1939.
102:e årgången.
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Berät tels e
ö ver Kungl. Örlogsmann asällskapets verksamhet
under arbetsåret 19 38- 1939.

Sällskapet har varit samlat till 7 ordinarie och l hög ticl ssammanträ.de, varvid följande å rsberättelser avgivits:
l.

artilleri och hnndvapcr1 av ledmnoten Clason,
ton)edväscndc av ledamo ten Tlwren ,
flygväsende av ledamoten Tomberg,
navigttlion och sjöfart av ledamoten Nordgren och
hälso- och sjukv~u-d av ledamoten LindsJ..:og.
Den seelan september anbefallda n e utralitetsvakte n och
försvarsbereds kapen med dess mångahanda arbetspåfrestn ing ar har fördröjt avgivandel av vissa årsberättelser.
2. Omkalalogiser ingen av Sällskapets manuskriptsam ling
har und er året slutförts av ledomten Ryden , som därtill välvill igt ställt sig till föl'fogande. Likaså har arbetet m ed omkata•logiscring av biblioteket, vilket påbörjades hösten 1936,
lutfört s i december 1938 under 1cdning av stadsbiblioteka rie
Boehm e. Delta arbete har bekostats med tillhjälp av den
Grey'sk a donationen om 4,000: - kt'onor.
3. ~yanskaffning av litteratur, prenumeration å å tidskrifter och tu·sböcker samt inbindning av böcker för bibliotekels
rä'k ning har kunnat ske i avsevärd onuatlning·
4. Sällskapets tidskrift har under åTet utk•ommit med seelVanligt antal häften.
T idslo-i/t i Sjöväsendet.

40
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Inom Säll skapet ha va följande förändringar

~i g l

run 1 :

a) med döden avgått:
hedersledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
arbetande ledamöter ................. . ... .
korresponderande ledamöter ... ... . · · · . . . . . .

Su mma

·1

2

5

Minnesteckningar

b) tillkommit:

upplästa av S(•krdcnnrn på ]JÖ'gticlsclag(•n dPn :L) novemb e r 1D3D.

h ,c d c r s l c d a m o t:

generallöjtnanten m. m. O. G. ThöTnell.
arbetand e ledamöter:
kaptenen vid flotlnn A. G. Jedeur-Palmgrcn ,
kaptenen vid flottan C. A- Beskow,
överstelöjtnanten i kustartilleriet S. G. );!öll cr.
kaptenen vid nollan B. F. G. E. Therma.eniu s.
kaptenen vid kustartilleriet P. I. Lindström,
kaptenen vid flottan G. S. Tham,
specialin genjören av l. gr. K. A. Schröder och
kommendörkapten en av 2. gr. (Int.) M. Hes{·n.

c) uppflyttuts till hedersledamot:
för utvarande arbetande ledamoten F. Schocrn l'r.
För närv:uande utgöres

S~illskapet

av:

förste h edersledamöter ................ · ·
hedersledamöter, svenska ......... · · · · · · · 36
1
hedersledamöter, utländska .......... ..... ·
138
arbetande ledamöter .. .. . . .. ... .. .. · · · · ·
korresponderande ledamöter, svenska ... · · ·
korresponderande ledamot, utländsk ..... · · ·
S ummn 20:\

Herr Ordförande,
l\Iina Herrar.

Dc ledamöter, vilka under det tilländalupna arbetsåret
lämn at Säll skape ts krets och vilkas minne I\ungl. Örlogsman nasällskapet på sin högtidsdag enligt gammal hävd önskar
giva en hedersbetygelse, äro:
F. d. Justiliertt<]et m. m. Axel Borgström,
F. d. Kaptenen m. m. Jacob Osc:u· Wallenberg,
Kommendörkapten en av l. gr. 111. m. Erik Bouveng,
F. d . Kommendörkapten en av 2. gr. m . 111. Carl Adolf
Hjalmar Virgin och
Översten m. m. Swen Otto Lagerberg.
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Axel Borgström,

F. d. Justitierådet Axel Borgström avled i sitt hem i Stoc kholm tisdagen den 10 januari J939 i en ålder av 76 ar. Han
sörjes närmast av maka, född Hjort, och en syster.
Son till domänintendenten l\Hn·ten Borgsträ>m och den nes
mD·k a Tlwmasine Louise Giertz föddes Axel Borgström på
JJerrevadsik los•t er i Hiseberga socken, Kristiansta·d·s län. li an
s tud erade i Lund, där han efter hovrättsexamen 1884 bl ev vice
häradshövding 1888 samt D s sessor i hovr~i t ten över Skåne oc h
Blekinge J 897. Ar l 907 utnämndes han till hovrättsråd, och
fem år därffiler förflyttades han som justitieråd till hiigs ta
domstolen , Yilken han tillhörde i nära ett kvm·ls sekel , nii ml igen aren 1907-1915 samt 1917- 1932.
Uneler hela sin framg[mgsrika ämbetsmannakarriär Yisade sig Axel Borgström st:1rkt kommunal intres;;erad. Sal unda
hlcv han redan i Kristianstad år 1894 ledamot av driils clka mmaren och valdes år 18\:17 tillled<lmot av stadsfullmäkti ge, diir
han kvarstod tills han vid justitierådsutnämningen lämnade
1\rislianstad. l Slackholm togs hans crfarerJihet på de l ko mmunala områcdct snart i anspråk, först i drätselnämdcn, n us
c rdföramle han var åren 1912- 1920, samt i sladsfullmii.kti ge
under åren 1\:ll0- 1921. Vid sidan härav fungerad e Axel
Borgström såsom Mdförande i Svenska StadsförbundC"l å re n
1~H+-1936 , där han nedlagt ett st·orartat och riksga gnande
arbete.
Politiskt v::1r Axel Borgström högerman men tog aldrig
akt iv de1l i politiken. Denna omständ ighet i förening m ed ha ns

allmänna anseende för lugn och mod eralian gjorde honom
. särski lt lämpad såsom ordiförande i Svenska pansarbMsför eningen. Här nedlade han ett fruk tbäraliCle arbete, och före ·
ningens slo'l:artade framgång med pansarbå tsinsamlingen är i
stor u tsträckning en följd av Axel Borgst röms sällsynta förmaga att leda och ena. Örlogsmannasällskapet i Karlskrona hedr fl'de honom för denna bans insats till sjövapnets fromma genom nU {t r J 912 kalla honom LiU dess hedersledamot.
Axel Borgström var en sällsynt duglig, arbetsam oceh framstående personlighet. På alla d c olika områden, där han under sitt långa liv verkat, har han genom si n -~tora begåvning,
sitt sunda omdöme och orubbliga lugn varit e n idealisk ledare,
som alltid med tålamod ooh förståelse samarbetet med andra
och vunnit gehör för sina synpunkter. Hans insatser inom
oli ka verksamhetsområden h ava därför a llmänt betecknats såsom u tomm,dcn tliga.
:\![ed Axel Borgström har en betydande man gått bort, och
h ans frånfälle har inom vida kretsar framkallat s tor sorg oclt
sak nad.

Oscar

Wallenberg.'~)

Knapp ast e lt år efter bankdirektör K. A. \Vall enherg;,
bortgång har en annan bemärkt med lem av sa mma brödrakrets gått bort, i det att kapten Oscar \Vallenb crg avlidit den
10 maj inn evarande år·
\V. var född den 21 Juni 1872 i Stockholm och son till
ban kdirektör A. O. \ 'V allcnbcrg och dennes maka i nndra giftet,
An na von Sydow.
*) Förf a i Lad a v H('dersleclamoil'n K. vV('S tPr.
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l överenssliim melse med f ami ljelradi linnerna bl ev W . s .6_
kadett och inträdde i sjukrigssk o lan den l oktober lRi-;O oJc h
seglade kadettåren a frP g a l ten Vanadis; den 30 ok loht•r 18\ll
u Lniimndes \ \'. till underlöjtna nt vid Kungl. Flottan. Di i 1 efte r
ljiinslgjordc vV. å ~na r l sagt större delen av våra örlngslar tv"
. . h·
Yatihland må anföras: kanonhitten SYensl,sund Ii l l -:\. hlw.vet
18\)ö, korvetten Freja 18\)/- \)8 till N. och S. Albnten , pa n .
sarb~ttnrna Svea och \Yasn , jagaren l\Iode m. fl.
\\'. genomgick Kltngl. sjökrigshög skolan HlOl -02 sa ntt
tjiin slgjo nie diircHer i r. Marinförva llningen till sitt avsked:;.
tagande i s1utl't av år l\)();), vilket ~~r \\' . befor1d rmlcs till ka plen . .\,·en uneler flottans mohili!-;crin g 1\)14 var \\'. un der Pil
lid inkalbd till

lj~inslgöring.

\\'. hade sålunda vid sitt avskedslaga nde 1netlhu nnit en
grundlig utbildning , och sjövapnet kom alltid under ha m g ~lg
nerika och långa ln·nad all vu ra in1wslulel i lw ns st o1.t int rcssc.
I flottan hade \V. gjort sig känd S~tsom en s~'lll ll'rlig cn
dugli;; och intresserad officer med utpräglad organis a!ion~fö r·
måga, och under ~;in följanc!P Ycrksamhet fick km oel,sa en
mangsiclig mwiindn ing för denna.
H.edan 1902 hade \Y. bliYit ledamol av Stockho lms E nskilda hanks s tyre lse, och han iignade sig sedermera J"iircl rii desvis Ctt järnviigsviis endct· \V. blev redan i llnga år vnksliil·
lnnde direktör för Giidc-D ala järnviig, vilket holag lw n konsnliderade. Sin lt'da nde ställning inom Halmsbd'> :'\iissjii
jiinwi.igs A.-B. uppehöll han till sin död.
Denna förtrogenhe l med enskilda jiinwiigarna s för hall anden och arbetsvillko r medförde, alt h~1n under Hennin g E llll·
cp·i -; l•; o rdföra mleskap deltog i dc flera riga förkmdling ar, so m
1\)09 ledde till upp6iU~mdet :1v lvenne huvudavtal mel bn de
enskilda järnviigama s nrhetsgi,·,lr eförening och vcdcrhör:l nlk
J':1ck förbund.
\Y. blev också med lem av järnviigama s skiljedmn stol ~p n i
han liinge tillhörde.
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Det var ingen op rövad man, som 1Ut5 k a llades till den
s tora 11ppgiflen a tt organisera det då under bildning varande
Svensk a lobaksmono polet. P~t denna krävande post, som inn ebar själva s la r len för det stora och Yi! tutseende företage t ,
;;tanna de han i 14 {tr.
\\' . Yar ledamot aY ell stort antal föreningar och styr elser, varibland förutom redan omtalade må nämnas: 1nångarig
r evisor i slacl~fulmäklig i Stockhol m , ordförande i Stockholm-;
h amnstyre lse, ordförande i Stockholms :.J"avigation sskoia, fullm äk tig i S lock holm s h::mdclskam mare, o rdförande i S LockJ1 olms köpmanm1f örening, ledamot av sjöhistm·isk a museets
byggnadsnii mncl och sedermera dess styrelse m. fl.

I detta samnJ<mhan g må s~i rsk il t framhållas dc insatser,
som \Y. gjort för åstadkomm ande av cU Sjöhistorisk t muscum
l Stockholm.
Tack vare frikosliga donationer· frun v\'allcnberg ska SLiftclsen uppfönles detta museum under åren Hl34- 35, och detta
Jöretag visade \Y. ett aldrig svikande in tresse. Det borde ej
vara någon ö\·erdrift, d<-l man säger, nU tack vare \\r- s inflytande museet tillfördes medel, som gjorde , att detsamma vid
inYigningen år 1U:s8 framtr~idde i ett skick, som tillvann sig
.n. llm ~in beundran.
\\'. Yar korrespond erande ledamot av Kungl. ÖrlogsmanJlasiillskapc l sedan 1914 och dess hedersledam ot sedan år 1 \)38.
Oscar \\'a llcnherg had e ett levande intresse för allt, som
rörde sig i liden. ~Ied sill enkla och förwnta väsen läl han
a ldrig sin egen person träda i förgrunden, !~an vägde först, innan han vågaclc , men vidhöll sedan med aldrig sviktande energi sin strävan mot malet. Flärdfri och minnesgod minnas hon om siirski!l ungdomsvä nnema f1·ån flottan.
\\'.sörjes närmast av maka född l\eiller, dottern Beri t och
-·o ncn löjtnant Carol \\'::l llenber.g.
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Erik Bouveng. ••)

I en ålder av nära 54 år avled den 12 april HJ:I9 che l'e n
fö-r sjökarteverket , kommcndökra ptenen av l. graden i flolla n'rcserv Erik B ouueng. Han var född den 26 ap ril 1885 a E khamn i Vassunda socken i Uppl::tnd. Föräldrarna voro godsägaren Johannes Bouveng och Emma Cooper. Bouwn g Ii il hörde 1906 års officerskurs vid flottan. Han blev sjiikad r \1
1900 och erhöll sin första sjömansutbild ning på korYe\\en F re ja
samt under dc senare åren i sjökrig<;skolan på pan sarh al;ll"Jw
Oden, Niordoch Dristigheten snmt å korvettten Sagn. Sj<io fficersexamcn avlade han hö sten Hl06 med god placerin g i kur .
sen. Bouvengs första tjänstgöring som officer var som und('r löjtnant ä pa nsa rbå ten Tapperheten, clt fartyg som han ne ks;t
senare kom att tillhöra uneler världskrigsåre n 1914- Hll 5.
Hedan 1908 erhöll han sin första kommenderin g ti ll ~ jii
kartevcrkets mätningar, cH arbete, som tillvann sig h ans ~t o r:1
intresse och vilket han kom att ägna större delen av si n lid
såsom sjöofficer. 1909 börj ade han tjänstgöra Yid sjökarleverkets byrå a~·beten och samma år blev han chef {t sj iimiil ningsfartyget Svalan. Bouveng inneh a de d~ircfler m ed 'is .;a
avb11ott för tj~inslg öring å stridsfartyg chefshefattnin gar Yid
sjömätningsvä sendet ända fram till 1931 , chl. han anluladc
si n sjötjänstgöring även då som chef a Svala n, för all iiYcrlaga led ningen av sjökarteverket .
1911- 1912 genomgick Bouveng sjökrigshögsko l an . l" ndcr krigsåre n 1914- 1918 Ljäns.tgjorde han dels som l. o fric er
å Tapperheten , dels som adjutant hos chefen för 2. pansarbal sdivisionen å Äran samt även i land såsom adjutant i sjMiirsvarsclepa rtemcnte ls kommandoexp edition. 1924 var h an chef
å depåfaptygct Svea ävensom därefter å torp edkryssaren Ps ilander samt 1927 sokoncl [t pan'Sarskcppct Ma nligh e ten .
*) Författad av L cclamoten :M. Giron.
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Bouveng blev löjtnant 1908, kapten 1917, kommendörka p ten av 2. graden 1931 samt av l. graden 1936. Den l juli 1901
fö rordnades Bouveng till chef för sjökm·teverkct samt övergick
1937 i samband med sjökarteverket s omorganisatio n till flot ta ns reserv.
Bouvcngs livsinsa·ts blev som sagt knuten till sjö·kartev cr kct och dess arbeten. Är 1925 utkom elen av Bom;eng omar betade större upplagan av »11anclleclning i sjömätning », vilkl'n
till stor del är hans verk. Denna boks grundlinjer följas i mångt
och mycJ.>et vid utländska sjömätningsar heten. "Gnder sjö ·
m ätm·årcn d eltog han silsäl i utsjölodning som dclaljmätningn ,·
ru nt hela vår kust samt utförde även mätningsarbet en i e tt
par av våra stö11re insjöar. 1926 fick Bouveng det hedrande
uppdrage t alt tillsantmans med sin chef avresa till : v[on::wo för
att vid »International Hydrogral)hic Bureau >> dellaga i för hanclli ngn r m ellan representanter för olik a länders sjökarleverk. Sanuna å r utförde lnn med sjömätningsfa rtyget Falken
m agneti ska mätningar i Ålands hav. Fran Falken ledde han
äv·cn Hl2!) undersöknings arbetet för ulläggning av LelcfonkCJ bcln Visby- fastlandet. Sistnämnda ~1r på hösten avreste han
till Frankrike med uppdrag att stuelera de moderna mätning<;metodcrna med ekolod. För den arbets- och tidsbcspar::m ck
galvanogravyr me todcn för framställande av sjök-o rtsplåtar vnr
han en energisk förespråkare och har stor andel i det fram -·
gångsrika tillämpandct av denna gnwyrmetod Yid vårt sjö karteverk.
Genom sin mångåriga l"jänstlgöring vid sjökarteverket s ar ·
beten var Bouveng synnerligen vi:il skickad att träda i spetsen
för denna institution. Nl<lnga av hans initiativ ha varit frukl härande för sjökartevcr·k ets arbete och utvecklin g. under h am
chefs t iel har elwlodet kommit till alltmer allmän an v ä n d ni ng
och sjömätningsm::~tcrielen förbättrats p å olika områden . Sjökortsframställ ningen har raliona,Jiserats och alltmera fullkom ·
nats. Av nya sjökort som utgivils under Bouvengs chefstid
må nämnas elen för kustsjöfarten synnedigen betydelsefulla
serien kort i skalan l: 50,000 över stora delar av svensk a kusten
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samt dc J 934 u tgivna sjökorlen över Sveriges mariti ma lull .
"räns ' vilka •J·ust nu äro särskilt a ktuella vid hävdandel av v-( 11.
t'>
n oul ralilcl inom sven skt tcrri lorialvatlcn. Sjökorlcl >'O~ tN.
,; j ön, r a di ofyrar och dislans en, som blev färdigt l \K~8 o ch rö nt
allmän uppmärks ~m'lhe t, är också e tt av dc kort p å vilk a Bn u.
\c ng nedlagt mycket arbete. Aven i fråga om se gli ngslw sl,r i \'ningen »S vensk Lots » inlade han stor fört jänst.
Under hela sin chefst id nrbetadc Bouveng energis kt l'<ir
a n skaffa n de a v elt nylt utsjölod nin gsfn rtyg· Ansträngn inga rna kröntes sintJigen med framg å ng i del att 19i3\J [u·s r i k'.d ug
beviljade m edel till clt dylikt fartyg. T~·värr blev del icke Bo uven g förunnat att se r cs ultale l a v dessa strävanden , som up ptogo h ans tankar ~imla in i det sis ta. u nder h ans ch efstid g;\\-~
sjöka rleverket fas tare orga ni sa tori ska former , varjäml t' plan ern a pft k artverkets tillbyg gnad, som länge legal i sl i)ps lcveu, 1-ca lise,rades tmder aren 193 7--1\:1:~8. Därvid Lillgod o-.:1go -;
län ge närda önskemål om förh~ittracle utrymmen för pt·rsonalcn , större grn vy r- och r i tsn l::u , tryckeriets u tvi dgn in g, _jor dmagn c li ~ k a aniclningcn-; infl y ltning i huvudbyg gn aden . ii n
damå lsenliga Inkaler för förntring a v karh·erkets in ;,lnt nw nt,
böc ker och kartor, inrii tt::mdet nv skyddsrum m. m. 1\:ar l\'l'rksclwL.' n kunde meLl tillfrcuss tii ll e lsc se dessa utYidt(ning:n of: h
moderniserin gar genomförda, Y:t r med sjöka rtcverket crhiill lwl\.., ··llJ-''1.
" utö-k ade m ii .J"ljo·lJ
.., c ler att kunna fylla sina ansvarsfulbl
nppgifl.
Bouveng hade en stillsam och tillhakadragen hi g12:ning.
,-\rhetsam och 11li k1Lrogen som hnn va r an såg han so m en
självklnr sak , ::t U envar h ell äg na de ~ ig M det arbete som f<ire l:1gts honom. Själv var han e ll golt föredöme i d etta avscen<lc och gick hell upp i sin \·erk sam hcl. :\lan kun de lila pa
ull del arbete han lämnade ifran sig var noggrant och lw rrek l.
:\ lo·l sig själv v::lr han myck e t fordrande och tog sill stora a nsvar djupt allvarligt, ansvare t för sjöfartens säkerhet gcnon l
sjökortens och seglingshesk r ivning:mns tillförlillighet in <Hll v :J·
ra farval len . Genmn sin vt•rksamh rl i sjökartcvcrkel kon 1 h<l il
·
· ·1 Sl(
· 1a n ::t\' orogsJans
·· l
·t··· · Len och
l··· t ttl·
a lt ,;å at-l siiga sta' htct
vH,
·
\..

r a tlivcl, men när han någon gång deltog i kamraternas krcls
tri nJes han väl och uppskat tades Dllm i.int so m en trofast vän.
RältYis och rättrå dig vann han aktning :w alln som kommo i
b erö ring med honom. :\1ed Bouvc ngs bor tgå ng förlorad e SJO·
karleverkel en insiktsfull och avh;lll en ch ef , till vilken a lla
med förtro ende kunde Yända sig·
Bland Botlvengs privata i n ln~ssc' n må nämna s att han m ccl
iver ~ignadc sig åt ~;a mlandet av svenska frimä rken, van-id han ,
van Yid cl0n k onstförf arna frmnsl~illningen av sjökorl en, si:ir -s kill intresserade sig för mäl'lzen m ed ett ur gravyrteknisk synpunk t förn~imligt utförande. S lor v}i n av djur och framför
a llt :t\' hlommor ströva de h a n gärna omkri ng i n ainr en och då
ofta m ed sin flora i fi ck.a n .
Bouvcng ingick 1910 äklcns.kap m NI Gurl i \Yie demann och
oflerlämnar, fö rutom si n hustru, lvenne söner, den ene a ffi.irs m an i filmb r an sc hen och den andre hl u deranclc vid Stockholms
h ögsk olu, ,.amt h arnlb~1 rn. En d otter dog vid späd ttlc1cr. En
brod er Yar den såsom chef för 1\ungl. An dra Livgrcnadj~irre
gemenle t [u· 1922 a vlidne översten Gustaf Bou\'cng.
Flera ~·ltrc ut märkelser komma Bom'e ng till del. L ednm ol :w :K ungl. Or!ogsm annnsällsk apct bl ev h a n 1H31. I 1\ungl.
Krigweten sk:t psakademien inYalde s han 19:12.

.._

Carl Adolf Hjalmar Virgin.':')

Curl Adolf Hjulnwr \'irgin födde<; i Arvika den 14 oktober
1868, son ay i iver~ l e löjtn a nte n Arvid Gmtaf Hj ~1lma r Virgin
och Erika :\]arian;t Gunild::t Storckenfeldl.
Ätte n Virgin h ::1r dju pa rött er in om sjö\·apnel, varför det
nr ganska naturligt. alt den unge Carl Adolf heslöt sig för
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att upprätthaHa trad itio nerna inom släkten. Är 1883 gj orde Y.
sin första resa - en s. k. aspirantresa - å korvetten \ orr_
köping, efter vilken han samma år på höslen antogs Lill '-.iökadctt.
Därefter följde kadettutbildning dels i sjökrigsskola n i
land ·och d els å korvetlen Saga och officersexamen avla d('~ pit
höslen 1889, varefter V. utnämndes till underlöjtnant vid fl olta 11.
1890- 1891 gjorde V. sin första långresa å korvetl en F reja till ~fedelhavet , varvid V. under uppeh<'lll et i Gibraltar hl. a.
dellog i räddningsarbetet för den italienska emigrantun ga ren
Utopia , vi lk en där gick under, och såsom erkänsla härför erhöll V. sedermera italiensk medalj.
V. tjänstg jorde sedermera:'\. flottans olika fartyg, vari bla nd
må nämnas: fregatten Vanadis, chefsfartyget Drott, pan sarh åten Svea, skeppsgossebriggen Skirner, pansarb{ttarna ~ior tl oc h
Göta m. fl.
Bland ko-mmende1riugar i land m(t nämnas: varv s- o h
stalionstjänstgöring , skeppsgo~Sseokåt·en, flottans stab en J'ii\jd
av å r, sjöförsvm·cts kommandoexpediti on m . m· V. hmk saluncla crhttllit en mångsidig utbildning och använts p å ell !'lerta l förtroendeposter , vilket gjorde , att man kunde förcsp a honom goda framtillsulsi·k ter vid sjövapnet
Det var därföre med stor sor.g i hjärtat för honom >.jiih
och med s tor saknad för kamratkretsen , som V. på grund :tY
häl soskäl år 1904 tog avsked med tur och hcfonlringsriill n n·
der förhoppning om att framdeles kunna återkomma i tjiins l.
P:lföljande år i novemlwr intr~idde V. åte r i lj ~insL me n
glädjen blev ej langv a rig , då han redan å r HJOG ånyo ma-, tc
sö ka tjänstledighet för hälsans vål'dande, och därefter återkn n:
V. ej mera i tjänst på stat vid det vapen, som han va ril sa
varmt fäslad vid.
Det låg emellertid ej för V-s energiska och beslutsamn1 n
natur att gå sysslolös, varföre han beslöt sig hir att iign :1 <.; if;
åt jordbrukarens strävsamma lott.
En gmnmal släktgård i Småland , Ilcrmanstorp, ya r till
salu, och där slog nu V. ned sina bop:"tlar för all göra de fi ir-. l:t
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Järospånen i sil t nya yrke. Det dröjde eme llertid ej länge förr-

än V. ville pröva sina krafter under stÖtTe förhålllanden, •och
}Jan fl y ttadP. nn till Vä.:;tergö tl and, där h::m övertog den gamla
bstorisk a egendomen Borrud i närheten av Mariestad.
V. , som besalt en rasllös energi och stor arbetsförmåga
dokumen terade sig snart såsom en framstående jordbrukare·
Genom sin förmåga aU kunna uppträda både i tal och skrift
blev han und er sin västgötavistelse en god tillgang för högern ,
vars fana han alltid bar högt.
V. flytlad e med åren sin verksamhet till Södermanland,
där hnn blev äga re a v det gamla herresätet Ed ch y i närheten
av Eskilstuna.
Scdnn V. kommit till Edcby, där han var bosatt i nära
20 å r, hade han kommit till den plats, som passade hans stora
verksamh els lust och vunna erfa renh eter på jot·dbruksområdet,
och hiir n ccl\a<dc ,]Jan ett arbete på egendomens försättande i
kult ur, som lämnad e djupa och bestående spår ef ter sig.
Dc mer och mer tilltagande svårighete1·na inom jordbruk et gjorde dock, att han Jämnade detta ställe och flylladc till
Slockholm, där han sedermera var h osatt till sin död.
Annu en gång fick V. tillfälle ntt gagna sitt gamla vapen ,
då han und er värlcls·kriget inkallades till tjänstgöring såsom
be,-akningschcf i Stookholm, i sarnbnnd härmed bef(wdrades
V. till komm endörkapten av 2:a graden.
Virgin Yar en sällsport gedigen personlighet, orädd till sin
n atur och stack aldrig under stolen med vad han tänkte och
tyckte. Silt intresse för det gamla vapnet släppte han aldrig,
och närhelst tillfälle gavs drog han alllid med värme och över tygelse en Jans för ,<JetsamnuL
V. har sedan l 921 varit korresponderande ledamot av K
Örlogsmannasällsk apct·
V. var i ett lyckligt äktenskap förenad med E lisabeth
Storckenfeldt och Ö'v erleves av henne och döttrarna: Märta
gift med le-g. apotekaren Ä. Mal"tin samt Essi.

-

Swen Otto

628Lagerberg.~)

Den lö september avleu i Ystad f. d. chefen för Kung l.
Kronobe rgs regemcnl e delachemcnt i I\:arlskrona Översic ~we 11
Otto Lagerberg.
Lngerberg var född år 1876 i Skövde, blev und crl öj lna nL
i Skarnborgs regemente 1897, löjtnant 02, kapten 10, maj or
vid K ronobergs re gemen te 20, överstelöjtnan t l 926 och Ö Yn-,1\'
i arm& n l 930.

Del var i en brytningslid för Sveriges för's var, so m daY arande överslelöjtnan Len Lagerberg <len l januari l 928 tillt riidd t•
befälet över K un g l. Kronobergs regementes detachcnwnl i
Karlskrona. Leda nde statsmän runt om i världen trocldt· pa
en framtida a llm un pacificering, även här i Sverige trodde
man s[t, viik e l bl. a. log sig uttryck i kraftiga beskärnin ga1 :w
den svenska krigsmakten· Till dessa nedskärninga r hiird e
Karlskrona grenadjärregem entes indragning och crsii.t lan de
med Kronobergs r egementes detachement i Karlskrona.
Det var inlet lätt ::u•bete den nye detachementsc hefe n l'ick
sig förelagt. Han sku lle organisera ett förband efter de i fl era fall ofullständiga och oklara bestämmelser, Kungl. :\laj :l
och Riksdagen utformat för grenadjärregem entets arvl:1gare
såsom infanteribesält ning i Karlskrona fästning.
Utrustad med ett gott mndöme oeh cH livligt i ntrc sse fö r
sin uppgift , övervann Swe n Lagerberg dock många av dc hi nder, wm ställdes i hans väg , och i dc f::ull, där önskem[de n ej
blevo infriade, hyste han en orubblig Lro på fr amg å ng hi ng rc
fram i Liden, en Lro som ej ens beslutet att indraga dcl adH' menlet kunde förmå rubba. Swen Lagerbe rg var optimis t,
och som sådan levde och verkade han.
I Överste Lagerberg hade Sveriges flotta en \arm och
uppriktig vän . I-Hirom vittna 1nånga yttranden i tal och skrifl.
*) Förfaita cl av Kapten JYiell g rcn.
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:Ha n s flera gånger upprepade besök å fiolla n s fartyg under ö\·ningar glndde honom myck e t, och Jika tillfredsställd var h an ,
n är han vid olika tillfällen kunde visa marinen , hur infanteriet.,;
män i Karlskrona övade och levde.

-
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Dc indelas sålunda i

I. Retand e gaser }

a ) Tårre tand c.
h ) Näs- och svulgrc land c.

II. Kvä vande gaser.
III. Frätande gaser.
I V. ?\ervretand e gaser.

Krigsgasskadorna och deras behandling.:::)
Av mnrinhikar e n av 1. gr. E. Cw·st ens-Joha nnsen.

De kemiska stridsmedlen utgöras a v gaser, vätskor rllc r
fasta ämnen , som genom sin r ct- eller giftverkan å den m änsk liga orga nismen åstadkomma personalskador hos nrotstånd arcn. Uttrycket s trid sgaser är således missvisande och är en
relikt från dc kemisk a stridsme todernas första tid, då cndas l
Yerikliga gaser kommo till användning. Benämningen krig .,.,·aser· »"'t·s·
, h (·tr emel lertid vunnit burskap i litteraturen oc h
b'
am"~i nd cs nu al lm änl jämsides m ed den mer U'dek vn ta t erme n
, kcmislm stridsmedel >> .
Krigsgaserna krun na ind elas eft er flera olik a s:ynpun kt.er,
ur militär-taktisk , ur k emisk och ur m edicinsk-farmak ologts k
t"}

L

'

~ynpunkt.

Det är denna sista in deln ing som allt mera kom mi l li ll
<HlYändning. E1-farenheten vism· nämligen att krigsgasern a
under fällförhållanden , trots olika kemiska sammansättninga r
naturligt kunna sammanföras till ett fåtal gru pper av skador
:c1 den Inäns'k li ga organismen. Det är detta förh~tll and e som
gör a tt världskrigscnfarenh etcrna om behandlingen av gas·
~ k ador fortfarande har S'i tt inlrc.sse och äro dessa erfarenheter
ännu i framliclen den grun d som man måste bygga på vi d behandlingen av gasskador .
- - - :)

F:~edrag

Mllc·t inför Lun{ls Läkarsiill\Skap elen 2<8 febr.

HJ:3~J..

Sam tl iga kemiska striclsgn,ser kunn a med h änsyn Lill sin
,·erk a n pa kro ppen föras till n ~tgon a v dessa grupper , m en in·Olll dessa förekomma överg ångsformer b eroend e på gaskoncentration och expositionsticl; under fältföt•hållandcn är inclcl nin gen dock tillförlillig.
Reda n genom indel ningen får man en uppfattning av skad ans art och en viss h å llpu nkt för behandlingen, som för alla
gasskador skall sättas in så fo rt som möjligt och gå före all
sårb ehandling med unelantag för livsh otande blödningar.
Jag skall nu taga varje grupp för sig och r edogöra för
d ess sjuk clomsbi1cl och b ehand ling.
I. a.
A. v r c lgascrna ha \'i då först de t:clrr ctand c gasern a, t. ex.
bro m aceton , klo racetofenon och bromb enzylcyan id .
Samtliga ge en snabbt inlPädande retning av ögats främr e clelar med hyperämi , tårflöde och ljussk yggh et, ibland även
en övergående korn ea l grum ling, skador vilk a åstadkomma
en r ela ti v t hastigt 'insättande och så gott som total fö·rblind ·
nin g p:'t grund av krampen .i ögo nloc k en och tå rf lödet. I regel s tannar s~·mptomcn vid delta, enär de skacla•cl e inslinkti\·L
sök a sig bort fr[m giflalmosfären.

I de fall där koncen t.r ationen vari t särskild hög eller expositio nsticlen långrc får man dessutom en besked lig r etning av
luftvägarn a med rC'thosta och br;ä nnandc sn'lärtor i strupe och
svalg. l enslaka fall , vid massiv gasning t. ex. vid fabrikseller lab oratorieolyckor kan retning av luftvägarna bli så kt·afti g alt lun gödem uppl.rå der. Uneler dylika förhålland en ser
man även retningssymptom frå n' matsmällningskana len såsom
T idskrift i Sjöväsendet.
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illamående och bu1-.smärlor. Aven grava ögons,k ador n1C'd töl' störing av hornhi nna n äro iakttagna efter dylik m assi \ rvlning. Under dessa samt ~i v en under fältförh ålla nden kan h ud.
r e tning u ppsta yttrand e sig i sveda, klåda, sv ullnad och ro dnad , vilken sistnämnda vid kloracctofenonskaclor h ar en h haktig färgning.
Lika snabbt som symptomen s~illa in lika snabb~ fiir -.1 iilna dc i regel när expositionen upphört. Efter ett par li m1n ar,
siil,:cr t efter 12 timmar är oftast r e tningen borta.
Xågon direkt bchandiing är i a llmänhet ej nödvii nd i~ .
Spolning a v ögonen med en 2 % borsyrelösning eller :\ r;,;
bicarbonallösning eflerföljd a v instrykning av alkalisk ögo !•salva (Rec. i\fatr. hibor. l. :\fatr. bic::trb. 2. acleps lan . aq. (L·-.1.
lO vaselin 80). Skull<' dirPkt smär lstillancle medel varcl behövliga Htr kok::~in ej anviindas på gr und av dess corncalre!ande karaktär, möjligf'n en 2 % novokainlösning eller l 76 pai :tocainlösning. Mot kvarst"tcnde retning ges zinkdropp ar or h
mot ljusskyggheten miirka gla~tigon . H ud skadorna f or d ra i
regel ej siirsk ild behandling, puder eller Y:.Jsclin lindra swd,m.
Grövre luflYiigsskador behandlas mc(l försiktighel i likhe t ml'd
skador förorsakade av kvävande gaser.
;-vran Htr även ha i minnet alt ögonretningarna kwm : l" ii rckonuna vid andra gasgrupper, men de kväYanc!c gasenu lw
i regel en typisk l uk t, och de hudre tande gaserna en hes1 ii md
Jatenstid innan ögonretningen gör sig gällande och i inte t l":lll
sälter retningen in si't onwdelb::nt som vid dc olika Lrtrrci:Jil'il'
gaserna, varför different ialcl iagnoscn i n• gel är lä l t.

r.

b.

Dc n~is- och svalgretande gaserna är i regel fasta arc;L'Pik haltiga ämnen, som vid deLonationen siits söll(lcr till cl l li n!
stoft, vilket länge hrdlcr sig svänndc och a1llså icke ÖH'rg <tr
i gasform. Som exempel på dessa kunna nämnas difcnylklor a rsin, difenylcyanarsin, difenylaminklorarsin samt etylcliklor·• rsin, som är en vätska och av somliga förfallare hänfö rao Ii ~!
frätgaserna, enär elen är mera utpriigbt hudrelandc ~in dc i·,, ri1
ga näs- och svalgretande gaserna, men d~t den f. ö. ger saJ'I ll·
symptom som dessa hör den rätteligen räknns till denna g ttij 'i>·
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Deras verkningsmekanism ~ir fortfarande outredd. Alla
ge emellertid en stark sen sorisk retning. Utmärkande är deras
snabbt insättande verkan samt a lt denna verkan fortsittler och
t. o. nL ökar även sedan elen skarlade kommit ur giftatmosfären
eller fålt på sig g:1smasken, ett förhallande som kan fram··
kalla misstro till maskens effektivitet. Dcnlia egenskap skiljer <.km fr:1n de tarretande gaserna, där verkan lotall försvinn er efter det giftatmosfären lämnats, lika väl som deras omedelbart insättande verkan ski lj er dem fran dc k\-äYandc och
fr iilande gaserna, J~ir verkan först intr~ider efter viss blens!id.
Symptomen ~iro karakiiiris!iska. Omedelbart upptriidnndc av starka smi.irlor i näsa och svalg, åtföljda av V<tldsamma
nys- eller ho slanfall med kiinsla av iil!Uippthet i huvnd och
öron , en allt mera tilltagundc vå ldsam bullande huvudvärk
mest lokaliserad till pannan och tinningarna, huggande smärtor i kiikhå!or, h:1Is och tänder med samtidig salivation och
snuva, känsla av grynighet i. ögonen med svecta och L:lrflöde.
Jbland klagar patienterna även över smärtor bakom stcrmun
sirålande ut i rygg och armar, alföljda av starkt smärtande
andningsrörelser ~ä att dc skadade ej våga andas utnn hliv:1
oroliga och cyanotiska. I dc svttra fallen ko mmer diirtill paverkan pä ncrv~y~lemet med yrsel, oklarhel och dclicier, ända
till djup medve slöshct. Aven från huden fiireli•w·l
o
bt>(. relnii1"ssymplom, yttrande sig i •weda och rodnad , samt ibl:md hlås hildning, detta sena r e !-;ärskili efter skauor m ed ctyld iklorm-sin ,
som dessutom förorsakar smiirtsamma illflammationn i naglar och fingrar. Dc svart angripna se usla u !, vilket k nn miss ·
le da, men bcs\·iiren försvinna snart, rcd~m efter ett l)a r tim'
m ar ii r al !l bättre, dock ii r den shtdade under förgift ningsst <1 di et fullkomligt oduglig till allt arbete och känner sig dödssjuk. :Man skulle v~inla att vid dessa förgift n ingar finna tecken pft direkt arsenikförgiftning genom re.~ o rbtion, s[t är emellerti d ej fallet, ditr('mot ser m::m detta uppträda efter förlii_randc av vallen eller födoämnen , som h(•sndlats med dessa
ämnen.
Behandlingen: l lätta fall räcker clcl med alt dc skadad e•
föra s bort ur gifl:llmosfärcn, samt h·östas med att skadan c.i
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iir så farbg. I .svarare fall bringar inandning av en klopof onn .
behandling (rec. alkohol ohloPoform aa 40. Etrh er 15 . Alnmonink 5 eller menthol 3 choroform 8. Cl. eucalypt. 8. Spir
jod. 4. Spir dilul. ad 60) snabbt lindring, detsamma ernas
även genom all lukta på klorkalk (gaspuder). Dc ska dack
sko la. dessutom skölja näsa, mun och svalg samt ögonen 111Pd
svag a lkalilösning t. ex. ;) % hicarhonatl ö sning eller svag koksal tlösni ng. Är strup- och svalgretning en svår bringar inh al atio n
av eucalyptuse ller mentolångo r lindring. Fortsätter svedan oc h
tryckkän slan i ])l"ÖStet mera än 2 timmar så finnes ris k fii r
SY<trarc lungska·dor, lungödem, och behandling en b lir d~t sam.
ma som vid dc kvävande gaserna. Detta är skälet till att mo r fin ej bör givas vid dessa fö,rgiftninga r. Smärtorna li ndn1s
häst med acetylsalicy l, vepydon eller dy lik t. Ögonretnin garna behandlas med spolning mod ;3 % bicarhonatlö :sning me d
efte rföljande instrYkning av alkalisk ögonsalva ev. novokai n
mot. smärtorna. ;viagbesvär en lindras av små klunkar m jiil k
cY. konjak. Hudskadorn a kunna behandbs med avtvättnin g
i 2 %-5 9~ kloraminlös ning eller alkohol ammoniaklö snin g
(20 ccm ::unmoniak på 1,000 gr. spi r. conc.) med efterföljand e
fö·r hand med zinksa lva , svåmrc hudskador behandlas i li khe t
med senapsgaska dor. :Vlol smärtor i fingrar och nagelb ~id d
gör kalla baddningar god nytta.
Förgiftning ar genom födoämn en behandlas enl igt vanl ig~•
regler för arscni·k förgiftning. Gasbesudla de födoämnen oc h
vatten göras obrukbara.

II.
Därefter övergår ja g till den vikliga grupp en ku iiu anilr'
gaser. Som exempel p it dessa nämner jag fosgen (CoCt J d ifosgen (Cl CO O CC1 3 ), klor och klorpikrin.
Deras huvudsak ligaste verkan är elen retande inverkan P"
luftvägarna , framför allt i lungans djupare delar - alveole rn<t
- samt deras härav betingade inverkan på hjäPtat. E~fekten
~ir ej så mycket tbcroende på gasarlen som på gaskoncentr at ionen och cxpositionst iden. Samtliga utöva därjämte retni ng n
ögonen , särskilt klorpikrinet . Utmärkand e för gaserna i den-
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na grupp ~ir även att retningen först visar sig efter en v1ss
laten stid, vaderande melian 1- 18 timmar. Latenstiden s längd
heror dels p å gift-arten, elds på koncentration oc h expoosition-; ticl samt framför a llt på den skadades föd1ållande efter gasningen ansträngnin gar även av obetydligas te art kunna
snabbt framkall:t förgiftnings symptomen ooh förvärra dcsmnma.
Samtliga till denna grupp hörande gaser ge i motsa ts tilt
de förut behandlade grupperna upphtw till livsfarliga förgiftningar. Huru deras giftverkan komm er till stånd iir fo.rtrfarand e, trots 20 års undersöknin gar oklart. Ett flertal teorier
ha uppställts , äldst är syreteorien, enligt vilken alveolarYäg garna direkt etsas av den genom fuktigheten i luftvä'garna avspjälkade snitsyran eller ock att gasmolekyl ens sönderfall först
Stker vid el ler i alveolarväg gen, varigeno•m skncdoma skulle
fr amkallas genom syran i status nascendi. \fan har även framk rustal alt alveolaNäg gens ödembenäg enh et sku lle kunna ben1
på central-nerv ös retning genom gasmok,kyl en eller ock pa
hi staminlikna nde iimnen uppkomna vid etsvcrkan. En under
senare tid från fransk sida framförd teori utg<lr från att gasmoleky len reagerar med lungparL•nc hymds ste:l r i ner framför
a ll t med cholcstearin och genom omvandling av dessa ge ändt·ingar i vävnadens h:vdrophili.
Bortsett från teori erna kv ars tår att del ak ut a toxiska lung ··
ödem et är det ce ntt·a ln i hela sjukdomsbi lden och alt ÖHiga
symptom till största delen är heroende på delta. Expek toralet
vid detta lungödem ~i.r till en hörjan färgli)st , blir senare blodting er at för att t i Il slut bli brumött >> sviskonsopp likn ande >>.
[nströmning en a,· plasma i alveolerna hindrar gasutbytet och
förändrar blodbeskaff cnhelen. Den inträngande ödemvätska n
motsvarar direkt bl odets plasmafö-r lust. Lungan ökar saväl
i volym som vikt. vilken kan uppgå till 4- 5 gånger normal
lun gvikt. Genom den inträngande ödemvätska n , som kan utgöra gott l/1 av totala blodmängde n, minsk a s lungans totalkapacitc•t, alelektaser och vikar'i erande e mph~' sem upp•s lå, vi lka
sedan i anslutning till de våhJ.samma hostslötarn a och den for cerad e and n ingen k unna ge an led ni ng till sekundära e m ph y-
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kan försv årar anti.
:;cm i medi aslin um och hud. Ödem väLs
uskle r 1nåsl c ta g~~~ i
niag en sa att a lla auxi liära andn ingsm
frekv ent, upp till
nwra
och
nnsp råk. Andn ingen blir ytlig are
förhå lland en, sjunk('l'
50 ande tag pr min. På grun d av dessa
även den perif era s~·
blode ts sucm ättni ng och till följd hära v
läUarL'
Denn a proc ess gynn:1s geno m kolsy rm1s
l'l'm~il'tningcn.
rkar störa nde på bl od
lö sligh et i ödem vätsk an , vilke n även inve
inge n med kvarrömn
cirku latio nen. Den stark a plasm autst
a i kärle n gör al l
liimn andc av dc form ade blod bestå ndsd elarn
stige r. Dctla för li l!
blod et >> tjock n:1r ,, och blodv iskos i l elen
a s antal , värd en upe n relat iv ökni ng av dc röda bl od krop parn
liga. Likas<l sl iger
pe·n lot 9 n1ilj oncr pr n1n1 ~ äro ej ovan
alvär det.
norm
häm oglob i1wii rdet upp till 25 % över
llellt med öd L'IHOkni ngen av hämo glob invär tlct sker para
e tt 1wog nosti skt hjiilpi:kni ngcn i lung an, va rför man här h a r
n .e ller resor h lion
mcd d för alt bed öma , l1'1lruvidn. cxsu da!io
onsh astig het är :\\·iinn·äga inom lung an. Blad ets koag ulati
krels lupp ct ji:iml e
lilla
i
sevä rd ökad . Det stora mots lånd et
oerh ört. Hjiir!te
den höga blodYislk osite len ökar hjärt ats arbe
sten och geno m. dd
musl ·cln lider även direk t geno m syrg asbri
Dilat ation av hjii rLtl.
iikad e musk clarh elct Yid andn inge n .
Pcrk Htor iskt är di ·
-ärsk ill av högr a hjärt hnlv a n blir följd en.
den försl or ade
alt
av
d
grun
l:~lioncn s,·~tr alt fasts tälla på
r hjiirt haiY:l
höge
av
lung a n täcke r hjärt at. Insuf ficie nsen
pulsa linne rna i h abmark er:w sig tydli gust geno m dc stark a
sbris len ger sig ii.n'll
kärlc n. Slase n i krets lopp et och syrga
dc skad ade i dc 'ln
iillki inna i den djup a c ~r:mos som präg lar
denn a cyan os, de
as
sakn
stadi um. Hos en del av dc skad ade
mot vilke n dc riida
för et c en m~n 'k e rad blek grå a nsikt sfärg
förh[ dland e h ar anliiplXlrltn kontrn.stcr~1. Anle dning till detta
syrg asbri st jäm5ides
sctls yara sYikta.ndc h_jäJ' Lver ksam het eller
p erna ski lja sig äyen
mC'd kol syre brist Dc båda förgi ftnin gsl:v
stnrk luflh u n grr.
med
ga
därig enom all dc »hEt falle n » äro oroli
n väl fyll d oc·h
pulse
t ädem flöde ,
1 ossla mlc andn ing och riklig
ren li g~l' r
('.i övers kridm l(le 120- l:·W slag pr min. temp eralu
n » ligga dc sk a<Lldc
mell an :\8° och :·18.5° . Vid de >> grå falle

637 -

a stark svett ning men
s till a i cll för nndn in:ge n bekv ämt låge, h
, pu lsen liL~ 1~ , jaängd
jngc t ödcm flödc . Andn ingen är anstr
Pr·og nosc n är Yiu
_gancle , oreg elmä ssig omk ring 160 pr min.
.dess a fall pessi ma.
näm nts unele r
Krop pstem pe ratur en slige r i regel som förut
eratm er tyda ·h än pa
ödem stadi et till 38° -38,5 ° , högr e temp
.
oni
neum
k omp likat ione r med bron chop
vilke t allt mer
\f,c dvcl andc t är i regel kla rt till det sista,
gsbil d. Från njura r,
-ö kar ohyg gligh eten i denn a förgi flnin
förel igga varie rand e
nen-s~·stcm och ämne soms ättni ng kan
-'>yrcbrist och stas i
s~'mptom , de fles ta äro dock uttry ck för
~o r g a nen.

n i r egel pa deL
Då förgi ftnin gen fö1· till mors bero r döde
pel på ren kväv ning ss'.·.ikl :mdc hjärt at , dock finne s även exem
flesta döds falle n inelod ge nom det sega ödem s kumm eL De
seda n avtag a j anträff a und er dc 24 först a linun arna för alt
fall äro j re·ne]
döds
.re
tal und er dc närm aste 4 daga rnn.. Senn
b
l
oni, trom bos
neum
J
)ero enc c pa kom plika tione r med bron chop
ej åters täHe la hjärell er geno m över anstr ängn ing av del ännu
gör i 80 % av de
ta t. Gar förgi ftnin gen till häJsa vilke t den
beh andl ingen kunn at
bchnncllac.l e f a lien och Jmm för a llt om
ödem et unde r 1- 2
lung
nv
i n sätta s !idig t så börja r rcsor btion cn
r 8 daga r är hälso lilldygn et och är klar pil. 3- 4 da~;ar. Efte
n åters t ällda efter 45
stånc lcl rclat iv,t gott och i regel äro falle
vaka s unde r kondaga r, dock .Jwhöver hjärt a l nogg ran t över
-va lesce nsen .
ande . Vid inFörg iflni ngcm gång iir synn erlig en smyg
knap past nat
offre
.an clnin;.; av låga koncenlr~rlionc r känn er
eller rulle n
hö
rutte t
got, möjl igen enda st en slick ande lukt av
kan kom ma hitt illaf rukt och ev. en Hitt host r e tning , varti ll
iblan d en vi·ss kara kmåen de ~amt en kiins la av matt ighe t och
a dc skad ade intet ,
t äris tisk glåm ig hll"k hel. Fö1· iirv rigt känn
stäm ning . Dc nrtisk
iblan d vi"a de rent av en viss e'LiphorL
a sig 0j sjuka . Efte r
h eta och sk öta sig som vanli gt och känn
tome n . Den skad ade
1- l 8 limm a r kom ma dc först a '-ymp
srl vid rörel s e så småbörja r bliva :mc!f ådd , till en börja n cndn
c
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ningom även i vila. Atsittande klädesplagg lösus upp . dl'Jt
skrudade Yill taga av sig gasmasken eller om han h ofinn er ;,ig
inomhus, vill han ha fönsJ.rcn öppnade för att f' ~l luft och sa
plötsligt utan andra varningstecken sätter lungöd em et i n oc h
ger förklaring till lufthungern. Cyanos, oro .och luft h ungl•r
öka, ur näsa och mun fl y ter öd em e t. Andningen blir ja ga ndt•.
alla hjälpmus,klerna tagas i bruk för att h~llla andningen i ga n!-(.
och den sjuke bjuder en karaktär istisk bild som. aldrig g li"nn Ines av dem som en g~ing iakttagit denna förgiftning.
Vid inandning av höga koncentrationer s~upar d en ;,k ~J 
dade omkull, lager n ågra krampaktiga andetag och un c!l:r dj upaste cyanos in träder döden inom f å minuter utan alt n agot
lungöde m hunnit komma till utveckling. Döden i dess a ta ll
är b eroende , dels på mass iva e tsningar av andningsväg aril a
och lungan , deras slemhinor e tsas torra och grå, och de ls pa
bronchialkramp.
Av de olika gas erna inom denna grupp ge fosgen oc h difosgen de skildrade symptomen, likaså k lor, där dock del s hl tenslidcn är kortare - l till 5 timmar - och d els en ~ lar k
rethosta inträder st rax efter gasningen. 1\:lorpi kr in ger ll ll!.i l'fär sa mma bild som klor m en därtill kommer elen ,starka Öf4o: Jsom hos de andra ,.,'... asarterna är· min·clre utpr ä glad.
retninaen
D
Vid klorpikrin ~er man dessutom teckl'n på giftrcsorblio n !wroende p å att detta ä m n e ej så lätt sönclerclclas a v fuldig h el
som dc andra. Besorbtionen markerar sig från digestion sk an ulen med kräkningar och bUiksmärtor, fn'\n n ervsystemet nwd
yrsel och delirier och från blodet genom meth remoglobin h il dning. I sin vcr;kningsm ek anism synes klorpik1·in mera seit'ktivt skada kapillärerna i alveolnrväggarna. Vid direkt in jektion i blodh::morna ge dc övriga ej lun gödem., enär dc ne utra·
l iseras a v blodets a l kali kl o rpi kr in däremot framkalla r ii y en
här e tt lungöd em av samma typ som vid inandning.
Behandlingen: Som frmngflr av~ d et ova n sagd~1 gives in ge JJ
kausal behandling - a ll behandling får inrikta sig lXt s~·mp
tom en .
Omedelbart efter misstänkt gasning skall allt gö ra s J'ii r :t lt
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n edbringa sy r eförbruknil11gcn. Den s kadade skall ligga sa
s ti lla som möjligt och transporle ras li ggande till plats, där h a n
k an fa vidare vård. Allt muskelarbele öluw syrP<föl'lwnkningen och förkortar latenstiden. Den sakclaclc sknll h {tllas varm .
t y frysning ökar sy reförbrukningen . Detta m [ls te man taga
h änsyn till när man lage r av honom d c gasbesudlade ld ädernJ ,
som kunna underh ålla giftatmosfä ren kring d en skadade. Sörj
alltså för riklig tillgång på r ese rvk läd er och filtar. Uneler transp o r t och i sjukrummet skall ventilationen vara god och cle
sj uk a f å ej l~iggas för tält , detta med h änsyn till risken för giftavdun stningen från kl äder, l1ml och har.
Dessa å tgär;der skola vidtagas m ed alla som kunna miss tä n k as blivit ga.~aclc och skola d e vara uneler kontroll i minst
och viL1-)
12 timmar. Under denna tid måste de hava luo·n
b
inga långa transporlct·, inga oroan df> und ersökningar. U neler
denna latens lid är det omöjligt alt säga något om fallets prognos eller om huruvida gasskada verkli,g en föreligger.
Vid tecken till andf<tcldhct p å börjas omedelbart syrgasbeh andling. Syret skall givas utan övertryck . Andningsappara .
ter som arbeta med övertr yck, l. ex. pul lmolor får ej anv~indas
p å grund av (le sköra lungvägga rna , ej heller komtgjord andni ng, dels av samma skäl, dels emellertid d ärfö r att muskelarbet et i och för .sig ökar syrcförbru'kningen. Ej h e ller bör
k olsyre tillsats till svret äga rum, dels därför aLL andningen redan ·till e n början är forcerad, dels e m edan under senare sta.rives. s-"ct la··Il".''
u·... föreli•wer
dier en kolsyrcövern1Jältnin
.:"""-·
n · ::-,
~
....Svr"as
•
i:"1b
·
·
a n dn öd och evanos kvarstå, n~ir dessa vika upphör syrgnstillför scln , för att ånyo givas sa snart symptomen Merkommu.
Syrgasbe handlingen måste me•d intervaller oftn fortgå under 1
a 2 dygn. Viktigt är alt gasen förvärmes och fuktas så a~t ut torkning av s lemhinnorna undvikas. Denna första hjäl p, vila, värme och sy re kan ges av vem som h elst , den vidare hch aniCllingen hör förb ehållas läk a ren.
Dennl'S första uppgift blir alt s timule ra hjärtat så s nart
tecken å hjärlsvaghet föreligga. Bästa medel härför iir stro phan tin av vi lk et gives l!t- % mgr, dosen kan uppn'pas ;~
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gangei· under första dygnet. Digitalis konuner ännu ej i fra ga.
de t verkar för 1:\ngsaml och bör res erveras för eft erbchc.nd.
lingcn. Cardi:nol kan komma i fråga som stödjand e 11ll'liP I.
Co ram inprepara ten äro kontraindicerade p å grund av deras hL'·
n~t·'
en h el att öka hronchialse kti o n en. Cöffein hnr av en det
n
rörfattare rc konunendcr~rls m en förka sta ts av andra på gmnd
av dess blodlrycksslegranclc verk a n . Av samma anledning var.
nas för bruk a v adrenalin . Kamfer an vändes mycket UIHIP r
världsk r ige t, men numera varna s från en del h ålt mol b rukl- t
av de tsa mma på grund av biverkningar. Under senare li d h:n·
"c ill a rt~ n rekommenderats , dC'ls emedan det ej lägger hi ndl'r i
Yägen för fortsatt str ophantinbcha ndling , dels emedan del l'j
ger kumulat iv Yerk nn .
Läkarens andra upp gifl eft er slinwlcringcn av hjär lal ii r
all sii. sna rt lungö demet visar sig göra åderlåtning - 500 til l
800 gr. Genom denn a min1sk<1S ofta b esvä ren i hög grad , cy~1nDse n avtar , andningen blir lättarC'. Aterflödet av väv n ad'Yä tsk a till kärlen p åskynd a s och blodviskositeten sjunker , \'a rigenom hjär tats arbl'le undc rlä'lla s oeh öd emiend en~e n m insk a r. Tekniskt k an å'derlåtnin6cn vara b esvärlig p å g ru nd aY
d et tjock a, snabbt koagulerand e blodet. Kanyl är oläm plig
och ker åderlåt ni ngen bäst genom blottlägganuet av en 'e n,
,-,om därefter öppnas m edels t län gssn itt, i bland k an arlcrio tmni
med ciflerföljande unelerbindning blinl nöclvänd ig. umh·r
adcrl:Hning masle man noggra nt a ktgiv a på hjärtats tillsb"tnd .
visa r sig minsta tecken till hj ~irt svaghct avbrytes ådcrl[tlni nge n
nch hjärtat stimule ras. Skulk del visa sig nödvändigt och h:I r
f örs tu. åde rl åtningen ej varil för sto r kan den åter up prepas. l
clc fall da i'tderlåtningen kan ly ckas kontr a indi cerad t. ex . ,·i d
m ;clt hjärta eler vid k oll aps kan weltkur försökas. Dets:nnma kan ske om tillströmninge n aY sk ad a de är så stor alt aderhllningen ej m edhinn es av läkaren. Åderlåtning får ej giir ~IS
Yid dc , grå f allen >> , här end ast .syr gas oeh hjärtstimulltnlia.
Det har föresbgit:; att före eller efter åderlåtningen ge k ok s:t li
e ller Hingerlösning och då häst i Hamburgers mod ifikalit 111 ·
V er kan svnes dock vara osäker och torde m etod en vid m as ,<tnlwpning av skador ej kunna p raktiskt utnyttj as.

- - 6!1 -

Injekti on av h yp o toniska sockerlösningar har även föreslagits . Experimentellt har m e to-d en givi t gott res ulta t, men
ä r ännu ej utprovad å fosgPnskndadc männ iskor. Försök har
även gjorts alt molverka lungödemet med injektion av kalk salter. 1\.r,igserfaren helerna med metoden voro ej uppmuntr ande , men vid fosgenkatastrofen i I-Jamburg 1928 gav inj ek!ion av en 20 9b kalciumgluconatlö,s ni ng re la tivt god a resultat.
Fnln amerikansk sida har föreslagiLs :mvändandc av ure asem etininj ek lione r , dels för atl föt·I än ga lntenss tadi c t dels för
att paverka lungödemet. D jurfö r sök ha givit goda r es ulhtl
m en sa knas erfa renhe l om metodens användlntt'h cl på fosgen skadad människa. Likasa h ar föreslagils lå ngsam intravenös
infu sion av 25 % gummiarabicu mlösning jiimtc 25 % dnl\·~ockcrlö sn ing m ed c:a 5ccnf' pr k g. kroppsvikt, en m etod som
experim ente tt givil goda resultat med hänsyn till förlängd latenstid . r\ynrc försök att med avertinn arkos skapa ro för sa
väl kropp som lunga och därigenom hi ndra u ppk omsten ~w
lungödem ha r Jik a~a i djurförsö k giv i l goda resultat.
.-\.dre na lin ii r som förut nämnts kon lrainclicerat, detsamm a gäller a tropin nch hyp ophy ·preparat pa grund av deras
blodtryckssteg rande ege nskaper . Ej hell er blodt ryc kssänkan de m edel såsom nitroglYcerin och dylika fa an vi:inr.hrs. Lobclin är vid dessa förgiftnin gar u t:m verkan. Di rekt kontraindicerat iir morfin och del J'ar uldri[J givas in lc ens i låga doser.
Delta på grund av dess inverkan på a n dningsccntrum . Samstämmigt fr am ldllcs av olika födattare att en av kviiva nd c
gas er skadad ~:.ii l b n överlever en ån S<t Ii len morfin dos given
i ödcm sl~1dic l. ~lastl· m a n ge mlgol uarko!ica så möjligen n ågot aY e ukod:tl elle r llilaudid t yp. 1\'icn det är ohehöYlig t, del
bästa smiirlslilla n de och sömngiv::mdc medel, som finns för
dessa sjuka und er ii dem s ladiC'ts sYara tid i-ir sy r gas . Hostretnin gen hek~impas enk las t m eJ krx lcinpreparat.
Ögunrc tningcn b eh a ndlas med spo lnin g med 2 % b o r s ~·re 
lösning c ll l·r :3 96 lJicnrbonallösning.
Eflcrl ö ljnndc lun gkomplikation C'r behandlas enligt vanli ga regl er , C\'Cn tuellt kininbehandling. Expectorantia f å ej gi-
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Yas förrän under senare stadiet, d:i d en akuta faran är ö n~r och
i så fall i form av jodk;llium eller guajacolpreparat. AY ~ ~·n
ncrlig vikt ät' efterbehandlingen. Giv lätt nä rnndc k ost, n og.
grann övcrva 1kning av hjärtat samt såsom icke minst Yik tig t
en tröstande och god psykisk behandling till hjälp all ii\'fc rYinna elen chock som förgiftningen givit·
.i\ 1åstc ett operativt: ingrepp oundgängligen göras fa r (lt• tla
s ke i latenssta diet, m e n helst bör det om möjligt upp skju t;;s
till efter öd emstadiet och bör det a lltid ske i lokal an:::esl c">i dler i cvipDnavertinnarkos.
Huvudsynpunkterna vid vårtlen Dv d essa s1kadad e bli r a ll ts å - ett s ~l. enkelt bch a ndlings,s chcma som möjligt - sa lild
experimenterande som möjligt ~ hu vud sa k förblir vila , Yiirnw.
syrgDs, h.iärlstimulanlia och åderlåtning.
Födoämnen besud lade med d enJUl grupp ge ej direk ta t'iir giftningssymptom m en e rhålla en unken fadd smak .

.svårare än vid vanlig syreetsning. Genom sin starka lipoid lö>Sl'igh et tränger giftmolekylen e ll er dess oxida tionsprodukter,
som även de äro giftiga in i vävnaderna och verka här genom
s itt lå ngsamma sönderfall förstörande på ccllema, vilka .sjukn a och dö. Men ej heller detta och ej h ell e r d e kapilli:ieskado r
med därav betingad e näringsrubbningar, som ,d c förorsaka g~
full förklaring p å des sa ämnens intensiva giftverkan, sannolikt
verka dc även som e tt direkt cellgift genom att störa dc liv sviktiga f ermeulaliva processe rna i cellerna. Då giftämnet eller
dess ox id a tionsproclukter via de skadade ~kapillärerna n å in i
kretsloppet uppstå d c allmänna resorbliva verkningar som i så
h ög grncl dominera sjukdomens senare stadier. Giflämnet Iförstöres mycket l:'mgsnmt i blodet. Patologiskt anatomiskt prägl as förloppert av en lok a l inflamma tori sk , exud a tiv process jämte den allmänna r csodJiiva giftverkan.
Träffas hud en av senapsgas i ångform märkes till e n början ingenting, men efter några timmar visar sig ett crytem som
eftcT e l t för stark t s·o lbad. Detta c rytem i:ir mest intensivt {t
de krop psddar där huden normalt är mera fuktig , t- ex. i axilernn , kring genilalia o. s. v. samt å de ställen [t kroppen som
varit utsatta för tryck . Efter någon s tund börjar en intensiv
k låda som kan kvarslå under vec kor och månader, även efter
det a ll ery lemct försvunni l. Detta efterföljes a v en fl.äckig
pigmenteri ng, sam l oregelmässig fjällning, som kan p ågå en
lång lid. Hanclflntor , fotsulor och den h ådJcvuxna del en av
h unidct Slk adas mera sällan på detta sätt.
Träffas huden av gasämnet i fl ytand e fonn mä1<kcs ej
h eller n ågonting . Sti:inkct uppsuges i hud en uneler loppet a Y
ett tiotnl minuter utan at t efter lämna n ågot spar eller retning.
Sker upp~ugningen genom 's kodon eller kläder blir skadorna i
r egel slörrc än det ursprungliga stänket p å grund av att giftämnet breder ut sig.
än11tt
Som förut n~imnls märkes till en bÖrJ·an in'"entino·
tl '
v
t vå timmar sen:u-e finnes vare sig subje ktivt ell e r o bjektivt n:igot alt märka. Först efter tv{t timmar börjar en lätt rodnad
framtTäd a som p å fem timmar hunnit bliva int e nsivt röd , cf-

1

l II.
Dc frätande gaserna är senapsgas, diklordictylsulf id. L l'wisit, diklorvinylarsin samt de efter värlels,k rigct fram stiill da
s. k. nässelgaserna t. ex . formylkloridoxim, cya nformyl klo riJ.oxim. Samtliga utmärk as genom sina frät a nde cge n skap n.
Dc angripa samtliga organ som utsältas fö-r de rns inverka n.
,-are sig delta sker i dropp- eller å ngform.
Senapsgas och lcwisit ge dc mest typi·s ka fö,rgiftnin gar n:l
uch äro farligasrt, varför jag först b e h an dlar dossa. Utm}irkan de för desamm a är föTst och främst d e ras resistens d . v. s·
dcras förmåga att lmder längre tid bibPhålla sin fulla verka n,
därnäst deras genomtri:ingningsförmaga samt d cs s.utom alt en
viss latenstid förflyter innan deras verkln framtr äd er.
Alln människor äro ej lika känsliga för d crm. Blon da lvper angripas i regel hastignrc och mera svårt ä n mörk n lvper. Deras verkningsmekan ism_ är fortfarande ou tre( le! . An ·n
här har u ppställts den teorin att dc sk ulle verka ,g enom ;ill
syra avspji.ilk as vid hnöring med kroppens fuktighet. me n
teorin förkl a rar ej h ela sjukdomsbilden. Verkan i:ir be t~·dl i g l
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ter 13- 15 timmar bleknar den av och framträder mot om;.;i \·ningen som en bl ek are fläck. Efter 24 timmar börja r i kanlen av densamma små blåsor uppträda som fl yta ihop ti!\.
större bl åsor sft att fläcken i sin helhet omgi ves av et t piirlband av s törre eller mindre blasor. På tredje dagen hiir jar
blåsorna skrumpn2 och inneh ~d let som förut vari t klar t. Il y_
lande, blir gult till sja~kigl: rött och mera gelatinöst UlHll'r dl't
alt centrum i regel slår oförii.ndrat, gråblekt svullet nw l L'\l
lik som kokt utseende- Har koncen trationen varit hii ;.; ka n
blåsbildningen så gott som utebli och området står som he ll
dött reaktionslöst med ett vitt, grätt svullet utseend e. Ef ter
fjärd' e dagen utvecklar sig runt om hiirden en rodnad so n: mot
slutet av försia veckan övergår i en kopparröd p igmen ll·ri ng
som slri.icker sig lang t u t. D emu pigmentering är speci fik Li r
scnapsgasskador. Samtidigt bö rjar omgi\'ningen sväll a hlir
ödematös, degig och smärtande. Gar bLl.sorna sönder vi s; -, i;~
sårbotten missfärgad, smörjigt belagd, kraterl'ormad. 1··Hkr
denna period smärtar sl~~1dan mest, lill en del berocm!e p t dt•n
!-:ekundärinfcklion som ofta tiilstöll'r . lnli Il c :a :1 :de n k :n •
står såret oförändrat, efter denna 1id börjar smii.ll ni ngc n och
a vstötningen av de nC'kroliska massnrna . :'lien lrols cll'l l:1 sc·r
det hela dött och reaktionslöst ut. (1encralion efter gc·nc r:'!ion
av den 11\hil<bdc granulnL!onwävnaclen nekroti seT:H och ~. uiiller ned tills att änlligC'n efter 9- 12 veckor läkningen ftdlbnrdals. Dock är ofla vi.ivnadssk a d un sa sv:ir atl ii.vc n ef"t n del
~kadan synes vnra liikt såret ånyo k :m hryla 11pp och Li:,h: t
nekrotiska härdar upp ~lå och i\nyo ta r del tid imwn liikn· 1,~l' ll
hlir definitiv. Då kv arsl.:u· dt egendomligt parii elll k el<'· !J r·
t:1t, partiellt pigmenterat ärr, som om det i.1r beliigel i ni."tr lll'lc il
n v leder li.itt ger kun tn1 l• t ur er.
I mohats till bri.insk<.alor lnuma senapsga~sl.;:ador o mf":d l:l
sft gott som hela kroppen ulan att m edföra döden.
ElTektcn av giftämnet å ögal ler sig ännu mera slonll· 11 ',
t"
., H ··pJ·
dl'. Efter inverkan av senapsgasangor
upps a l' i"tC'r ·>-<
.. ·
· o en n"kl.
·
t
·etY
~
mnr en känsla rrv grYm· g l1ct, snar·t l1··arpa
· 1g at. · nd11
rino·<J och efter rfterliu-nrc
nåu-ret
timm a r svn1lna ögon lu• kl'
J
... ,...
u
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v{tld samt och ger anledning tilltemporär f örblidning· Svullna·
el en gr iper över på selera så att s tark chemosis uppsltlr. Kor nert är i regel oskadd, men visar ofta strimformiga grumlin gnr.
Sckrc lion en blir allt mera varig, ljusskygghet och bl eph arnspasm bliva intensivare och smärtorna till taga såYä l i ögonen
~om över pannan.
I ögats inre visar s~irskilt vcnnilcl
stnrka förändring:n· med utvidgning och blodöverfyllnad, som
kvarslår in i andra till tredje veckan och försvinner sedan samtidi gt som allmänsymptomen avklin ga, - agraverar symptom et däremot är prognosen dålig. Ögonskador cfler scn apsga~
ångor g~l. i regel till full hälsa, men efter dessa skador få ögonen efter utläkningen ofta clt egendomligt hlekl utseende »l)UPp enaugc >>. Träffas ögalav direktslänk av senapsgas uppkomm er i regel blindhet på grund av djupgående kornealskador.
Vid inandning av senapsgasångor uppslå rodnad och gra gnla lwläggningar i näsa, mun, svalg, struphuvud och luftriir .
D å struphuvudet trililas blir :-,lämman belagd och en envis, torr
sk älla nde hosta uppstår. Slutligen blir talet fullkomligt Lonlöst, vilket är elt k a rakl}i.ristiskl symptom efter en inhalation
av ~;cnapsgas[mgor. Om etsningen sträcker -ig ned i lungan
pl ~l.gas den skmlade sä rskilt av ·märtor bnkom sternum samt
tryck över bröst c l lik som om lungan klämd es. Auskultaloriskt
fin ner m a n ofta endast tecken på lätt bron c hil med cmphysem ,
p erkutori>;kt kan påvisas min skad rörlighet av nedre lungg6insenm och en förmimkning av absoluta hjiir td ämpningen. l
sv;lra falltillkomm er :mdnöcl och lungödem liksom vid de kvii Yandc gaserna. Et~,ningen av luftvägarn a fiir tiH utbredda
p seudomembran bildningar Yilhl kunna gC' l"ullkomliga avgjutn ingar av bronchcrna. Genom giftverkan sk ndas flimmerepitelet och Yägen är iippen för bakterier, dels hör igenom o.ch dels
p å grund av den vid senapsgasförgiftningen nedsatta allmänna
r eaktion:-,förmågan tillstöter ofta blandinfektion som snahht
förändrar rclningshronchilen till svru· bronchopncumoni, si.im~t
prognos ha de pneumonier som uppslå i de n edre lungp articrn a . Sckundärl kan seda n gangrän och efter dem följand e svCt
r a empyem uppslå . Dc avstölla pseuclo-memhrnncrnn föror-
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~; aka i bland direkt 'k vä vn ing . Överhuvud hava dessa scku 11 _
dära bronehopneumonie r efter senapsgas dålig prognos. ,\ven
matsmi:iltningskan alen k cn ge symptom på retning b csta <·nde
i kräkningar och buksmäl'lor, ibland diarcer, ibl and envis !'örstoppning. Denna förgiftning kommer till stånd antin gen geno·m scnapsgas:mgor eller genom nedsvald senapsgasha!Li g snliv elle r föda. Som jag förut nämnt ser man i r egel vid d cs ~a
förgiftningar ~tven allmänna rcsorbtionsskador , vilka up pk omma oberoende av vad primärinsulten har drabbat och so m
stråeka sig till kroppens flesta organ. Särskilt ofta dra bb as
kärlen , framförallt venerna, men även kapillärerna och so m
följd härav f inna vi ofta blödningar i de fles ta inre 01·gan.
Aven dc röda blodkt;opparna ska das vilket ger sig tillkänna
genom låg hämoglobinhalt och sänkta blodkroppsvärden sa mt
påvisandet av hämos ide'l'DS i lever och mjälte. Den vita blo dkroppsbilden förändras även p it ett s ä lt p å minnande om f ö rhållandena v id en svår infektionssjukdom , el. v. s. först en iikning av den neutrafila elementen och e tt försvinnande n v dc
cosinofila, därefter en ökning nv monocytcrna snmt slutligen
en utpräglad lvmfocytos . Dessutom förekanuner en toxi sk granulering av dc n e utrafila cel lerna , och nnses denna bevisan de
för en genomgå ngen senapsförg iftning. Blodets koagulati on ~t'ör
måga ~ir ökad, sä rskilt- vid svåra förgiftningar. Det arter ie lla
blodtrycket brukar sjunka, ofta finnci- man i början långsam
puls och arytmi , en pu lsökning är ofta prognostiskt ogynnsa mt.
Aven nervsystemet lid er , medveta ndet är i regel klart, m en dc
sjuka äro ·slöa , likgiltig,a 'och ligga apatiska. Vid orostilb land
dåli :"")..·. Dessutom kan förekomma rll'bbni n (g;~r i
är pro<'nosen
v
reflexerna , öronsusning, huvudvärk och tremoT, sannol'ik l till
följd nv kapill ä r a blödningar i hjärnan. Kroppstemperat uren
är i r egel även utan sekundärinfektion ft-ån början fö rhöjd
och ligger i r egel kring 38°, vilket nog bör uppfattas som en
direkt toxisk påvcrknn i motsats till den senare feb erök nin gen
till 38°- 39° ' som härrör siau frå n sekundärinfektione n . Ave n
ämnesomsättninge n r:uhbas, vilket manifes terar sig i ökad l v ii\-e och fosforsyreutsöndrin g. Det har a nsetts att detta sknllc
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bero p å en ökning av dc nedbrytande fe rmentens verksamhet.
Tröttheten och den tilllagande avmagringen samt de atrofiska
förä ndringarna i lever och hjärta förklarns vä l härav. De atrofiska och degenerativa förändringarna i hjärtat förklara även
den dåliga rea ktionen på hjärt s timulanti a, som man ofta finn er ho s sen a psgas5kadacle.
Som följdsjukdomar ser man ofta beslående larynxskador,
bronchiter, hronchektasier, bronchiolilis oblitcran.s, plcura-svålar och intra p ulmo nära ärrbi ldningar, däremot torde genomgången senapsgasskada ej predisponera för tuberkulos. Amerikanska författare an se ärtbildningen hämmande för upp komslen av tuberkulos.
Prognosen vid senapsskador är i regel god, men utbredcb
hudskador samt svå r a hmgskador ha en i regel dålig prognos.
F öre tredje till fjärde veckan är det i r egel omöjlig t att förutse
utgången· Allmänti llståndert och särskilt aptitens förhållande
är utslagsgivande.
Lewisilen ski ljer sig från senapsgasen i så m å n alt då huden träffas av llensmnma en brännande smärta omedelbart förnimmes, vilken kvarstår tills blåsbildningen kanunit i gång.
Till skillnad fr ån dc i regel smft kantstående blåsorna vid sen apsgas får man i allmänhet vid lewi silskadar en stor blåsa.
Hela processen avspelar sig fortare, redan efter l timme
ser man hudrodnad och efter 12 limmar börjande blåsbilclning,
vilka efter 24 timmar flutit samman till en stor blåsa. Redan
på tredje dagen börj ar läkningen och efter 14 dagar är vid
okomplicer at förlopp läkningen klar, vanligare är det emellertid a lt det åtgår 25- 30 dagar på grund av tillstötuncle sekundär infektion. Skaclorna läkas all tså två till fyra gånger snabbare än senapsgass~kadorna. Den vid senap sgasskadan upp av omo-ivnino-en saknas omkrin()'"
trädande mörkröda fär::!ninaen
t>
"
~
~
lewi sitskadorna.
Vid inandning av levisitångor uppträder h as tigt en typisk
värk i näsan . Annars likna skadorn a senapsgasens symptombild, dock ger den större benägenhet för uppkoms ten av lun o·_
t>
"d.e1n.
O
Tidsleri/t i Sjöväsendet.
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B eh andlingen uv senups(Jasskaclorna är dels en fön'hy ~ 
gande behandling dels en b ehand ling av de uppkomn a slq_
dorn::~.

Den förebyggande behandlingen b es tå r fö rst och fr ~inl-;[
i avtagande av de ga,s bcsudlad c kläderna och bör detta sk e i'ii r.
siktigt så alt ej nya kmppsytor skadas genom kontakt med
gasämnc. Därefter behand las huden med hjälp av nago!
oxidationsmed el -. ), saneringsmcde b - t. ex. klork alk elle r
kloramin, som snabbt förslör gasämnct- Detta skall ske sa
snart som möjligt efter gasningen och Htr man ej vänta pa liikaPc eller sjukhustranspo rL Har man varit utsatt för sen ap ~ 
gas avtagas alltså kläderna och kroppen avtvättas m ed en 25 % kloraminva ttenlösning eller en 5 9~ kloraminlösni ng i.
m e tyl eller etylalkohol eller pudras med gfl'spudc r (klorkalk ..L
talk) . Sedan följer en ordentlig tvagning m ed såpa eller tY a l
och rikligt m ed vatten. Redan sistnämnda ~'l tgärd kan 'ara
tillfyllest om. lämpliga saneringsmede l sa knas. Huvudsake n
blir att å tgänlcrna vidtagas snarast möjligt. Föt·eligga din·k la
stänk av gasämnet avtorkas dessa varsamt utan kringspri dni ng
med bomull eller lä skpapper som sedan förstöres, t. ex. me d
klorkalk , ej fö11bränningrisk för senapsgasångo r. Därefte r
tvättrus det besud lad e stället med 5 % kl oraminlös nin g - hel st
i metyl eller e tyl::tlkoh,ollösn ing -- ell er också blandas klo r·
kalk m ed vatt en till gröt som lä gges p ft de t skadade stället och
får kva rligga här c:a 15 min. inn an det avtvättas m ed tva l
eller vallen. Denn a. m e tod ~ir överlägse n pudring m cll gaspu·
der, enär detta ofta ej når n ed till huden på .grund av h årdx L
dels lält b låser av, användande av enbart klorkalk ä r kont rai ndicerat p å grund a v alt d etta r eagerar h äftigt med senapsga s.
sanerin«n inom 10- 15 minuter kan all "kada
Verkställ es el vlik
.J
undvikas. Har rodnad ell er blåsbildning intl'~H t äro all a. s a~
n erin gsåtgärdcr för sent ute och direkt skadli ga. Finnas <'J
11
dessa saner incrsmede l tillhands eller har längre l id fö r fl uti l k:l
]"
n
~ kadan , saneras , genom att lösa ut giftämnet m ed n[tgo l o~ningsmedel t- ex. bensin, fo togen, k oltetraklorid eller d ~ lik L
Sudda.r doppade i m'tgot av dessa lösningsm.cdel tryckas JlJ (ll
lmden på sa.mnw sä tt son1 då man använder ett läskpa pper.
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- Sprid all tså ej giftämnet över en större y ta. Täta byten av
su ddar bör sk e och böra dessa sedan omede1bar t förslöras p<i
sält som förut niimnts, enär de kunna ge anledning till n ya
skador. Var siirskilt försiktig med fingrarna tmder denna proccdur - arbeta med pincett.
Utlakning s kall efterföijas av sa n ering som ovan sagls
eventuellt endast av s[lptvätlning. Dylik ulbkning är använd bar upptill 30 minuter efter skadan s uppkomst. H å re t sk all
ägnas sär <;ki ld uppmärksamh et, enär giftämnet gärna sätter
sig fast här. D et behandlas bäst m ed k ottklippning och efter följ ande behandli ng med saneringsväts ka. Ögonen spolas
grundli gt med 3 %- 5 % bikarbonatlösn ing ell er 2 % bm·sy försök
r elösning. I bri st p[t lämplig saneringsvä tska få tårsekretionen i gång, för att på de tta sätt spola u t
så mycket av giftämnet som möjligt. I dylika fall får
man dock komma i h åg att efteråt sa nera ansiktshuden
på vanligt sätt enär a nnars skador uppstå av den utspäd da senapsgasen. Självklart få hudsane ring smedeln klork alk och kloramin ej >a nvändas till ögonsanering. Spolningarn a av 'ö gonen upprepas va rje % timme och efter behandlingen
ingnides ögonlocken m ed steril paraffin ell er aLkalisk ögo nsalva.*) Svalg, Jläsa och mun spolas och gurglas med 3 % bikarbonallösning. Dc avtagna k lädcspeesedlar na läggas i tätslu taUidc boxar t. ex. sopkärl ev. i soda eller klomminlösnin g. Dc
få under inga förhålland en intagas i sjukrum eller tra nsportva gn , cnbir de genom avdun s tning kunna ge upphov till nya
skador. Dessa första å tgärder kunn a utföras av vem som h elst
~-ch äro av störs ta be tydelse, dc kunna förhindra e tt lå ngt sjuk lager och rädda live t på de skadade. En h a lvti mme efter skedd
gasning hava dc fö rebyggande å tgärderna intet berät ti gande och
de äPo direkt skadliga om rodnad eller blåsbildning börja t. ,VIa n
måiste här över gå till den direkta behandlinge n. Bl åsorna
lämnas första d agen i fr'ed, förs t efter andra dagen tömmas

+

5 % coca inl ösning har än•n Iön •*) 0,1 % elikloraminlösni ng
slag-ii som )Jrofyl a ktisk be handl ing (IIcirssius. vc röff. nus dem Gcbictc d. hlHrinc sn nitdswe.sens. H. 30. 1()38).

G50 -

-651-

dc genom sterilt insnitt vid basen och få falla ihop över skadan,
b låsinnehailet är ej giftigt. ÄPo de däremot redan sönder, re nklippes skadan som därefter täckes m.cd löst lagda förba nd
fuktade med l % kloraminlösni ng. En a två gånger om d agen baddas sk<."tdan c :a ljz timmes tid med l % klor aminlihnjng, antingen genom neddoppning i lösningen eller genom
överspolning. Mellan de fuktiga b ehandlingarna särskilt u nder natten täckes skadan av luckert lagda sterila kompresse r,
rikligt b es trukna med steril vaselin· U~om kloramin kan iiw n
1 % riv::moll /oo kaliumpermag -anat eller 0,4 % chinosoll ösni ng
användas men då endast till fuktande av förbandet. Fö rha ndet bytas minst 2 g;"mger dagligen, vid rikligare sekretion oftar e.
All behandling med enbart salvor eller puder är d irekt
skadligt och gynnar uppkomsten av sekundär infektion, de lsamma gäller om_ V. V. O. med eller utan Burows lösning .. \ 1\a
förband skola läggas luckert och löst. Allt s~traribete skall ~ kc
så sterilt som möjligt för att undvika sekundärinfek tion. .\ro
skadorna mycket utbredda kunna de behandlas med varm a
s:'1pvattcnbad, tänk dock därvidlag på hjärtkontroll. E nl ig t
egen erfarenhet för alltid ovan anförda behandlingsnw lodrr

ins trykning av alkalisk ögonsalva eller steril vaselin eller pa r affin . Ihågkommas bör alt dessa skadade ej få somna und er
fö rsta timmarna Pftcr skadan , enär denna dii blir gravare.
Ljusskygghete n bekämpas med mörka glas. Inga föl'band .
Kokain får ej ges mot smärtorna utan möjligen kan en 2 9~
n ovokainlösning få användas. Principiellt bör vid varje ögonsk ada atropin ind rypas· Den vidare beh an dlingen av ögonskadorna tillhör specialisten.
Mot senapsgasskad orna inom resp ira lionsvägarna finne.;
ingen förebyggande behandling, huvud sn ken här förblir att
f_?rmins~a risken för sekundärinfek tion. Dessa skadade få ej
htggas Llllsammans med andra pa tiente r med infektiösa eller
katarala tillstånd och bör det aktgivas på en omso'rgsfull munh ygien. Sköljningar med 3 % bi karbonat eller emsersaltlösning lindrar, likas:l inhalation med eucalyp tusolja , terpentin
eller menlhol. Mot r ethostan verk ar Kodeinprepara t bäst. I
senare stadiel' överg[tr man till dc van1iga expectorantia. Som
förehygg::mde medel mo-l bronehopneum oni gör chininprepara t
god nytta. God VCI1kan har även ospecifik retningsterapi sär skilt vid pseudomembr an bildningen , t. ex. serum , mjölk o. s. v.
Denna terapi är äVen användbar vid hud skadmna, där särskilt
i v. injektioner m ed detoxin givit gott resultat.
Alla lungskaclor cf~er senapsgas skola i likhet m ed dem
efter kvävande gaser h ållas under kontroll förSita dygnet __ _
lungödem kan tillstöta och i så fa ll behamllas detta enligt förut
gi vna regl er. Prognosen är emellertid då pcssima. Vi~l ]ungsk ador bör särskilt hj~il"lnt kontrolleras och stöd jas, bäst m ed
dig i talispreparat.
Förgiftningssy mptomen från matsmältnings kanalen beh andlas rent symtomati-skt, mot kräkningar t. ex. bikarbonat lö,sning ev. kol, lätt diet, ev. opium mot diareerna .
Synnerligen viktigt är vårelen av allmäntillstånd et, resultatet kan bero på detta . Näringsrik kost, god al lmän vård,
samt framför allt god psykisk omvårdnad är huvudsaken_ i\Iedi kamentöst k an vanliga roborantia ,k omma ifr·å ga. Btichcr
anser sig ha haft synnerligen god nytta av campolon.

-

golt resultat.
Andra metoder ha även föreslagits t. ex. täckande a v ~ a
ren med silvedolier, pensling med 10 % sulfoliquidlösn ing.
.. .
paraffin eller ambrinbchand ling -o. s· v.
Först då såren renat ·sig och friska granulationer borp t
komrna fram kan man börja med granulationsre tande sa h·a
t. ex. 2 96 pclidolsalva eller dylikt. Även fiskoljcsalva t'llcr
andra vilaminsalvor kan man nu bö-r ja använda - själY har
jag här haft god erfarenhet av Idominsalva --:- des_sa sal_vfö~-~
hand böra h elst ligga orörda ett par dagar. V1d ytliga Ul.lJld L
sår kan även pensling med 3- 5 % pyoktaninlösn ing förs öJ,as.
Anmärknino·sv ärt är skadornas benägenhet att åter partiellt bryta upp ~ efter dc till synes varit läJkta. Vitaminsal-

1ill

o

Yorna ge här god effekt.
01
10
Ögonskadorna behandlas med täta spolningar a~. _2
horsyrelösning el'ler 3 % bikarbonatlösn ing med efterfol pn dc
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r ege l
som varit i beröring med senapsgas uppvisa
svår lokalskada och stark resorbt ionsvct'kan· Dc få blöda Yiit
ut, p1·imärsu1.urerns ej, täckas e ll er tamponerns med l % kloraminlösning. Nödvändiga operationer böra utföras sna r a-. t.
enär tillståndet i r egel försämras under dc närmaste veckorna.
Som narkosm edel hö·ra cvipan ell er avertin ifrågrl'komma ej in filtrationsanastesi . Anvånda instrument sterili seras i socblösning.
Födoämnen fö r störas i r egel genom senapsgas men kunna
sanerns genom kokning särsk ilt om besudlingen skett ge nom
scnapsgasångor, har det skett genom stänk, bortskäres y ll re
parti ern a först.
Behandlingen av lewisitskador överensstämmer med ~c 
napsgasskadornas, doeik äro betingelserna för en god fiirc b ~· g 
gande sanering bätlrc på grrund av att lewisilen s.ignalerar sin
närvm·o genom elen brånnandc smärta som gör s~g märk har
efter dylik Slkada. Ars~nikförgiftning genom rcsorbtion f öre kommer ej. Födoämnen besudlade m ed lewisit böra först öra s
enår här ars{•nikför1giftni ng kan uppträd a efter förtärand e av
dylika.
Inga gasskador slå!Ja så slora nnspråk på sjukdlrdsorg<lnisa lionen som de frätande gaserna. Det långdragna förlo p pl·t
vid dessa skador binder säv~il vårdplatser som vårdperso nal.
Den första bc'lhandlingen är ri skfylld genom att sekunclår a g ~ l S 
skaclo r kunna uppstå hos vårdpersonalen, dels genom avchms tning , dels genom beröring av gasbesudling, som undgått de n
prim~ira saneringen och vilket enligt Niarenheterna rran
Yärldskriget kan lamslå verksamheten å ett h elt sjukhus. D i1 rför måste den sjukvårdspersonal som sysselsättes på en mo tlagande avdelning vm·a utru s tad e med gasmask, gashand ska r
och gasskyddsförkläde samt gummistövlar - vnd detta slwll
betyda för ar'bC'tsintcnsitcten in seiS lått.
Till dc frä tand e gaserna räknas numera även de s. k.
nässelgaserna, dessa äro en cfterkrigsprodukt. Dc verka onH' delhart retande på huden, ås lnclkomm a rodnncl, kvndd elh il dning och våldsam kl åda, vid högre koncentration hh'\sor oc h
mera djupgående skador. Ogon<:'n relas sta rkt så att Lem p orii.r
s~'ir
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förb lind ning uppträder . Aven luftvägarna kunna träffas, vilJ;.et ger anledning till en ytte rst besvärande r e thosta. Har konccntrcllionen vari! hög kunna samma ::;ymptom. uppk01n 1na
~om efter sPnapsgass kador d. v. s. p seudomembra nbildning och
bronchopncumonic r. Behandl in gen består i avtvättning med
ammoniak v::dlen. för övrigt sa mma behandling som vid se n apsgasskadorna.

IV.
Sista gruppen av siridsgaser är dc nervretande gaserna,
hit höra i första lwnd cyanföreningarna. Under våridskriget
prÖY acles en rad cyanförcningar , dock utan nämnvärd framgång, enär dc visade sig för flyktiga. L"ndcr efterkrigsperioden synes dock föreningar hava framställts som äro användbar a. Förgiftningen blir den för cyan vanliga , d. v. s. en häm·nin g av cellandningen. Kroppen h ar ju förmåga att i viss grad
avgifta dessa föreni ngar, men finnas de i tillräcklig koncen tration ge dc i regel omedelbar död, ev. efter ett kot-tare tillstånd
av illanu'\cndc, mattiglwt, yrsel , andnöd, kramper och medvetslöshet. Behandlingen 'l wmmer i regel för sent pil grund
av det snabba förloppet, men fö r sök bör göras med inj ektion
av lobelin, ev. natrium~hio sulfat samt konstgjord andnin g samt
syrgasbelwndling C\". med k olsyr e lillsats. En cyanfö,rening
k om redan under v}irldskrigct till praktisk användning, nämligen J.socyanfcnyJkloricl , som användes till camoflagc vid sen apsgasangrepp. Den verkade mera som en retgas med starka
ögon - och luflvägs s ~' mplom. Dess behandling sammanfaller
111ecl cle näs oc h svalgretande gaserna.
En efterkrigsgas, tetraelylbly, egentligen använt som
tillblandnin g till motorbrånsle, kan räknas till de nervretand e gaserna , enår den nngripc r nervsystemet och ger
]bland ses en
en i regel dödli gt förlöpande förgiftning.
mera kroniskt förlöpnnde form m ed symptom som mera
Behancllin"CJl
överenss tämmer med en kronisk blyföro·iftnino·.
v
.
t'
h
...
])ör rikta sig mol kärlkrampen, därför inhalation av amvlnitrit samt ev. joclkalium, dessutom injektion av natriumthiosulfat; för efterbehandl ing rekommenderas leverprepm-aL
~
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Liknande verkan som krigsgaserna hava även en del andra gaser, som höra samman med krig·
Dimbiklningsmcdlen kunna t. ex. vid ogynnsamma förhållanden ge skador i luflv~ig arna, vilka i sin gravaste form
påminna om dc kvävande gasernas verkan. Behandlingen hli r
i dessa fall samma son1. .v id skador av kvävande gas.
Viktigare är emellertid explosions- och branclgascrna, vilkas giftverkan bero på nitrösa gaser och koloxid.
De nitrösa gaserna ge samma förgiftningsbild som dc k\.:ivandc gaserna beroende på avspjälkning av salpetersyra, som
verkar etsande på luftvägarnas slemh inna, symptomen u ppträda i likhet med dc kvävande gasernas först eflcr viss latenstid, varierande mellan 4- 18 timmar. Sjukclomcns förl opp
och behandlingen är elensamma som vid de k vävande gasenu.
Rethostan är i regel våldsammare, likaså är lungödemet ofta
mera gulfärgat. I regel kan man även i dc svårare fallen k onstatera en viss gulfärgning av ögonbryn, hår och händer.
Koloxidförgiftningen behandlas enligt vanliga regler, alltså konstgjord andning, syrgas, ev. med kolsyretillsats CY . Jnbclininjeklioncr.
Ihågkommas bör alt dessa två gasarter till sin verkan summera sig så alt skadorna bli svårare och prognosen sämre ii n
om de inverkat vat· för sig.
All behandling av krigsgasskador mftste schematiseras och
förenklas på grund av dc förhållanden under vilka skadum a
inträffa och den massanhopning av fall som dc ge anledn ing
till. Arbetsfördelningen måste rationaliseras till det ytter sl<l
för att få sjukvånlspcrsonalcn att räcka till och alla försik tighetsmått m åste vidtagas för att skydda denna personal för sl'kundära förgiftningar under arbetet.
Lika enkelt som behandlingen teoretiskt kan synas vara
för varje enskild gasgrupp lika svår är den i praxis, dels eniir
vi möjligen stå inför nya gastyper dels enär med sannolikhd
stridsgaserna komma att användas blandade, s[t att -uppmärksam:heten ständigt, även om skadan synes enkel, måste vara
inriktad på möjligheten av att symptombilderna snabbt änch '1
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typ· Allt detta gör alt läkaren måste vara förtPogen ej blott
m ed symptomen och behaneliingen utan även med stridsgasernas militära oeh kemi,s ka egenskaper och måste ständigt arbeta i kontakt med militära och civila myndigheter. Han
m åste även komma ihåg att det ej enelast gäller direkta per so nal skador ulan även att skador kunna uppstå genom alt fö.doämncn och vatten under ett gasanfall kunna förstöras och
ge upphov till förgiftningar. För undvikand e av kaos och dir ekta personalförluster m ås te därför uneler nuvarande tid varje läkare vara förtrogen med detta nya område inom sitt yrke.
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sjökrigshändelser i de pågående krigen.
15 nov.- 15 dec.

Kännetecknande för den gångna 30-dagars:perioden ii r,
a tt minvapnet .p lötsligt trätt i förgrunden, medan det tyska
ubåtskrig et .delvis synes ha ,a vstannat. UndeJ· den sista t redjedelen av november krävde offens.iva tyska miner'ing:ar u lanför den engelska ostkusten tah i'ka ofl'e.r i fartyg. Man har
mycket spekulerat kring de tyska minornas konstruktion, och
i allmänh et anser man alt det varit f~"åga om. s. ·l e ma gnetiska minor.. Minmna torcla ha fäHts från såväl ubåtar som
flygm:askiner. Vid användandet av ·den sistnämnda m ·etodc n,
som dock i sig själv ink är någon nyhet, sägas minorna h a
varit utrustade med fallskärm.
Här fö lja de viktigaste krigshändelserna i krorwlogisk
ordning:
Sedan engelsmännen fått .en jagare :m insprängd ·o ch sänkl
inlöpte slag i slag nya undcnättel ser om min.k atastr·o fer. Den
l 8 november gick el en hO"lländ ska P'assagerareångaren Simon
Bolivar på en mina utanför den engelska 'k usten. Fartyge t
hade om krig 400 person e[" ombor·cl; av dessa omkomma över
100.
Hälsingborgsångaren B. O. Börjesson blev s·edan ett av
m:inornas nännaste offer. Sex. man av besättningen omkommo vid katastrofen. Ågar.en var i harlast på väg till engelsk
hamn för alt intaga kol fö-r Sverige.
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Veckoskift.e t kring d en 19 nov. sänktes ytterligare åtta
fartyg i samma fat"vatten, och något senare mötte h. a. den
japan ska 12,000-tonnar.en Turukuni Maru samma öde . Unde r ·d essa clagar och den närmast e följar1de veckan synes ve:r J,an av det tyska minkriget ha n ått sin lnJlmen. Ännu en
brittisk jagare, Gipsy, ,g ick på en mina och sjönk m ed många
ma n. De neutrala förluste rn a j hand elsfartyg vm·o samtidigt
m ycket bely.clanclc.
Tys·karn a undgingo emeiJ.ertid icke hell e r förr:Iusber. Bl. a.
förl orades ånga ren Bertha F isse-r vid Island, och en fmnsk
jagare uppges ensam ha ·oskadliggjort två tyska ubåtar på
tre dagar.
Med jämna anellam"um rapportera.de L ö. det
engelska amiralit et e t sänkta tyska ubåtar .
En li gl en ,o(Ticiell kommu n ik e blev d en eng,elska 10,000
ton s kryssa r en Belfast trä(l'acl och nllvarJi.g t skadad av en
torped i Firlh cf Fm·th d en 21 novem ber. 20 man av besättnin gen skadades. Bellf ast är en av de mod ernaste cnhete[·na
inom Home F leet.
Den 2G nov. meddelades i dagspr essen att ay de svenska
fartyg , som kvarhållils i uthincls•lw hamnar, G4,200. bruttor egisterlon låg o i Tyskland, 44, 7·00 ton i engelska ~wntr.oll
l1a111nar och (),000 i de franska.
Lördagen elen 25 no ,·. drabbades den svenska handelsflottan av en ny fö,rlust, då tankfartyget Gustaf E. Reuter
ut sattes för m insprängning eller möjligen träfl'acles av en
flygbomb. Sc x man dödades medan de övriga 18 Imnde räddas av några cngdska trålar e. Händelsen inträfl'ade norr om
Skottland. Fartyget Yar på vä,g till Curacao i haTlast.
Den 2G november sänktes engelska hjälpkryssar.e n Ra\Ya lpincl·i efter ·en dramatisk strid mot övermakten, slags·k cp}Jet Deutschland ·och ·e n tysk kryssar e, tr·oligen Emden. Kampen litspelades i närheten av Island , och flera lnmdra man
synas ha följt d e t enge lska fartyg et j djup et. Ungefär samtidigt gick den polsl<.a atlantångaren Pilsnds ki på en mina
n orr om Sk ottlancl och sprängdes fullständigt.
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Götcbor.g sångaPen Hudolf, förlorades en av de första da garna i decemb er utanför engelska kusten. Ors-aken an tas
h,a varit en torpedträH. ~io man av h esåttni11 gen h a icke
avhörts efter olyckan och måsle :anses förlorade.
Må ndagen den 4 d ec. gick ännu ·e tt tyskt va ktfartyg pa
en mina utanför Langeland. Sprängningen inträ !Tade i <
h öj<l
med Kjelclsnors fyr, och fartyget gick så gott som ög onblic'ldigen till botten.
Sv•cnska ångaren Vinga har sänkts genom explosion, tydligen minsprän gning. Besättning.en räddades av ett dan sk t
fartyg.
Engelsl<a jaga r en Jersey, ett nästan nytt fartyg, ska dades den 7 dec. av e n torped från en tysk ubåt. Skaclorna
Yoro tydigen allvaJ·liga, ·o ch HeTa man dödades.
So:m nämnts anses flygplan ha kommit till använd n ing
vid tyskarnas minutläggning ut anför .e ng elska kusten. Nå gra
samm andrabbningar h a .också fö·r ekommit mellan sjö- och fl ygstrid skrafter på Nordsjön. Enligt tyska upp gifter ha cl är Yi d
några fa,rtyg h "ä!Iats, men detta dem enteras fr å n engel ska
amiral i tctet.
Sverige har .ett par gånger s.ett sig n ödsakad att inl ä g;4~1
proles ler såväl i Berlin som i London m ed anledning av vi ssa
åtgärder de krigförand e företagit. Så är exempelvis falle t
m ed Englands proklamerand e av blockad mot alla tyska exportvaror och tyskarnas utöl<ning av minfället utanför F als terbo, varigenom Sveriges gamla krav p å 4-milsgräns i nte
längr·c r·csp ek teras. Det tyska förfarandet h ar orsakat den
svenska sjöfarten i dessa farva tten stom besvärli gh eter. Endast 5-m etersl eden står nu lill förfogand e. L eden svepes oc h
öv:erva kas dagli gen av flottans fartyg, men att inte alla :r isker därig enom kunnat elimineras fr.amgår av minolyckorna
den 12 och 13 dec., då å ngarna Torö och Algol minsprängdes
i led en . De drivande minorna, so.m i det ofta s tonniga viidret ;up penbarat sig i s tort antal ,p å sy.d- OC'h västkust en , lw
giYit flottans clesarni cringsmanskap fullt arbete.
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Den tyska uhå ts flottans förlust er är alltjämt ett ·fr ågeteck en , m en att döma av de talrika engelska uppgifterna om
t illint ctgorcla ubåtar måste den ha blivit kraftigt decimera d .
Såväl flygplan som engelska ·och franska örlogsf:artyg synas
m ed framg å n g ha b ekämpat ubåtarna.
Onsdage n elen 13 ·december intr·ä fTa·de en frukt ansYärd
expl osions olycka ombord på det sv•c n ska pansa rskepp e t Manl ighe ten. Fartyget var vid Vinga syss elsatt med att bärga en
parava n av okänt ursprung, s.om anträfiats drivande. Vid
par avane n Yar fästad en lång wire med utbuktningar eHer
»kh1 mpar», vi lka visade sig va•r a do s·or innehållancl•e ett 'k rafti gt sprän gämne. Plötsligt explod er ade nämligen en av dem
m ed ohy.ggl ig verkan. Fyra besättnin gsmän dödades omedelbart och tretton skadades, varav n ågra mycket sYårt. Två
av cl e sistnämnda aYlcclo s·cna·r e p å sjukhus.
\'id kalastrofen lät man wiren .g å över hord, men det är
m eningen att söka återfinna den. Olyckan är när detta skrives föremål för utr edning. De t antas att wiren ingått som
d el i ett bogs erat minsvep med uppgi ft att spränga minor.
Slagskcppe t Aclmiral Graf S:pee anfölls tidigt på morgonen
samma dag, den l 3: c, av en en gelsk •k ryssareskader - Exet er, Ajax och Achill es - ulanför Uru guays ·k ust. TTots unclcr higsenhetcn i artilleriets kaliber på den engelska siclan
tillfogades d e t tyska fickslag skeppet mycket allvarliga skador,
hl. a. fler a granathål i skrov.et och stridstornet sönderskjutet.
Slutl igen löple Admiral Gra·f Spee in på Rio dc la Plata och
ankra de i Montevieleos hamn, dit även eng elsmännen anländ e. Kryssaren Exctcr hade redan i stridens början erhållit
n åra träflar, vilka hl. a. salte ett torn ur stridbart skic'lc
Tyskan1a hade 30-tal dödade och o mkring GO skadade. Denna
t ysk-engelska luaftm ä tning kan betecknas som den första
egentliga sj östrid-en i kriget.
Den tyska atlantångaren Hremen, som gått tiH Murmansk
efter den dra matiska atlantfärden, lyckades i mitten av decemb er taga sig ig,enom den brittiska spärren hem till Tysklan d.
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Engelska jagaren Duches,s har gått förlorad efler lll
kollision med ett annat engelskt krigs'fartyg.
En tysk .lätt kryssare uppges .h a ·b livit torpederad i Xordsjön. Den tyska kommuniken talar om en cxpl•osion omb ord ..

-

T i selagen den 12 dec. sänktes tyska ångm·.en Bolheim i
Bottenhavet i höjd med Mäntyluoto .e fter 'b eskjutning från
en ubåt. Tre man å ångaren ·dödades .
Fartyget var på väg
till Hamburg med propslast. Besåttniagen har meddelat att
ubåten var rysk, vilket .dock icl<e 1bekräftnts när detta skrives.

Del linsk-ryska kri.g et.
Även om det finsk-ryska kriget huvudsakligen utkäm pas
till lands kan man anteckna en del inte obetydliga k rigshändelser lill sjöss. På krigets andra dag, den l decemhcr,
bombarderade en lä tt rysk flott avdelning kustbefästningarna
utanför Hangö. Skadorna i land synas ha Yarit så gott som
inga medan .en rysk jagare uppges ha sänkts och en ann an
skadats. Ryska kryssaren Kirow uppges likaledes ha sk adats allvarligt och inbogserats till Tal li n; detta elementeras
emellertid fnån rys·k sida.
I norr skola ryssarnn ha sänkt några fiskefartyg m ed
flyktingar. Dc omstridda öarna i Finska viken ha besatts aY
rys·ka styrkor - Hogland ·e ft.er fem dagars beskjutning, ehu r u
inga finska försvarsanstalter funnos på ön. Ryska sjöstri dskrafter skola ha varit invecklade i artilleriduell med fin ska
batterier på sydkusten utan fr a:mgång för angriparna.
Den 5 dec. beY en tysk ånga r e bes kjuten av en rysk
ubåt i närheten av Utö, och .en es tländare ·h ar sänkts a v en
enligt uppgift ·ol<änd ubåt i F in sl<a viken.
Sovjetunionen <h ar förklarat den finska kusten i blocl< Ml,
vilket bestridils av finnarna med hänyisning till att en ~a
dan blockad saknar folln·ättslig grund, då ryss:una ic·k e ha
möjligheter .att effektivt upprätU1.ålla den. Fins·k a fla tlan
har utlagt ett stort minfält mellan Åland och fasllancls'lm slcn
för att spärra tillträdet till Bottniska Yik.cn och samtidigt under:Eitla kustförsvm·et och sky;cldet av den egna sjöhand eln.
Scdan kriget Finlaa1Cl:--,Sovj.et uitbrnti t har' •också d dn
syenska flottan minerat i Södr'a Kvarken på svenskt terr il orialvalten. Åtgärden har Yidtagits för alt underlätta neu lr. Jlitetsvakt·e n .
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Förlustlista 15 nov.- 15 dec.
D atum

Namn

l Tonnage l

Cert

Or s a k

--~----------~----~------~------Engelska fMtyg .
Ponzano
Sirdhana
Matra
Cress vVell
Bl1 nche
N orthem Rover
15/11 Wodtown
16fll Africa Shell
19/ll Darin o
Blackhill
Torchb earer
vVigmore
Pensilva
Arlington Court
21 / 11 Mastiff
Thomas I-Iankins
Delphine
Gip sy
See Sweeper
Lo w land
l 22;11 Argon i te
23/11 Sulby II
24/11 Mangal o re
26{11 .Rawalpindi
I-Iookwood
William I-Iumphries
27{11 Royston Grange
29/11 Uskmouth
Rubislaw
Ianian

1,346
7,745
8,003
275
l ,360
655
794
706
1,351
2,495
1,267
345
4,258
4,915
490
276
250
l ,335
329
974
315
287
8 ,886
16,697
926
276
5,144
2,483
1,021:!
3,114

Handelsfartyg
?
Linje ångare
Mina ?
Handelsfartyg
Explosion
Trålare
Ubåt
J ag are
Mina
Hjälp fartyg
?
Kust ångare
Explosion
Handelsfartyg Adm. Graf Spee
Ubåt
Mina
Trålare
Handelsfartyg
Minsvepare
'rrålare
Jagare
Trålare
Handelsfartyg
,Minsvepare
Trålare
Handel sfartyg
Pass.-h jf.
Handelsfartyg
'rrålare
Handelsfartyg

?
Mina
Ubåt
Mina
Deuts chland
llfina
Ubåt

:Yiina

-663 -

-662-

~1~~ l

N

am

n

l Tonnage l

Cert

l

Da,tum

Or sak

Namn

lTonnage l

Cert

Orsak

--~------------~----~--------~--------Engelska fm·tyg.
Mina
2,730 l Handelsf artyg l
Sbeaf Crest
Kollision
?
2,160
Hamsterl ey
Mina
3,829 Handelsf artyg
Eskdene
Adm. Graf Spee
10,026
Doric Star
8,198
Huntsma n
Torped ?
4,460
'rhomas \Valton
Torped
re
Postånga
8,975
Navasota
7fl2
Mina
1,088 Handelsf artyg
8/12 Merel
Torped
6,668
9/12 Erandon
Torp. el. min a
751
Corea
Torped
7,400
10/12 San Alberto
Mina
Trålare
300
Ray of Hope
Graf Sp ee
Adm.
artyg
Handelsf
4,223
Ashlea
?
4,551
Newton Beech
?
5,299
Trevanion
?
?
4,815
Willowpo ol
?
Mina
4,030
13/12 Deptford
Kollision
1,375 J aga re
Duches s
?
Graf Sp ce
Adm.
artyg
Handelsf
3,895
lh
Streonsha
?
7,983
Tairoa
Summa: 50 fartyg på 170,815 ton

Tyska faTtyg.

30/lll
3/12
4/12
5/12
6/12

l

l
l

l

+

Tyska fm·tyg.

- l En ubåt

Mecklenb urg

-

21/11
?
25/11

l

Parana
En ubåt
Berta Fisser
Två ubåtar
En minsvepa re

?
7,892

l Ubåt

Pass.-ång are

6,038
?
4,110

?
600

300
?

+

Anm.

l

l

Enligt engelska och franska uppgifter ha ytterligar e ett
avsevärt antal ubåtar sänkts. Sedan krigets bö1'jan skola
c:a 40 ha oskadligg jorts.

Pinska fm·tyg.
1/12

l Mercator

1/12

l

4,260

l Handelsf artyg

Mina

Ryska fartyg.
En jagare

l

l Finskt kustart.

?

119/ Il B. O. Börjesson

l
l

25j ll
3/ 12
7jJ2
lS/ 12
13/12

Ubåt
Mina

l

Mina
Flygbomb ?
Mina el. torp.

Gustaf E. Reuter
Rudoif
Vinga
Torö
Algol

9

Mina

b er
l Sjunkbomsänk
t
Uppbr.,
eg. bes.
<

l

Trålare
Ubåt

Mina
Flyg- och sjunkbomb
Ett vaktfarty g
?
?
Mina
Bolheim
Han delsfartyg
2,217
Okänd ubåt
((rysk?)
Summa: 13 fartyg på 21,157
? ton

Franska fartyg.
Trålare
?
21 / 11 Balyes II
•
?
25/11 En trålare
artyg
!Handelsf
7,030
Floride
3/12
ton
?
7,030
på
Summa: 3 fartyg

En trålare
Två ubåtar

27/11
3/ 12

Eng. örlogsfart .
Ub åt
Strandnin g
Han delsfartyg
Fr. jag. Sirocco
Ubåt
Mina
Minsvepa re

I

l

- l Arne Kjöde
8 12

NoTska fa1·tyg.

l

l

Gimle
Arcturus
1 Primula
Summa: 4 fartyg på 14,591
Tidskrift i Sjöväsend et.

/
öjl2
4/ 12

11,019
1,271
1,277
l 024

'

lTankfartyg l Ubåt ? Mina?
Handel.sf artyg

l

l

Mina

,

ton
43
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Orsak

Danska fa1·tyg.

l

2,400
2,135
1,320

8/12 Scotia
3/12 Ove Toft
lO/ 121 :Magnus

l Handelsfartyg
,
l
'

>

Explosion
Mina
')

Marinens kvinnliga beredskapskår.

S n m m a : 3 fartyg på 51855 ton
Polska fcu·tyg .
25/11

l

Pilsudski

l

14,294

l Pass.-ångare

Mina

Holländska f'm·tyg .

l

18/11 Simon Bolivar
Sliedrecht
10/ 12 1 Summingham

Summa:

l

7,906
5, ~~~

l Pass.-ångare
Handel: fartyg
1

1

Mina
Ubåt
Mina

3 fartyg på 13,457 ton
Italienska far·tyg.

19/ 11

l

5,875

Grazia

l Handelsfartyg

Mina

l

G1·ekiska fa1·tyg.
15/11
22/ 11
J 1/ 12

l Georgios

2,216
4 57G
8:000

Elena R.
Garaufalia

lHandelsfartyg l
•
l
»

Koll. ~· vrak
Mma
Torped

Summa : 3 fartyg på 14,792 ton
Japanst•a fartyg.

20/ 11
7/12

l Turukuni

Maru
Azuma Maru

Summa:

l

11,930
6,646

l Handelsfartyg
»

Mina
?

1 Handelsfarty g l

Mina

2 fartyg på 18,576 ton
Jugo slaviska fm·tyg .

19/ 11

l

Cari ca Milica

l 10/12 l Kabinda

6,371

Belgiskct fartyg .
5,182 Handelsfartyg
1

Strandning

Estländska far·tyg.
lO/ J 2

l Hassa

1,000

l Handelsfartyg

U båt

l

Kvinnorna i vårt J.and ha mer och m er manifesterat sin
önslmn att deltaga i d et passiva försvar et, så långt det står i
deras förmåga. Dylikt hjälp- och beredskapsm·bete har för
aTmen och land s tormen sedan mer än 15 år bedrivits av
Sveriges 1andstormskvinnoföreningar, men först i år ha mar inens kvinnor sammanslutit sig till .g emensamt arbete för
vårt sjöförsvar. Det l'"an därför vara 'På sin plats att här
lämna några 'U pplysningar om denna nya organisations uppk omst ro ch funktion.
Initiativ et till att bilda en kvinnlig marin b eredskapskår har tagits av en del sjöofficersfruar i Stocld1·o lm och id'en
vann genklan g hos ma1·inens kvinnor in om alla olika kårer
. och gra.d er.. Att det ·i nom marinen verkligen 'finns ett behov
av en frivillig .kvinnlig organisation har vid förfrågan till
fullo blivit !bestyrkt av Chefen för marinen , o.ch den stora anslutningen till marinlottamganisationerna överallt, där sådan a blivit bildade, visar den offervilli ghet ooh glädje till arbete, som finnes hos marinens :kvinnor. För att få stöd i s in
n ya ·organisation och för att på sitt ·sätt bidraga till största
m öj liga samförstånd mellan försva·r ets ·o lika grenar sökte
marin ens kvinnor ·k ontakt med Sveriges Landstormskvinnor
och blevo genom särskilda bestämmre lser ansluten tiH dessa och
Sveriges Landstormsföreningrars centralförbund samt antogo
Där· landstormkvinnoför.e ning förut
namn et Marinlottor.
f inn es ~ngå marinlottorna som ~en sektion av denna. Så är
förh ållandet i Stockholm, Göteborg och Västervik. Karls'kTona
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utgör häruti ett undanta,g, ty såsom tillhörand e Flottans huyudsta t i on har Karlskronas maTiniottor med särskilt tillstånd
bildat en S<jälvständig förening. Även i Vaxholm har Marinlot taförening hi!.d ats på grund av att där ingen landslo rmskYinnoförening finnes. De olika marinlottaförening arna oc h
sektionerna bilda dock tillsammans ·en enhet med en gem ensam represe ntant i Lk-rådet. Under fredstid och beträtTande
föreningsang elägenheter lyda marinlottorna genom sin r ep re sentant därstädes under Ll<.-rådet och Centralförbund et oeh
.ä ro underkastack dessas stadgar. Under försvarshered slw p
och mobilisering samt i militära angelägenheter lyda m ar inlottorna direl't under Chefen för marinen.
När en marinlottaförening eller sektion bildas, är en av
d ess första åtgärder att sätta sig i förbindelse m ed de ma r ina
myndigheterna och anhålla om uppgift på, inom Yilka omTåd.en och till vilket antal marinlottor erfordras vid först ärk t
försvarsberedskap och moibilisering. Sedan .denna rn pp gift
.erhållits, uppgöres fördelning på de ol ik a tjänstegrena rna i
enlighet härmed. :Med en -viss marginal för r eserver få icke
flera Jatbor tilldelas en gnl·pp, än som ~ir erforderl·i gt.
De marinlottor, som vilja arbeta under mobilis·cring, slwl a
undert eckna tjänstgöri11;gsförbi ndels e, .i allmänhet g'ä ll::md e
på ett år i sänder. Föreningens styrelse inlämnar å sin sida
en förbindels·e till de ro lika marina myndigheter, ·som b egärt
marinlottor för mobiliseringsuppd rag, att ställa ett fixerat
antal lott~r till förfogande .
Uppgift på dessa kontraktsbundna lottor tillställes före den l dec. varje år vederböra nde
civilmyndighet (länsstyrelse dc.). På kontraktsbunden lo lta
kan luftskydd ets förfogandelag ick e tillämpas. Om ett större
antal marinlottor, än som_ erfordras för :mobilisering, fi nnes
tillgängliga, är för eningen ock skyldig ställa d essa till förfogande för annat beredskapsarbete.
Grundprincipen i maTiniottornas arbete ·ä r, att de sk~l.a
vara redo att vid förstälut försvarsberedskap och mobillsering omedelbart rycka in överallt, där kvinnlig arbetskraft
kan användas och erfordras. rDe skoia frigöra manlig arbets~
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kraft för al"bete inom ·O mråden, där endast manlig arbetskraft lämpar sig, rycka in där ingen eller otill1'äcklig personal
finn rs samt där sj.ukdam ell er vakans er inträffa.
Det är mar'inlotbornas höga mål, att den personal, som_
ställes till myndigheternas förfogande , skall vara komp etent
och pålitlig. För aU uppnå detta sö.k er rcsp ektiYe styrels e
så långt d et är möjligt pers·on lig kontakt med sina lottor
och anordnar i den mån dc ekonomiska resurserna mcdgiYa
utbidningskurser, vilka godl<,änts av L:mdstorms·kvinn orrådet
och Centralförbundet.
Vad skola då marinlottorna kunn a göra; vilka upp gifter
inom marinen lämpa sig för en kYinna? i'-iåg,on kvinnlig
arbetskraft på flottans fartyg kan ju int e komma i fråga,
men vid de ol ika förläggningarna i land finns det många
områden, ,där kvinnli g ,a rbetskra ft är mwändbar.
Inom sjukvårdens ohl<a områden bchöYs en stor kvinnlig
reserv ·och marinlottorna ha anordnat lNJrs er för att utbilda
sköterske- ·och sjukhusbiträden. Sålunda .omfattar hcmsjukv,årdskursen 36 timmar teoretisk ·och praktisk undervisning
och samaritkursen ger på samma tid en inbli ck även i gassj1JkYård. Dessa kurser ledas av en sjuksl< öt.e.rska och aYslut as m ·ed förhör. De, som i Karlskrona genomgått dessa
ku rs er, ha fått tillstånd att praktisera rpå Maeinens sjukhus .
I Stockholm äm även G månaders hj äpsystcrk urser anordnade, en uttbidning s·om .g ivitvis är synnerligen Yärdefull.
Inmn matinrättningarna ha marinlottorna även en arbetsuppgift, som passar deras kön. Därför ano•r dnas förplägn ads'lmrser mnfattand.e 30 timmar s praktiskt arbete i
matinr ättning, komp1 e tt era t ·m ed fyrn timmar teoretisk und ervisnin g av förplägnadsintende nt och husmor. Även l>::okvagnsu tbildning efter landstormslottorna s mönster; ~i r 1pla"
nerad för marinlottorna.
Inom expediti·o nerna ·o ch i hd'tvärnsccntralern a kunna
marinlottorn a i stor utsträclming avlö sa den m ·a nliga p ersonalen. För att göra dem komp.etenta härför anordnas dels
·m askinsluivningsku rser, d els kurs er i maritim expedi ti<ons-
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tjänst.
De senare ledas av en ofTicer och omfatta 16-2 0
timmars föreläsninga.r med minst 2 timmars slutprov.
Stockholm utbildas marinlottorna även av en officer i chiHL'rtjänst. Till dessa bägge sistnämnda kurser uttagas endas t
sådan personal, som styrelsen pei·s·onligen anser sig k u nna
ansvara för.. Detta är även fallet med personal till luftvä rnscentralerna. LC-lottorna genomgå teoretisk kurs i olika marina beteckningar samt få praktisk övning i telefonväxel och
luftvärnscentral.
Att :köra bil är j u en modern kvinnlig sport, som n u
kmmn er till nytta. Till såväJl person- och lastbilschaufförer
som till ambulansförare kunna marinlottor uttagas. De böra
helst även genomgå sjukvårdskurs; för ambulansförare är detta obiligatm·iskt. Ä ven till båttjänst kan kvinnlig personal t änkas bli uttagen. Längs våra kuster och på öarna i skärgården
finnas det säkerligen många kvinnor, vana vid sjön och välbekanta med hemtrakt ens tq.nsportleder till sjöss, som ku nna
bli till god hjälp vid upprätthålland et av förbindelserna m el:l an öarna och fastlandet.
Om det är möjligt placeras en nyanmäld marinlotta inom
den tjänstegren, hon sjä·l v önskaL Man måste dock t aga
hänsyn till såväl ålder, som fö·r egående utbildning. Det iir
ju oerhört viktigt att Tätt person kommer på rätt plats.
All lottarörelse ä.r frivillig och lmr hittills varit oavlöna d,
men svårigheter l1a uppkommit i förhållande Ull allmänn a
arbetsmarknaden, som gjort, att ett visst a.v löningssystem :~n 
setts ofrånkomligt. Ä ven från lottornas egen synpunkt h lir
det ohållbm·t med ett långvarigt a,rbete utan avlöning. Många
komma t. ex. att lämna sina platser för att göra mobiliseringstjänst, andra måste skafia hjälp i hemmet för a tt
själva lUtföra ett mera kvalificerat a:rbete. Det har därföJ"
utfärdats bestämmelser för loUornas krigsavlöning. Lotta,
som är gruppchef, åtnjuter sålunda enligt SFS nr. 655 den 19
september 1939, avlöning enligt krigslöneklass 8, vice g•r u ppchef enligt krigslöneklass 6 och menig l•otta enligt krigslöncklass 2. I samband härmed haJ· Landstormskvinnarådet och
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·Centralförbundet utfärdat bestämmelser fö.r lottornas placering som gruppchefer ·och vice gruppchefer. Dessa beröra ick e
.den ordinarie grupp·i nde:lningen utan är endast sedd ur avlöningssynpunkt.
Under Förstärkt försvarsberedskap arbeta lottorna utan
avlöning. På många håll i vårt land ha rund>e•r nu pågående
förhållanden ,såväl maTin -som landstormslottor arbetat utan
avlöning inom olika ·områden ända sedan i början av september . Många hava istäl:let haft utgifter för att kunna fullfölja denna sin självpåtagna plikt i form av luncher, resor
till arbetsplatsen o. d. Ett dylikt fö!l·hållande är i längden
ohållbart och myndigheterna ha nu vidtagit åtgärder föT att
lösa även denna fråga. Inom Armeförvaltningen pågår föT
närvarande en utred ning mn avlöning av all frivillig personal
tjänstgörande vid försvaret under förstärkt försvarsberedskap .
Marinlottorna ha för sin del föreslagit en frivillig inryckning,
som pågår oavlönad i 120 timmar och därefter ersättes med
87 öre i tinunen, men om detta förslag kommer att beaktas
är icke bekant. För kvinnor måste i detta fall timpenning
anses lämpligare ~{n dagavlöning, .d å man måste taga med i
beräkningen, att en lotta icke a1ltid kan binda sig för hel dagstänst utan måste reservera viss tid att sköta sitt hem, man
och barn eller kanske har annat arbete, som .k räver sin tid.
Det arbete inom maTinen, som skall utföras, måste då upp·delas i skift och timpenningen bli•r därför både rättvisare och
underlättar beräkningen av avlöningen.
Vid sidan av arbetet med organisati,on och utbildning
för mobiliseringsuppgifter bedriva marinlo ttorna verksamhet
inom olika områden fö•r neutralitetsvaktens trevnad och först,r öelse. För att själva vara beredda och utrustade bedrives,
så långt de ekonomiska resurserna medgiva, föuådsverksam;h et.. Sålunda uppläggas förråd av aTbetskläder för de !·ottor,
som icke själva kunna anskafl'a sådana, vidruTe fö,r råd av
sängutrustningaT till dc lott.or, som bliva placerade på yttre
förläggningar. Ett önskemM ·ä r även att varje marinlotta
skall vaTa försedd med ett fö•rsta förband. Denna förråds -
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verksamhet utföTes av de :l ottor, som vilja arbeta för föreningen, men av ·en eller annan ~orsak icke kunna binda sig för
mobiliseringsuppgifter,.
För att org:anisera arbete för fredst j änst ha maTiniottorna icke under d essa tider haft mycket tid över. Meningen
är dock, aH de skola bedriva insamlingsverksHmhet till fö rmån för Frivilliga motorbåtsflottiljerna, s~jömanshus ooh örl·ogshem. De skrola vida,Te verka för sammanhåHning m ell an
marinens kvinnor av alla grader ·och kår,e!l' samt sprida k ännedom om och öka intresset för det marina försvaret.
D. F.
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Förteckning
å
under tiden 1- 30 november 1939 nyintkomna böcker
marinstabens bibliotek.
Förf:s namn

Bokens titel

Final r eport by sir Nevile Hendcrs·on . . .
Norge
Sjmnili tmr håndbok foT handelsAdmiralstahen
Ilåtens befal.
N cutralitct och .folkrätt.
Unden, Osten
'N ess man, rE rnst
Elenl'entiir luHskycldsHira.
clo,k umentens
I~ ommitten för utrikes- Kri gsut br·o ttet
bely:sning.
politisk upplysning.
(utg.)
:2. Den tyska cl 1okument sam li'ngen och andra dokument.
3. Sir Nevile H enderso·n'SI sl utrapport.
Tys:klancl tal>a r. Germany s:peaks,_)
Turrou, Leon G.
N azistsp ionagc i U. S. A. The
nazi spy conspiracy in America.)
Bl'aue J ungs erziihlen.
Böbmig, Gc rb ardt
Tyskt pri.s·regle,mente 1193r9.
Cl1cfen för marinen
(ut g .,)
Skj utins•t ruktion för flotta n.
Artilleri.
go 6:18/1J9Br9
1r. Riktn.i:ng nu. 1n. i(A:S:I:l)
.:2.. Flackba•neclclrledning och avgo 63::1./1'939
ståndsmätning. (ASI :II)
l
go 632/1909'
Exercisreglemente fö r flotta n.
3. Torped. (TER)
Boldt-Cbris,t mas, G. E,. F . FJ'ån Ola u:sew itz tiH Licldell
Hart. 1En strr ategisk s tudie.
Kommersrkolleg ium
R e1eve des importations et cl'e~
exportations de .Ja S uecle en
19318.
H endet'son, Neville

An m.
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Uppgifter angående främmande mariner
(U F M

n:r

12/39)

hämtade ur fack- och dags.p rcss a v Marinens pressdetalj
under tiden 116 novembeT-1>5 clecmnbcr 1939,

Inne•h ållet i här återgivna up•p gifter står helt för de som källa
.angivna pressorganens räkning.

Aktuella spörsmål, översikter, jämförel·ser m. m.
Tyska synpunkte·r på sjökriget.
Östersjön. Fö~· cle t yska s'jös•t ridskraftem•a var mrsta måLet att
nedkämpa den pols1ka f1otrtan1 och dess be1fästa stödjepunkter i Gdi)'uia
oeh på H e•la samt rensa Danziger ·B ucht från minor och vVe;s•t erplat!e
från den po1l.ska garniso•nKln. Militärt sett kunde Poh~,ns· ;stäHning till
sjösO'J in1tc st~ina i uts•ikt någ1ra po:l ska framgångwr i kamp med en· ö·vcrlägSJen O.Siter•sjöma'kt. Rel'>ulrtatet bLev också att chC) enhete~·, som inte
redan före krigsutbmtte:t tagit till f J:ykten och fö•r.e•nak såg med vti stmakternas flottor, snabbt oskadliggjordes. vY este rplatte sköts i brand
oc h s1t'O·r m wdeBJ.
Den tyska fliO't:tan ha'Cle efter detta till[ uppgift att S'älma sjövägarna
i öste·rsjön och beva:ka1 tilHa:rte.rna genom Oresuncl och Bälit·en. Ett
inträlng.andie av fienrtliga str·icl.skraftm h;ir s•ymtes allitför ris•lmbelrt för
dessa - uncle~· förrw kriget Lyckades det endast för några ubåtm·, som
snart förs:törcDes - och i to:talt avs,wknatl av NimpJ.iga stödjerpunk ter
gjordes heN e[' ingoa, J'örsöqc i don• vägen. Några fie ntLiga fLygar e ha
ic:J,ce •s•yni!Js till över Ös·temjön,. Danmark och Sverige ha visserligen
f ruktat vi•ssrw pLane[· på att man skul:Le sätta •sig i bes·it.tnling av dessa
länder, ifråga om Sver ige niinnast den S1ycu~iga- delen, för art;,t därifr ån
ri·kt;a 'fl.ygangrepp mot de tyska östers.jöhamna•r na, men cl•et kan• ut an
vi:cla.re siigas att något sådiant . .skulLe lla s.tannat vid Motta försök.

Handelskriget. De starkt utviclgad:c och sldi rp ta engelska kont ra bandshestänlillllels,ern a ha nödivänlcligtvi.s fört med s ig liknande åtgärdler fråll' tysk s ida me'Cl frångående a.v ele n tidigare pri'S'O'rd.ningem
I realiteten innebär detta a·t t Eng~aml tag.it Jörsta steget tiU ett tiHstålJid, •som hårt drabbar de n.eut:ra.ras Jissint•res'S•en. Föl.j•clierna komma
nru a.tt bl1i ait.t trafiken f r ån Skan1cl1inaviell1 kn1aprmsrt kan framgå över
N mcls,jön, någo.t som är allval'ligt nog för E.n gla n'c1 med tanke på hur
vikt ig denna d1en kortaste av örid<ds• aHa Jömoörjnim:g:sviig:a r tir för St;orbritwnnli en.
E ngl:ands• niista s.t eg ble v ·a~<t beväpna sina handelsfa t"tyg. Frågan
upps•tå r då: Hur skolra: så utrus1a:clk:l faortyg belJa ncUa:s, til'l slj öss och i
neum]:a hamna r ? I värJ.ds•k riget va.r H oliland eld enlCJ.fl! land:, som hade
mod noog a,t,t nicka bevärade hancloels•f·a•t"tyg tiLHQ·ärLc till S•i n hamna[·, i dag
syllas dm:3 a fartyg stillatigande tol1er,eras öv·eraHit. Til'l s:jöss1 gäller fÖQ'
dre t·y·s ka krig<s:f,aQ·tyg,e n pris'Ol"Cll11ingens förc:skrifte,r i detta fa.H: Inte•t
lw nlcte'l,sfa:t'l.yg bev[i pnat el'lcr ej, iig1er rätt att motsätta• s ig prejnimg och
unicl'm·sö,k ning. Om så 1skoer s•k.all clet med aHa medel he.ha.ncHas s·om
fientlig't krig'.srfa,r tyg.. Att ti l'l oe:h m ed neutrralla faryg som den doanska
Yc ncliia och sven:s·k a Gun ·sö~a :s1iH:t:a s ig t ill motvärn h opp a:s main t iUllöra cle enstaka und.a:ntwg\Sif.al!enr, som emcl!l-erticl genast få t ill följd,
.a H cle ty1srka· far:tyg:en s:\· ar a m•ecL vapen.
Yacl betr>i:f:fwr konvo•je'l'•llla behöv.a vi även bär cnJcl'asrt hänvisa till
die t~"s,ka pl"i:sbcst>iim3l1e]s,ern a, cHir diet heter :Fa·r tyg, .smn :[ ramgår und er
s kydel av fientJ.i ga krig'Sfal"tyg, >iro tut:s•a.tta för krigets al•lia fa1·or.

England och Norden. Hellan före kri gsutbrottet stod det kla:rt
den omclcldlba~ra en1gels.k,a makts·f ären inte liiing•re srtr:tickte s.i g 1JiH
nordliga< Europ•a.. Pol1ell6' öde va.r i•mseg1et härpä, och Sovjetunionen
valde att gä s amman m ed Tys kland. U r Östersjön släppes nu intet koniraband, :firam tiLl J~nglanlcl,
at~t

EIJ1:gl'an:drs försdag aH ta:g:a den. s:kancllimavis:ka sjöJarten undler sina
' ' ing.am' skyKlld i Jorm .av l0onvoje·r k unll!a dessa Lineler inte a n taga i
wts·k·a.p hur Ningt elen tys1l.;;a ·m a·kten till sjöss och i htften sträcker
s ig ut över Nmdsljö,n:. Det ve1rkal' .s om om de skand inaviska redarna
-clenna gång hellre än att förlora sitt tonnage· sku ll e va r a ber.eclda att
a\1S'lå från f ra ktv in,s•te1·na. Detta tvingar E111.gl anrd at.t befr akta s•i tt egert
handelstonnage n1ccl alla de nya ris·k er Tys kJ anels motståndare cliirmccl
uts1ä N.a ·s•i·g för. Handein: f rån IS'kand~navien med' li vsmede l\ t rä , jä•rn
m . m. ;i r pl"o]mrtione!Jt !å ngt het,Y1d:elt3efuN·a re för England' ii n fönbindebenm m ed. Kanwcln, Sydamerika oC'h Au:sta·a.Jirn:. De n e111gelGka blbck·a.cl•cn, avs,e>clid att var ri•k tad mot T ysk~anrd, komme~· på Eå vis att i
l'eaEte.t.cn drabba Storbr•itan.ni e:n sj~hi:. J\Jan ·s-på ra ,r r edan !nu· de
skancl•i naviska ]liin·cl:ern:a bö:rja inrikta s ig på kontinenten i stiilleot.
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Do viitsttl'iga neutrala, Holland oclt Belgien, l1a avvisat alila grvratntianhucl! och fömök tiH intflyta,nck e Her hotdser liksom de m'kat at t
er,k änna aufto·tnri\<clet ÖV'Br 13.0010 mrter så,som int·e rnationeHt. Tr,\·c,\pt
på dera's stjä1vi:örsörjning l<'onuner utan tvivel. att pre:s's'a; 1ned de b?ttl;l
Uindterrua,s lcvnt3Jc11sni vå betydLig't under cl.on tyska, men ~d c!Ii:t.a ska U i ck "
fömnå dc-rn att gripa till vapen cltl er fört>l'a,g·a andra åtgär·cher, som stri da
mot d1erws nteutraltit;et. Det,ta innebär >vtt VästvaliJen lliir har et:t komplement i form av politiskt-nationella faktorer; tillsammans ha ck til l
fö}jd att mm:c icke s:l<'all finua någo]] ordeni!lig öppning fö r yare t;ig
luft- elLer lwntkriget.
Royal Oaks undergång. En tysk ubåts framgångsrika a n fall va
ett av cle stwrka s1J,:vgtskepp, som biltc1a kfirnan i elen enge1sk:v slagflott an.
må,s te få vittgående l-0ontsekv<ens10r . På nytt rullas pmbl:cmet om sty rkeförhållamdet moLlan de ta·a'Clirti'OTLPltla maktmecHen ti]i] s:jöss och <l<>
nya vapnen i sljökriget upp til/1 pröv111i ng.
Den engel:ska &jömabt1en förl:,ropp's,Hg.as så att siiga av slagHo tt a n,
Dennw utg'Ör stöd ,o ch betäckning Jör cLe hittare str irlsk:rafter, 'S Om sko Lt
bes<kydda den engelska s,jöt•rafik,eln ut:med clc stora handel's~·äganw.
:NI,en ommi'Cligt iir de _, eller bör åtmi111stunte vara clet kamporgan nwd
}ång räckvidd , mod vars, hj>ilip den bri!Jtti,s ka mal;:·tcn s kall ,reprc.s enter a:'
och uppriitthåHws iiven i utkinclska farva'HP.n . Dc•n ong,el's·ka poJ,itik ,•n
har redan }klit avbräck gcnmn dc•n1na sl'agflottas svåPi@heter att fyl ki
sina uppgifkr i Fj>inan öste rn och i ~fpci:Plha- 1·eL At nu sl:ag•s,kcpp<' ll''
oxi.sto111s g·enom ubåt;svalplll et1s1 och tol"ped- oc h bomhflyg0t över hu nul i aget hobs utgör för Engl1an:cl cltc n .wJlyarl,igwste tanlkPsltliiltlar<". Det ii r
hetY'cl,elisfu l l a ting· som hä1r stå på spl'h
Dc k1os!Jsamma moclor·nlis,eringarn.a a'v Lkn s!tagskepps.klass, Ro ~·a l
Oak tiltlhörde- med bL a. bul1ge av nywstc kon,s,tru-kt,ion - ha icke imwburi:t någun Stäkerhet mot ubåts~va'pnets möjl•ighcter. Det 'S•iinkta s,lagsk,ep pp(;s systerfartyg iiro utea,tta, för etbt st~inJcligt hot a1tt röna samm <L
öde 'SOm Hloyal1 Oa1k. Ligger man h~ rtilJl 'LlPt tytSka fl~·gets riickvi d•l
ocl1 framg~ångar hitti1lts', fön3·tår man, a,t t EnglatntLls sjömakt al·seY>irl
ims,kränkts. De t iir, även e nrig't uthincl1sk uvpfa,t tning, slut JnE'cl c!L'lt
en,ge.ls.ka flottans rörel,sefrihot i Nol'dsjön.
(Mwrine Ru'n'Llschau, noyem,lJer 19319.)

:Frans,k a synpunkter

}Jå

sjö,k riget.

Det krig cJ,e aHieracl'e föra tiH sjösil har tiJl1 uppg·ift att tn·gg:n
va rutillföt·seln, samtidigt som el r t gäller att hindra fienclens. B ur
shi lkr sig detta prohJ,e m fö r de allierade och :för TVisklancl?
Storbritannien och Frankrike, som äro bc·lägna'" vid Atlanten, ltn
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träuo till havet u tefter en kuststräoka på m er än 3,000 km. Blockerandet av des,sa kwste<r och hamn<ar ford[·ar on utomorclenrtltigt kraHfuB
f lotta, som bör kunna behärska hav,et >iv'en under vinterstorman1a,
s·om l1iir äro hlancl de f ruktt:an sv cirtdaste som finnas.. l~'när Tys:kland
inte förmå r utföra em såclall' hlnckad, försö k,e r Lltet 11amBltå elen etDgeJskf rall!ska sjöf>a·ten g~enom ubåts<kr1ig.
I början av higct Yar ;Jet rel:ativ't hitt för beHiLhavarna på de
tyska ubåtarna att i stor skala beslagtaga do i'artygslasi:or, som övnra 5kwc],e.;;l av l;rigsförklari1n:ge n De störs1b förlusterna noterades i de
odlieradcs l1and1e:l uneler för&ta veckan i september .
::\icn 1s:'l s111art konvoj er hade organise mts mecl r egulaär os»wrt,
'"ino·o jan;aro och tmpccl1båtar til1l offensiv, unclerstödtlw av marinens
l'j~go tyska ubå[Jar ha på S'å s1ätt förstörts, .av sjunk- och flygbu:.nber. Tjugo av cl c sex1,io1, som utgöra Tysldands ubåts~flotta, SåLlana fö rluster iiro oersiitHiga', ty ubåta.rm:ts J:ortsaHa in1!e~niva tjiinsrtgöring nöter ma·k riden, uttröttar manskape t och tvingar tyska ami·
ralitetet att viclt;aga åtg~irtlor J'ö r vi[a ocll reparation. Detta. tvång
komnwr att s,tark mims1k a rt'sulate1t från uiJ'åsh·ige t, smn redan noli;era.r
sv<'\ ra fö,rh.ts,t er på cl'CSf3'a. sex vec,k or.
Brtr,Mtancle det tys'ka fLyget kommer clot att bl 1iva mycket svår,t
för eld att mecl nuvarande platne ns' aktion,s•radio :företaga S'tänicl'iga a'ntfall
mo t ham]ptl\sltrafikcn v1i'Ll l<' rankrikos1 och Storhritanniems' västra< kust.
l'lanen skul'lo cl!å vara tvungna atrt i'ar1a över hel'a 'Engi]artcl och hela
Fran•k ril'c elller också :[ara uteJtex ~Pas-cle-CaLai,s. Det är 'cmellerli;rid ett
fa~•.tum, att de allicracues, jaktes~'ackar i ,så faH skulle göm' l'ivot mycket
su rt för såcl:a'nia pl,wn.
Fmmgi:m1garna i ].;:r:i got mot ubåtarna il'Lustr·e ra'S pä ett effeiktf u1 1t s>itt a1· att Lle fransk ,a tn1pptTans1porterna kunde föl"etag.as utan a;tt
c-n cndn av de cL58,000 hrittiskH sotMaterna eHie~· d,en dyrbara materie len Iörotlyckade6t De altie raLl 'e äm i själva verket havet-s herrar.
DL·ras trafik l1ar, trots minetro förluster, s•äkmt.s tiJ,]< 188,5, Ofo.
Den O'ng,elska: och frans-k a flotta n skaU göra det ~amöj~iga för att
llJIJll'~itthåHa detta lter,r,aväkle, som gör det mö:jligt att tj:!l v~åra hamnfar
införa viktiga var or., 1antbrul,IS1prod1ulder ·Och liYISntedel J,ilk'som också det
br>insle, som tir JlÖ{hiindigt för krigets behov.
Bliockaden mnt T:ps.l dand 'S'äkrae a1v de fr.alllsk-enl@elsil;:a floUst·y,rkmna. De ha sina base r övera:llit cl:är cl!en ena e uropeiska trafiklti111tjen
],orsm· dm andra,: i Engelska' Kanarlierus m ynrving och i norra Skottland,
chir cle bchiirska Nordsjön utom det områJCle, s·om ligger illJiom 200
km: s avstånd från tyska, kus1en, samt vid GilwaHar, i Oran, i Bizerte
och i Suezkanlfllen, vilka tiUföns1äkra: cl'e aLlieraclie kontrollen' i :Meclel1Jm·et.
c 1ta n tvivol försöka s om[iga tY'ska handel19fad yg ÖYertt"äcla bloc-
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kaclcn genom a.tt gå strax söder om Isl'and för att sedauu i skydd ay ;],,
låTI'ga vinternättemra fara utefter ~orges· långstixäckta kust, men det iir
endas't enstaka fall'tyg, och d~t betyder inte så mycket. Ett faktmn
kvan;1tår: Tyskl,ands t m fik t1it1 sj ÖSIS' m ed elen övriga v>irMen >ir fullstätl1Jdig·t avbJ·uten. lngentdng 1avgår till] Tys.klan.d och angrän'oa ndo
länd er utan tilrliåtelse av de frwms,k-engelsl<a f!lottorna.
Bl'ockacCle n mot Tyskl•and1, vilken gynna,s av de geogmfiska oeh
s trat ogisl<~a förhåLiancliena, iir resulitatct arv att våm es.ka<Ch·ar äro ay,;, ..
värt överliigsna fi enci·e111s. l em! i:Ja·beH, som vi publieer.ad<Y i mitten a\'
maj .1;939 j>imförcle vi diet färdiga och und•er byggna·cl yaran<cle toruna gPt.
Färclig~stäHt:
Fran,krik•e-Eng1a-ncl 1.873.0<00 ton
Ty sk~anct
300.000 »
U11{ter byggnad: Fmnrkril<e-Engliand
667.00() >>
Tysld:and
200.00() >>
Det gäller alltså för Tyskland att bryta denna blockad, som hoiar
att ödeliiigga lanidets ek on1omi. Det iir en fråga om liv e Her död Dl't
är diiirför <som diet tyska Hyg•vapnet .och den tyska uhåtsfl<ottan 1deligt•n
förotagw ang•opp mot den engelska f<lottan, vars baser i många fallli gger
nära den cgm1a kus·t cn, P å tyska Hottans kreditsida måshe man note ra.
to,r peder ingen av Ooumgeous och i synnerhet l'toyal Oak. Dessa tillfäll<igw framgångar förändra •eJll'e]\]ertrd inte Läget.
V•a<cl bet1·1äffar f~yganJfaNen ha cl'e ärmu inte resulterat i några mera
bety<dallllde framgångar. J31ockadren är inte minch;e effektiv t rots hjiil pen från Ry'S!Sl1wncL 1\fan får emeHcrticl irrte tl'o, att Tysldau:cl utan att
reageJ·a to1e•r crar cl>Emna inringning, och det iir tr·oligt, att ubåt: krigd
kummer att föras m ed srl:örl'e föl'isi,J.;.tighet mot d e en.ge]Jsk-fra.mska trafikv.ägarmoa.
I stä1lct för att invänt<a fartygen på <eu ropeiskt fanatten beger
sig fi€1nd•en ut och söker l'C'd<a. på den, .s edan dc lämnat senaste upvehål1splla·ts. Det är av detta skä l, os·om tyska amiralitetet ha•r låtit bygga
ubåtar nl8'd stor aktionsradie.
Tr:ots att clen1 t yska ö·verV1a'Hensfl<ottan iir de alli<emdes· styrkor
mycket umlerlJäg;sen , skulile man· m ycket viil kunna tänka sig, att dc '
S'Om en si1sta• förtvivlad utväg begav •sig ut på vädd1s•haven. och for t·s•atte kriget mec~ sina två 27.000 tons fartyg och de tre ficksl1agskeppcl l
av DcutschlancHype n.
mutligen är det möjligt, aJt't tys<ka. amiral1itctet {).römmer Ollll •a tt
försvåra de .a llierades block<aJd gelllom att tiill s in förd:elJ bm111äktiga sig
Hollands och Norge'S klli3tcr. De necl~ dän clska baserna ·och de m•o1·ska
fj·o rdarna skull<e kunll<aJ må,ngdmbbl<a de tyska f<lyg- och Hott·&ktionern a
mot Storbrit1annien på samma g·å ng som hrum:lelt:>·f artyg,en •s kulle få mer
fritt vatten läng& des<sa lrångsiD~ickta. kuster. Det skulllc Vlara lättar•·
för far t.yg·en att k•omma in t ill deSisa, och en bloclmcl mot kustern a
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skulle ställa sig svårare. :Jfen ett så j>i ttelikt företag kommer säkert
att erbjucl<a många pr,oblcm.
(Le Jour elen 31 oktober 10'39.}

Det oinskränkta min- och ubåtskriget ha.r börjat.
Sörucl.ag•en den 19 november erhöl1 viir1dcn bucls>kapet, att det nede rliändslm fartyget Simon Bolivar mirusprii[lgts och förEst vid Englands
sytdostkust ·och att 12ki· man följt fartyget i djupet: DäDefter lwmmo
S<~ao·b i sllao·b n1'ecldela~x1en om nya mi11<srprängninga r i sammaJ farvattc1n1.
I nte
mindre ä:n. 8 fartyg av olika natronafitet ·delwde inom l mrt s·l!ln~on
B<olivars öcl,o. Sedrun ha claglig•en rapp.orter om liknande olyckor lDr
kommit.
Dessa minsprängninga r ha, framkallat en våliclsam reaktion' båcl18·
i Storbritaillmien och neutrala Hinder och ha tollka,ts >Som in,loecl!nin•g~en
till .d et oiDJSkrän<kta. minkrig'et från tysk sida. Man fråg1ar sig ovil~
korlio-.en om demma fot'm av krigföring• är clet fr·uldaniSvärdlw och hemliga
v. ape~ Hitler ho.tat med. :Man har t.al1at om nya ].;toln:strukti•oner oc.~ magnetilska miDJor. Det .b rittiska ·a miralitetet har med stor bes.tamcllhe~
häv.d·a t, att minorna ha utbgts av tyska krig,sfartyg 111atten ti~l ~·en 119'
november. Det framhåll<e1s, att det är fuUkomligt uteslut•et a<bt mrm10rna
äro en1meliska. Amir.alitetet karaktärisorar vicllan:; mimut]iäggningen. oom
ett grobvt brott mot folkrätteu& regler och förutsäger kl'a'ftiga åtgänler
mo·t Tys•k!land.
Det tyslm amiralitetet har med lika stor bcstiimd<h et förfäktat, att
minorrua är.o av brittiSikt u r.spnmg. En särskild konunis&ron har tills•at:s för att gmnska förhålla1rudet. EmeUe rtic1 har elen ty,ska telegrambyrån sänt ut ett meddel!ande, som l1ävclar Ty·srklam.cls riitt att lägga ut
miniOr v~d Storbritannien<s kUIS<ter utan att giva rrågot s om helst varsel Qlll det.
Detta tyska meclde]la ude är hög-st orov;ickande. Det kan betraktas osom ·ett ·e rbi,nnamde wv att minorna äro tyska och att det oinr
skränkta minkriget med des•s Mesdigra följ·cler för all s jöfart bar börjat'
Det ligger 11iära att antag-a, att .H itler i sitt n.yligen. hållna möte med
do högsta cheferna för föl'S'Vai'smakten l1ar påbjudet minkriget som cliCt
förstJa ,aHvm1liga slaget mot de brittiska öarn a. Denma brutaJia och
och hliru:;J'Inslö·sa krigföring lmnrmer hädanefter att prägla operationemu
- stick i stäv mcct folkrättens regler och besrt;immels•er.
Den omedelbara följden av m<inln·iget är Storbritannielll,s beslJut
att bes~agtaga alla Yartor från Tyskland:, en: bestämmelse oom särskilt
]Qom<nler att gå ut öv•er de neutmla länderna. Frå<n1 holländskt håhl
har man po~ingtcrat, att 1cle brittiska förhållningsl·egl erna är ett brott
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mot Keclerl,ändernas neutrwlitet ocl1 mot den gnmcli}äggan.d e principc•n
för meJJamfoLklig riitt. Engelsmä nnens uppbri.ngancle a1v Sven3oka Anll'rikrtlinjens Drottningholm och intöt·an,det av elen till Kirkwan, diir
man bes1lagtog ·:W..OOO Lg. po,s t, kan väl kn.appa.s t heller l''ara.kt~r i~era~
3om ädcl1t uppträcl tancl:e av en nation, som ståtar med elen &tolta bctL•ckni n gen »de små nationernas' J.msky cJtcl,are» .
Under rysk-japanska kriget .J.t9014-1903 användes för första gå ngpn
undervattensminor i s1tor u1Jstriickning. Emec1an denna J:urm av krigfö ri n.g då å·sta:cl<kom s~tor förröclchse i den neutmla sjöfarten, up ptog~
minkriget till sä rskild beba'n.dlim'g i cJ.en andra fredskongressen i Haag
.1~9.07.
Här kom man övm"'ens• om följandie inskränkningar i brukc•t ay
mi.nor.
Artikel I förbj·ucler: a) att uthigga sjiilvverkanclc stötminor som
icke är'O fö rankrad e, såvida cle in te us1k adiliggöras, s·enast on timnw
efter det man förliorat kon~ro]Jl: över dem, b) att utliiigga förankm<i~_•
självverkande .s :tötminor som inte os'kaelliggöra:s ·så s nart de slitit förankringen.
Artikel II fö riJjml'eT att ma~1 utliigger sj älvverkrunde stötminor
utanför iiCivclcns lmstcr och hamnar CJlldast i aY1sikt att avskära sjufa rten
Vidare beter det i konventionen, att när minspiirrar utlä ggas
Yarscl härom s,], aU gi 1·as' i god1 tid. Det ii r om clell'na artil\lel strid en m1
stär. Engel\smänncn l1iivda, att elen tyska mineringen viet deras· kust
jr ett gr.o·v t och ornän:s'ldigt bro-H mot Haagkonwntiomm, m1'Cler det att
tyskarna hävda, att när det gäller sjöfarten på England, övcrhnnHl"
t aget inte existerar några rena hamdel;;·vägar.
Frå:n viidelskrigets d!agar minn:cs man den cliominenmd:e pl·ats
minorna intogo i kriget till sjöss'. I >>N orcl'sjöspiirren>>, som sträckte
sig från' Orkneyöarna· tilil Norges' västkust, användes inte mindre ;in
70.000 minor. Man skiljer meJdan olika .slags• minor. Det J'inns' stötminor, tiU vilken typ hornminan l1ör (denna mina omnämnes s·ärskilt
i llaagkon vcnt.ioncn). Dessa sp rängns när ett fartyg stöter på eh·~n.
Vidtare finn 1s det syltminOT, som främst använelas till av.s pärrning av
segeHeder och hamninlopp och som pä elektris:].;: viig avfyras från }aml
så 'snart man sm· att ett fientltigt fartyg befinner sig inom deras aktionsradie, vill.;:et bes,t.änHTl'es' genom syftappa·rater; Man har äv e'n
kombinerade minor, som fön-m a både stöt- och syftminans egenskaper.
Drivmino·r kallas de minor, som utan föra·nkring kunna hålLa sig flytarucl!o uncl·er vattenytan· någon tid. UndeT världskriget. använde man
också en min typ, som kall a des antennminor. Dessa minor v oro s ii
sin.nrikt kons.trueracle att t. O•. m. vid' elen s•v agaste beröring en elektrisk impults· uppstod,, viilken åsrtacH<om expJtos·iom På .senaste ticlen
l1a clo s•. k. magnetiska minorna kommci.t i förgrunden,.
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Minorna kunna brukas i eåviil defensivt •som offensivt syfte. Niir
tys:karna spä rra cl<m engelska kust en, :anv;inda ·d:e sig av n·ågot., S'Dln på
maTint 1språk ],allas blockadmi,nor. Engeltsmänn<c•n tro sig ha fa:s ts,tällt,
att tY'skanm lmndit ihop flera minotr och lagt ut dem. i >>k1umpar ».
>> Simon Bo1ivars>> sprängning anser man sitleeles vara förorsakad a v
flera soamm:al1Jbuncl<na minor.
Det troJ.iga iir att mirrorna utlagts: frårr ·s pecialbyggda ubåtaT eller
från t;)'ISkt marin flyg. Ubåtar111a kunna aHtt pfter sin s torlek me.Möra
ft'ån 1JO till 50 minor. När Hera s.ådiana f artyg av del1J stöne typen
ar·b eta gemensamt, kunna die på ko.rt tid åstadkomma ·e n effektiv min•
spärr. Viet minfällning fråru flygplan bar man flugit på låg höjd, och
det atntas att minorna varit utrushde med faLLiolkärmar. Annu är detta
en:dast ett antagande, :som man må rrämna nted förbehå!U. I varj e fall
föruts·ätter minutläggn.~ng från :flygplan att minorna hels·t äro lättare
och mindre än 'de vwnltiga typerna<.
Det oints:kränkta minkrig·et kommer att få öde:s·digra följd·er för säviil brittisk som nf'utral sjöfart. ·S torbritannien har redan vidtagit sina
rnatåtgärdeT mecl skärpt blockad av tyska va.r'Ol·, vilket k1runske inverkar
Jioka mycket på varje enskilt neutral'i tla'nd som på Tyskland. Det oin·
skränkta min- och bLoclmcliluiget kommer att ytterligare förvärr•a d'e
ne utral'a Län:clerna•s och &iir.skilt •Qs,J•ostaternas ställning.
Trots .att minkriget ]mr ställt a:ll övrig krigsverksambet i skuggan,
kam. ~dock den to·lvte krig'sveckan uppvi,sa icke så liten militär ruktivitet.
D et vill säga aktivitet i luften. Handlingarna till lands ha präglats
av overksamhet, uneler det att det ena flygantalJ et har avlöst det ancl ..
ra. Tyskarna äro även här de initiativtagande med raider över såväl
brittisk och fransk som neutral mark. Luftstrider ha utk ätnpats båch
på västfronten och över England, och många flygplan ha necl:skjutits.
Anmärkningsvärt är elen allt mer tilltagande flygningen över neder ländsid territorium. Tyska och nederländska flygplan ha haft skottväxling, och ett tyskt flygplan har störtat i provinsen Linburg. Dessa
ständiga tyska gränskränkningar styrk a teorin om att Nederländerna
även militärt sett i hög grad befinn er sig i far ozonen.
Vi stå inför en vändpunkt i det pågående kriget. Metoderna förvärra1s, och kampen blir hårcllar·e. Det är troligt a t t elen örrusesidig·a förbittring, som det skärpta min- och blockaelkriget utlö,ser hos de krig·förande, kommer att mediföra de st,ora miliNira operation1eT tililo ~ands,
vilka ·f örr eller s·enare måts•te lmmma.
{Tidens Tegn den 2i5 november W31l)
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ry ~ka

ubåtsrflottan?

Den k ä'll'cLe amerikanske maTi•n;ex1Jerten, kapte n S. M. IUis h ar
kommit med några uppseerude väckande utta lande n, som tillmätes den
allra största betyd<el:se.
Riis har varit militärattache och inmehar en lecl1ancle post ioom
USA :.s marindepartement. Han skriver om sänknil[lgen av Athe nia att
t"Lenna katastrof har en mera s•en\S'ationell bakgrund än de flesta kumnat
ana;. Engelsmän:nen hävda att d·et var en to,rped f rån en: ty<Sk ubåt,
som vålriade olyckan, under de r. att tyskar na bestämt påstå att inge n tysk
ubåt befann sig i d et farvatten, där Athenia torpedemcles. De på8>tå
vic!Ja:re att det ä r engel'S11111ännen s•jäl!va, som ha utfört dådetL Det finllls
emeHerticli en tredje temi, <Som är grundad på upplysningar från mycket tillförl~tligt håll, sräger kapte n Riis, och han hor att det är el en mest
sannolika och kommer att bli bekräftad.
Ty'S,karna ha r ätt, fort8·ä tter han, det yar in-te någ'on tysk ubåt,
som Yållacle katast rofen. M·Pn fartyget to rpederad es, och det tm'peclerades av en ubåt. D enna ubåt var tämligen säkert rysk! Tyskarnas
]Jås,tå ende att Athenia sänktes av brittiska higsfartyg }ir tekniskt
riktig. Det kan fas,tslås~ att det va'r brittiska jagare, som med sit1·a granater fick Athe>nia att sjunka för att förhincl,ra att vraket drev omkril[lg
och våHade slmcla för sjöfarten sod an det övergivits av mans1kap och
·passagerare.
Vilka grund er finnas då ·för antagandet att' det var en rysk ubåt,
som t•O'rpederade fartyget? l~iis n~imner några av dem.
Då elen rys>
k -tyska pakten i juli i hemlighet förbereddes·, siindes
fyra stora ryska ubåtar till Tysldand för t ekn isk utbi l dning a v manskapet- När krig·e t började, voro cl•essa ubåtar på övningar i Nm·dc
s jön och Atlanten. Bes•ättningen var bhvndat rysk-tyska. I varje faH
fanns ombord på nrje ubåt en ell er två tys;k a ins<truktö,r cr. Det är
mycket som talrar för att e n av diessa ryska ubåtar lät torpeden gå mot
Athenia.. Det kan inte med säkerhet sägas om det var på grund av
missrförs tåncl, överiLning eUer p å dri rekt ·o rder från Kreml. Det sistn ~imnda är emellertid Llet mest ·sanrnolik ru, emedan elen' ryska politiken
11[an hivel ut•nyttj.at var je tiHfiille till att få kriget i gång och Jåta det
hwda ut sig.
Om man go·dtar denna. förkla,rirng tia Athenia"katastrofen, uppe nbaras o~kså mycket a111nrat, s om annars kan SJ.Ynas• dunk elt, fo,rtsätter den amerikanske mwrinexperten. Gerrmm att erkänna att de
ryska övningsubåtarna i:JJper·erade på nämndia sätt, får man också en
J.ogisk fö rk1aring till den miirkliga förvarning, som storamiral Raeder
gav Fö,r enta Staternas m1arinattache i Berlin. Varm.ingen gick ut på
att det amerikanska fartyget It'oniques löp te samma risk som Athenia
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uneLer överfarten f1·ån u,sA. I den tyslm prop.aganclan. sades· ·tlet Vl serligen, att det yar ChurchilL som stod bakom dess~ at te n~at på fredl<ig sjöfa-rt för att få Stat eDna m eclt i krig,et, men 1 v~rkl1 g h eten, var
stommi~oalen ii,ngslig för att en li kna<t11cle desperat ha n dhn g, som da de
rvska övningsbåt arn a torpedierade Athenia ku n de up prepas mot Ironiqvues•, me nooe Riis. Stm-amira!len var •s äke.r t mycket glad ö~er att
I roniques un dgick torpedering (]å f'ft<l"t.yget eskorteracl·e& av amenkanska
mari necns fa r tyg.
Denna h emiig-a och un·d erlriga· form av tyskt-ryskt sama·rb ete inskränker sig inte endra st till dessa 1.ill1f.äll en, fortsätte r R iis. Från
mycket på litlig k [iHa kan j1ag mecldelra, att man nu fö<rhan.d laT om att
överföra 8'2 ryska ubåtar t irll t:ys·k t jämst och uneler tygkt kommando.
D.. V.,&. att clet heter i överenskommelis·en att också cless•a '8r2 u båtar Stko.]a
bedriva övni n gm·, och mansk ap och officerare ·s kall u t bildas till tjäns~
göring på ubåtar av t,yska instr uktö rer. Denna överenskommelse är
en direkt följd av den engelsk-framsk-turkiska pakten.
RyiS'sland har intresse av att l1incl m att var aktig fred u ppstår
mellan Tyskliand och Eng,land. De'll. stora ubåtsflotta., som Sovjet ha<t'
anskaffat '(man ban uppskatta elen tiJil •o mkr. 250 båtar, va·rav några
äro s·tora nog att kunna operera i Atlan ten) iir just vad tys·l<al,na ha
använc!Jning för i clenrrm t id. De ryska ubåtarna äro inte av S'amma
kvalitet som clre ty~Ska, me n som e r;s>ä ttming för förlora de tysk a ubåtar
lämpa de sig väl, och på detta s>ä tt öka cle den t yska styrk a11<. De ryska
ubåtarna äro byggda på ryska s'k<>ppsvan men uneler tysk ledning. Det
är ingalunda ägnat att fö.rvåna, att Tyskla nd fli r >> låna>> rysrk a u båtwr·.
Men det för t jä n ar även att påpekars•, att detta sama rbete mell:an Sovjet
och Tyskl'amd kan bliva farligt för Tysklmnl.
(Tid~ ns• Tegn clien 22 no·vember .1900,)

Byggnadsprogram och budgeter, uppg ifter angående
personal och materiel m. m.
Storbritannien.
De111 nuvarande Hottan av n10·to r torpedbåtar har i nfö rli\·ats mel[
Roy:a1 Navy. Den är ganska liten. men väntas· bli utökacl inom en
snar framtid. DeSJS·a effektiva små fartyg, som k un na anV'ä nclas mot
övervattensfartyg, ubåtar och flygp lan, växa så småningom i storlek ,
fart och bestydaning lik·s om viirklskrigets torpedbåta·r och ku stmotorbåtar.
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Ar 1877 byggde Sto,rbritannien sin första torpedbåt, Lightning,
senar-e TE N r '1, som var ett fartyg på 34 ton med en hasrt•l ghet av endlast
18 1 / 2 knop.
Under de eftedöldande åren utvecklades torpedbåtarma
grad>vis n'w t jagare, vars ytterligare utvecld<ing i storLek är ftoUilj Jedaren' · eUer, torpeclkryssar'en•.
'h ,:'" ~ ~ ' ~
· ·.. Ar :1916. byggde Strbritannien si11a för·s ta kustmot«Yrbåtar. De t
·~·a';: ' i s·j·~ilva verket nmtortmpedhåtar, men de kallades· kustmo.torbåtar
Hir att dölja de verldi'g a a·v si 1ld.erna· med dem. Aven d·es·sa växte Jr,fun '5 till .2t1 ton. I s.tället för en torped: fingo d:e fem j.ämte en Lewiskanon,, och der1a:s fart ö•k ades f rån 213 1/2 ti1~ 4:1 knop .
Ar iW37 f·ärdigställde Storbritannien de fö'l· s~a motortorpedbåtar,
som officiellt ging•o• under det namnet. De voro på 1_8, ton och hade två
415 cm to•r peder· och åtta, Lewiskanoner s•amt gjorde 35 ktnop. Sedan
har typen vuxit a1m•enligt. Stnrbrit annien har nu båtar på 312 ton med
en fa.rt på omkring 50. knop.
Den mncler:na motortmpedbåten kommer troligen inte att växa
ifrån sina uppgifter &om J'örra årlmn.d r.adets tor·p edbåtar gjord!e. En
berömd k.onstruktör har uttryckt ·s om s in mening, att den aHra senaste
t ypen borcl1e vara konstruerad helt av metall med en lämgel av 27 till
00 m.
Ett sådant fartyg s>ktdle inte behöva ha s1.örre deplacemoot än
100 ton och ej kraftigare bes1,yckning än sex 15B' cm t01rpedtuber och
sex lätta kanoner och luftvä1·nspjä ser, under det att farten med full
last burde snarare över- än unelerstiga 5>'> lmop. Det skuUe bli ett av de
Jadigas·te krigs.fm·tyg, som någ,onsin byggts: och skulle få ett o fan tligt inflytande på sjökriget i framtiden. Typen hotar red;an revo·h ttione,ra s.jökrigföringe'lls ortodo·x a metode r.
Förra krigets· förs<ta kus·tmotmbåtar vo ro ganska små. De byg·gdes för att tiHfredsstäHa amiralitetets krav på en tm<pedbM med hö g
fart, som var lämpad för anfall mot fientliga baser. Tre typer byggdes·, niimligen på 1Q, på 16·,Ö och på eil m.
De första båtarna, som färdigställdes år 1916, gingo sina provturer i hemligbet om natten .och användes förset i ett an1faH mot Zeebriigge. Man såg snaTt, att deras användbarhet kunde utsträckas' till
att omfatta även cl>immbilclning· och sjunkbombf.ällning, och ett an.tal
jartyg konstruerades för clertta iindaniål. Man kan i al'lmänhet s1äga,
a t t de intagit d>en plats de små torpedbåtarna förut hade, och deras
utveckling ingav stora fö.rJioppningar för framtiden.
Den första typen av kustmo•tmbåtar, känd undter namnet >>40~
fotare>>, var :13',5 m lång, 2,e5>m bred• och hade ett djupgående på endnst
0;8 m. Dess deplacement va;r 5 ton och elen förde en torped i en· tub mitt
aktern snm't g jorde 41 knop.
Den a·nclra typn ka llaels >>60-fota re>> och var <18 m lång och 3 m

lJred samt ha-de ett djupgående av 1 m. Deplacementet var end·as1 101
ton, och d-en had e två 45 cm torpedre·r och fyra Lewisl"anoner samt en
fart av 34 knop. Som1ig•a båtar ha'cl e en torpecl och två a fyra s•j unkJyumher.
De n tredje typen, s>om gick under narn met »70'-fotare>>, hade en
tot;a~ Hingd' av .211,8 m och en bredd av 4,2 m och djupgåendet var nå~ot över 'l m. Dess• förhållandevis s1ma clepl1aceme11t på e11! ton medga~
,;n större bestyckning, och denna hes1.o-d av fem torpeder eller fyra
mi•noc· och s·ex Lewi'Skanoner: F·a rten var 2'8!5 knup.
På sa1nn1a sätt som dess·a ].;u sbmoiorbåtar intog·u de små torpedbåtarnas plats·, ha cle moderna motorborp edbåtarna och motordrivna
ubåts,j.agarna imt.agit lms1motmbåta'l'nas• pla:ts.
Historien upprepas'
Dimensio n·erna förbl•i cloek de samma. Träet har i viss· grad ersatts• av
meta].] , och kraftigare maskiner ha erfordrats fö·r att nta•11 skaLl uppnå högre faTt.
(The Hampshire Telegraph den 'J7 november dJ)>3{}.)

Fördelningen av mariuflygplaneu i engelska. flothm.
Utom h angarfartygen äro f. n, 26 i'artyg-, av vilka ;6 tiHhöm Home
Fl eet, utrustade med flyg'J)lan, Fördelningen framgår av följande
tabell:

Fa1·tyg
:N els'O'n ...... . ............ .. ....... . . . .
Soutbampton ..... _................... .
)If ewcas.t h·
Cornwall
Gl·a sgow
Shel'tield
Warspi te
Ma·laya
Devonshire ........................... .
Shropshire ........................... .
Arethusa ..................... . . .. .... .
Ualat ea
G lo ucest e r
Manchester
..........................
Perth (fel A>rnphio,n) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tillhör
Home Fleet

))
))

Mede•l ha vsflot t an
))
))
))
))
))

Ostindieneskadern
>>
Afrika, At~stralie11
))

))

Antal fpl
2
3
3
3
3
3
4
4
l
1
1
l

3
3
2
2
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2
York
... ........ ...... . · · · · ·· · · · · ··· · Västindien
'l
))
Orion ... . .. ..... ......... . ...... . · .. .
2
))
Ajax . . ....... . ...... . .... .. . ........ . .
2
Exeter
. .... ... . ... ..... .. . . . . ... . . . · Sydamerika
l
Kent .. .... .............. .. ..... . · · · · · · · · Kina
1
))
Suffolk . .. .. . .... . ... . .... . ..... .... .
3
))
Birmingham . . . . .. .......... . . . . . . ... .
2'
Zea1and
Achilles .. . . ... . . ........... · · · · · · · · · · New
2
))
Leancler ..... ..... . .. .......... . ·. · ·
Av hangarfartygen har A11k Roya1 två jakteskadrar, två torped-.•
eldlednings- och spaningseskadlrar jämte ett mrndre förband to~·ped 
och sp.aning•sfLygplan·. :Furious• har en jakteskader och två n11'nd1·e
eskadrar torped- ·o ch spaningsplan.. •H ermes tjänstgör som ·s koHartyg. I
Medelhavsflottan ingår Glmious mecl en jakteskader, och tre torpedoch spanings·e skad•r ar. E.agle, •som tjänstgör i Kina, har t vå eskadl"ar
med flera o1ika uppgifter.
.(Marine Rundschau, okoher 1,9&9.)

Italien.
Det italienska slagskeppet Impero sj ösattes i Genua elen 2.9 oktobe r
efter en byggnadstid på endast '17 månader. Skeppet är på 315.000 ton,
200 m }långt och 31t,.ö m brett. Djupgåendet är 8;5 m. lll50.{)(}() hkr giva
fartyget en fart av 30• knop. Hestyckning(m hestår av •nio st. 38 cm
kanoner, tolv 15 cm kanoner, tolv 9 cm luftvärnskanone•r , 20 kulsprutol'
samt två torpedtuber och :fyra flygplan. l3esättningen utgöres· av
1,600 man.
SysterEartyget Roma skall sjösättas den 11!2 juni 194{).
(Norsk tidskrift for sjovesen, november 1939.)

Spanien.
Den spanska flottan uppges rnu bestå av
6 krys'S•a re: Canaria s·, Galicia, Almi r ante Cerv era, Miguel de Ger vantes, Navarra och Me·ndez Nunez;
.2,0 jagare: UUoa, J or ge J u an, Gravina , .E scano, Ci:scar, Alm iran.te
Antequera, Almit·ante Mirancla, Almir·ante Valdes, Churuca, Aleal a
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naliano, J ose Lui s Diez, Lep anto, IS ancb ez Barcaztegui, AlsecLo, Velas('(), Lazaga, Ceuta (ex-:Falco) , MeliJ.la :(ex-Aqui~a)1, Huesca ((ex-Guglielrrno
P epe) och Teruel {ex-Alesandro iPoerio);
9 ubåtar : Bl, B4, 021 04, 06, Gene ral Saujur jo (ex-italiensk, 1\lledus a-ld ass•), General :Mo.Ja {ex-ita'liensik}:
4 minu1äggare: .Jupiter, Vulcano, Marte., Neptuno; samt
5 ka•nonbåtar: Galvo 8otelo, Dato, Canelajas, Canovas· del Cas•tilLo,
J"auria.
När nationalisrt erna erövrat Cartagena:, visade det sig, att (), ubåtar vor'o uneler byggnad för dJen republikanska regeringens räkning.
De äro n u i det närmaste färdiga.
(Norsk tidskrift for sjovesen, november 1J939r.)i

Norge.
Xorska marinens jagare Balcl:er gick den 111 o•ktober av s•t apeln vid
Marinens. Hoveclverft. Balder är d en femte jagaren av Sleipner-serien.
Den fjärde, Odin, skall snart gå si:na provturer. Den sjätte och sista
jagaren i denna serie bygges i :Fredrik stad•.
N•ä r he];a serien är färdig, har man tv:å jagare på lL200 ton kvar
11 tt bygga.
Den första a v dess•a skall illlom kort stapel.sättas•.
(Norges• Sj0forsvar, oktober 1.J9&k)

Japan.
Den jap a nska nybyggnadspolitiken kommer i framtiden att omgivas med stor hemlighetsfullhet. 2: slagsk:epp, som ·påbörjacloo i938,
·up pges· vara på mer än 4D.OOO ton med en fart av 30 knop och en bes tyck ning bestående av åtta a n:io 40,& ()J1l kanoner.
Det går rykten om a tt man skaU bygga 1>5 11ya kryss•are av en
typ, som påminner om de t yska ficks•lag•s·k eppe n. Kryss·a rna uppges
.skola bliva på '16.000 ton me d åtta 30:,6 cm kanoner och göra 312 knops
f art. 5-7.000 tons- kryS's•are skolra också vara uneler byggnad Eksom \12
min dr e jagare och 8 undervattensbåtar a 2.0()0 ton..
{N Ol'Sk tidskrift f m sj0vesen, november 1900'}
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Innehåller de intarnationella sjövägsreglerna i fullständig orda lydelse, vis.s·a fö.r danska förhållanden gällande lagar och förordning a r
för sjöfartens tryggande samt en schematisk översikt av i sjövägsreglerna föreskrivna ljudsignaler.
Till flertalet av sjövägsreglerna har författaren fogat klart och
tydligt avfattande kommentarer med råd och anvisningar fotade del.s
på erfarenhet, dels på före t rädesvis i England och de nordiska lände<rna utvecklad rättspraxis. I samband härmed har jämväl hänvisningar gjorts till danska l agar och förordningar av förenämnt slag.
Ehuru boken s ålunda är tillrättalagd med sikte på danska för hållanden innebär dock ett studium av dess all mängiltiga delar eu
sådan insikt i de stycken, den behandlar, att el en är att rekommendera s·å som varande av stort vä rde och nytta för var och en som h:1 r
på sitt ansvar att föra f ram fartyg eller som därtill skall utbildas eller
därpm undervisa.
Till boken fogad e plansch er äro ändamålsenliga och ins trukti va.
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