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Infrarödfotografien såsom spaningsmedeL 

Få vetenskap liga uppläckter Lorde hava tillvunnit sig världs

pressens så odelade intresse som infraröd fotografien, särskilt ge

nom de synneri igen goda r c5ultat , som under senaste året er

hållits vid fotografering på stora avs t~md och under ogynn

sainma siktförhållanden. Dc uppgifter, som i samband där

med publicerades, led o dock tyvärr o fl a a v en viss ovederhäf

tighet, vilket hade till följd alt lekmannen i mångt och mycket 

erhöll en felaktig uppfaltning av problemet och en viss benä

genhet a lt överskatta den nya fotografiens möjligheter. Av 

redan vunna res ultat är emellertid uppenbart, att fotografien 

genom de infraröda stålarnas utnyttjande fått ökad betydelse 

för militära ändamål. Det synes mig därför lämpligt att här 

med några ord redogöra för den typ a v infrarödfo·tografien, 

som avser Lagandel av bilder på stora avstand även under o

gynnsamma siktförh i"lllanclen, och granska dess egenskaper och 

hjälpmedel samt förulsällningar alt s~l.som spaningsmedel tjä

na marinmilitära iindamal under olika förhållanden. 

Ldngd islonsj'otog m f e r i ng. 

A Lmosfären n~irmasl jord y lan innch[tller såsom regel etl 

otal ytterst sma ras ta parlikl r r, s[lsom damm och sol e tc .. i 

förenin g med diminutiY~l valle nclroppar , vilka avsöndrats från 

luften hcfin llig YallenC1nga. ~ämnda föroreningar refll'k te-

Tidskrift i Sjöväsendet. 17 
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ra särskilt s tarkt solljusets bl:'ia och Yiolelta s trålar -- di rlus t 

- och uppfatlas därigenom såsom skikt a\· ljust blaaktigt di ~ 

eller dunst , vars täthet Yäxer med avståndet. Dunsten s~·tH" 

eliminera färgen på föremål , belägna på längre avs land fr· 11 1 

åskådaren, och blir på s törre distanser oft'a även under i. oy_ 

rigt klara dagar så ogeno mtränglig, a ll föremålen helt ut

pEmas. 

Vid fotografering konuner ovansagda förh~tllandc ii. nnu 

mera Lill synes, beroende på att elen ordinära fotografiska pl. 1-

ten; ) i allmii.nhel är ofan tligt mycket känsligare för det h la

violetta ljuset än för spektrals övriga färger. I förbigåend <' 

ma nämnas alt clet är den na egenskap hos plåten, SOm gi Y<'l' 

anledning till att vår flagga understundom framträder p å ch 1 

fotografiska bi lden tecknad med m.örkt kors och ljusare l' ii l t 

i stället för tvärtom. P lå lens övervägande blåkänslighet ka.t 

emellertid kompen~cras ge nom att framför kameraobjekli n·l 

placer a ett lämpligt färgfilter, vanligen ett gult sådant el k r 

s. k. gulskiva. som i viss mån utestänger de blaa stråla rna fr :t'1 

kamerans inre. Ett färgfilter genomsläpper n~imligen allt id 

trålar av sin egen färg men absorberar i mer eller mindre 

grad vissa andra; framför allt komplem en !färgen. Komp h . 

mentfärgen till gult ii.r blå violett. 

'\Ian kom tid igt under f und med a l l gulfiller ägde en Y i, .., 

förmåga att bor ttaga de blåa slö.iorna från fö rem ål, belägn~t 

mera avlägset fr{m kameran , rivensom att denna kamerau ~ 

~räckvidd » ökades vid användning av filler med djupare fär g. 

starkare än orangefärgade filler har dock icke förrän rchl 

tivt sent kommit till användning i. praktiken, beroende på al 

de t tillgängliga plåt- eller filmmaterialet ej k unnat göras l ill 

räckligt känsligt för spektrals m era lfmgv;'\giga strålar . Sa 

som kompensation för del ljus , filtret utestänger (absorberar), 

*) I ha ndeln f örekommer numera goda vHtt a r, som äro kiinsli ga 

fö r alla spektr ai s f är ger och därför kalla s pankromatisl.;: a (efter d<' 

grekiska orden »pan >> , oom bctyuer >: allb . och >>kroma>>, som l1ely 

de r diirg») . 
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kräYCS nämligen en vi ss öknin g i exponeringstiden, för så vitt 

icke el en använda plåten r eagerar särskilt starkt för de spe

ciella strålar, filtret ifråga genomshipper. Ett mörkrött filter 

exempeh·is skulle ök:1 expon eringstiden k anske elt tusental 

oånger, chirest ick e pliHen gjorts känslig för just dc mörkrö -
" da strålarna. 

Dc goda r esulla l: och >> räckvidder» , som ernå iLs vid foto 

grafering m ed slarkt gula och orangefärgade fill er , gftvo an

ledning förmoda, a. lt ii.nnu bättre resultat stode alt vinna, ifall 

röda och om möjligt även ullraröda eller s. k. infraröda s trå

lar kunde utnyttjas för if6tgavarandc ändamål. E fter mfmga 

års intensiva ansträngningar och vetenskapligt forskningsarbe

te lyckades slutligen en del större filmfabrikanter uneler {u·en 

1\:)31- 1932 a lt utexperimentera ett plå tmaterial med relativt 

hög k änslighel för det osynliga spektrals ålräclcl a infraröda 

strålar. Hiinclelscn Yäcktc som bekant elt utomordentligt upp

seende världen runt och betraktades såso m clt högst avseviirt 

framsteg inom fotografiteknikrus område. Rent av fenom.e · 

nala resultat kunde uppvisas, såsom bilder tagna från flyg

plan p:'t över 500 km. avstånd, avslö.iandc ofantliga !errängom.

råclcn , Yilka eljest för ögat helt doldes av ogenomträngligt dis. 

Den vetenskapliga förklaringen till infrarödfotografiens 

uppseendeväckand e >> räckvidder >> är att dc osynliga strålar , 

vilka därvid komma till anv~i.ndning, endast obetydligt utsät

tas för ovan omtalade diffusa effekt , som splittrar det synliga 

ljusels strålar - framför allt dc bl<hiolelta - vid samman

träffande med vattenpartiklar i de fuktiga a tmosfärskikten 

närmast jordytan. Ju större luftens fuktighet är. desto tydli

gare kommer ifrågavarande skillnad i dc olika str~tlarnas ge

nomtriingnin gsförmåga till synes å den fotografisk a bilden. 

Därmed är dock icke sagt, att dc infraröda slr[tlarna obehind

rat passera igenom vilka elinunor som helst, varom sensations

uppgifter då och då under senaste tiden varit synliga i såviil 

inhemsk som utländsk press. Tvärtom torde man kunna förut 

spå, all åtskilliga dimtypcr alll fortfarande komma att förbli 

ogenomträngliga ä ven för de 11llraröda strålnrna. Vi el en vis-; 
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partikelstorlek hos dc i dimman ingaende vallcnclropparn ~t ''"
nas nämligen dessa erbjuda strålarna ett optiskt sett ogcn o 1~\
lrängligl hi n der. S~lsom allmän regel gä ller därvidlag al t ge. 
nomträngningsförmågan ökas i samma mån som partikels to r. 
leken minskas. l vilk en utsträckning konstgjorda dimban k,1r. 
ricHi.di m mor clc. kunna pas~cras , är f. n. föremål för under-,tik
ning. 

Vid infrarödfotografering und er dager av:,p~irras i all miin
h et allt syn ligt ljus fr i'm l'amerans ime och där placerad fil m 
eller plåt genom alt framför objektivet anbringa cll för ii.ll'la
målet lämpligt infraröll filter. Ar fullständigt m örker r åchn
cl e, användes däremot intet filt er. I Yarje fall fordras gin !Yi · 
att dc föremCtl , som skola avbildas, tiro vederbörligen lw ;,1 ra
lacle m ed infrarött. J u mera str[tlarna reflekteras av för ema
lens skilda delar, dcslo ljusare framträda dessa å bilden . (h·

nom olika stark reflexion komma därigenom varierande lon
värden a lt crh~tllas och en viss kontras tverkan aU uppstå, fiir
ul an vilken den fotografiska aYbilclningen av detaljer t•j tr 
möjlig. 

Såsom exempel på dc iufrarö<.l::t ·strålarnas förmåga alt 
gcnomlrönga dis visas i fig . l a och h tvenne bilder tagn a Yi d 
<'Lt och samma tillfiille , den förra m ed vanlig pläl och de n >l'

nare m ed infrarödkänslig plå t och infrarött fill er . Vacl m·m 
först och främst tord e fästa sig vid i den i fig. 1 h å tergi vna 
bilden är detaljernas ulomorclenlliga tydlighet : ~iven p [l de 
större avstanden. i\-Ethii.ncla frapperas man även av en cgt'll
clomlig ljus Lon i landskapet, som ger intryck av SIIÖ eller nian
sken. Della fenomen har sin förklaring uli all dc infrari)d:l 
s trålarna ej reflekteras av naturen p[L samma sä ll som dt'l 
svnliga spe k l rats färger. I förevara n dc fall ha va dessa sen -
r e så gott som fuUsUindigt absorberats av det infraröda fil t
ret . Alt just träd och ängar hlivil s~irskilt ljusa, beror pa all 
den gröna växtlighclr'ns färgii.mn c, klorofyll, i mycket h iig 
grad r eflekterar infrarött. 

En klarhla himmel, tag\·n m ed if6tgavaraiidP os~:nl i · \ 
s trålar , blir d~iremol ~tlldelcs s\·arl. Det hläa lju se t absorh L'I ~ 

nämligen , sasom förul niimnts, av filtret , och från solen c·n1 ,-
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neran de infraröda slrii.lar r eflekteras högst obetydligt aY de 

f .. a stoft- och valtcnr)artiklar, som finnas i atmosfären . Speg-111• 
Jas den blåa himmelen aY en lugn havsyta , konuner denna se-
nare också a ll bliva mörk på den fotografisk a bilden. Ett fö
remål p å ytan . exempelvis ett fartyg. r eflekterar däre mot de 
infraröda strå larn a och [LlcrgiYes [l bilden skarpt markerad. 

Hy[Je rsensibilisering, exponeringslider m. m . 

I dc fall. d<'t det infraröda filtr et fullständigt aY!>pärrar 
det synliga spektrals sh-[tl a r från elen fotografiska plåten . blir 
framför allt i n f rarödkänsligheten bos denn a senare bestäm· 
mandc för exponeringens HingeL Då praktisk fotog rafi i all
mänhet fordrar kort exponeringstid , m [lste därför stora kra\' 
ställas p ~L det fo tografiska materialels högkänsligh et eller_ h y
persensibiliser in g, som facktermen lyder , för infraröda stralar. 

När infrarödfotograferin g första gången utfördes, under 
senare hölften av 1880-talct, räknades den erforderliga expo· 
neriagstiden i 1 immar, ja i dygn. och det var först åtskilliga år 
efter sekelskiftet , närmare b es tämt 1\310. man lyckades n ed
brinna elensamma till endast minuter. Alt steget fr ån minuter 
t ill : ekund er seelan tagit y tlcrligare c lt tjugotal år i anspråk, 
torde emellertid mindre hava berott på svårigheten att åstad
komma el t för infrar öda sirålar högldinsli gl materi al , fast m e
ra i sv{trighclf'n att göra hypersen sibiliseringen varnl.:lig . t ; tun 
att därvid n ärware ingå p å några detaljer , torde man blott 
böra erinra sig all infrarödstrålning egentligen är liktydig !l\Cd 
värmestnHnin g, vilken som bekant har en alldeles s~irskild f\ir
m åga alt genomtränga sftd ana förcm~tl och ämnen , man eljest 
plägar b enämn a Jjusläta och använda sftsom sk yeld för foto
grafiskt m.ateria l. Det verkligt sensation ella i det senaste årets 
utvecklino aY elen infraröda fotografien k an därför sägas he-

t:> 11 .. stå uti a lt infrarödkä nsl iga plåtar num era utgöra en a man 
marknadsnra>) Kän sli ghelen h os det först marknadsförda 

*) Dc mera kända firmor. ~om f. 11. tillverka infra röclbinsligt 
m aterial. åro Eastman-Koelak i Amerika , llforcl i England, Agfa i 
Tysklan cl och Guillcminot i Frankrike. 
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malt'r ialct var dock långt ifr[m ti llräcklig. Vid dagslju~ fot 11 _ 
grafcring under normala bclysningsförlu!llanclen och med ~~n
vändande av infraröda filter, avsedda alt endast gcnom~l iiJ ,Pa 
infraröda strålar , krävdes niindigen ännu så pass lång cxpo11 ,._ 

ringslid som 10 a 15 sekunder. Sedermera har nämnd a. id 
nedbringats till 2 a 3 sekunder (vid en linsöppning :w r K> . 

och enligt nyligen ingåugna uuclcrrällclscr fn'\n en av dc lcd nn
de firmorna pa omri!dct kommer inom kort belydligl n H r l 
snabbarbelande plåtar, med en normal exponeringsl id av 
sekund , att utslö.ppas i marknaden. 

:\lalerialels varaktiga kiimlighet för infrarött ernas gct H 1n 
anfärgning av den fotografiska emulsionen med vissa fi ir ,_. 
ämnen , s. k. sensibilisatörcr , i ifriigavaranclc fall vanli g. 11 

cy:.miner såsom kr~·plocyanin och mesocyanin m. fl. Sensi bi
liseringen sker antingen genom all före gjutningen ti1Jsi il i· 1 

C'mubionen en sensibilisalor eller genom badning av plåla rn 1 

r esp. filmerna i en starkt utspädd lösning av färgämnet ifrng .1. 
Del är clcssulom möjligt atl giva det en gång färdigstä lld a 1 11 ~ -

terialcl en extra sensibilisering, s. k. ltypcrscnsibilisering, i all
m~in hel genom badning a v plåten (filmen) i utspädd am m n 
niak vid låg temperatur , varigenom ovannämnda. Eingre (' -
poncringslicler , som räknaeks i sekunder, kunna sänkas !11l 
1
/"o ~l 1/c:;s. Pa dylikt säll h ypersensihiliseradc plåtar ell er fi lt, 

t[tla dock ej värme och förlora räll snart sin mesta känslig 
het för infraröda strålar, underslunclom redan cflcr elt Iiol :tl 
timmar. 

Vid infrarödfotografering från flygplan har man hilli ii 
s[t om r egel anvii.nl p~'t ovannö.mnda ,,ä lt tillfälligt hypcrsct h l 
biliscra L material , som vid normal solbelysning erfordrat c\: [l •, 
n eringslidcr varierande mellan ' / ,0 och 11"" sekund. I jäml'ii 
r clsc m ed motsvarande vid vanlig flygfotografering anv~in d· 
exponeringar av omkrin g ' /3 .:; sekund förefalla de förra on('k 
ligen ofantligt långa, och man m[tsle fråga sig, huru del un 
der sådana förhållanden varit möjligt att fr~m flygplan i rii 
r elsc över huvud taget erhåll a någon som h elst :-okärpa i b il 
dcrn a . Enligt tillgängliga uppgifter lära dock flygplanen t 
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fo Lografcringsögonblicket i vissa fall haYa haft en sidol"iid'l. ·ll-
·11 "sba~li!.!·h ct av omkrin g 200 km./lim., motsvarande unge[ir Dl o ~ L • 

55 m ./sek. Förklaringen härtill ligger huvudsakhgcn i. all fo-
tograferingen ifr~'tga ulför ts pa hell a tidra avstånd iin ckm man 
i vanl iga J'all har att räkna med. 

Onskas god sk~irpa i bilden , bör sasom regel sidofiirlh!t 
ningcn mellan kameran och dc föremål , som skola avbi ld as , 
uneler expon cringsliclen ej överstiga ' /, 000 av folograferi n gsa v

ståndet, mält längs kamerans optiska axel. Av rörelsen i sid 
led räkn as d~irvid endast den del , som är vinkelräl mot n~imn 
da axel. \led enbarl hänsyn hiirlill sku ll e tidigare om nä mnd 
fly"foto orafcring pa 500 km . uvsland och under en sidoför-. o \j 

flvttning av 55 m./sek. hava kunnal ulföras nwd en cxponc-
ri~lgslid~ av ända upp till\) sekunder. Pa 10 km. ~n·sland blir 
motsvarande 1id 1 /r. a '/" sekund. Förutom nämnda förflyti
ning i sidled tiJJkomma emellert id iiven andra rÖrC'lscr pa ka
meran , hiirriirandc från dels flygplanels vihralio11cr och lwsl 
ningar och elds svårigheterna för folografen - spanaren -
att med r~tdandc luftmotstånd hålla kameran tillräckligt slilht 
under fotograferingens utförande'. Ehuru givetvis ii.vcn dessa 
slörande rörelser bliva av mindre inflytande på dc längre eli
stanserna , iiro dC' dock sa pass ht>S\"iiranclc, att man b loll med 
yttersta svårighet kan crhalla skarpa hildcr med användande 
av lå nga expon eringar, exempelvis l i der överstigande 

1/"o ~l 1/,o 
sekund. 

Hr åga om langdislanstologra l' e r i ng från fartyg s lä il a sig 
ovann~im11da förhållanden bc!yclligl gynnsammar e, siirskiH i 
bcLraklandC' av att flygplanens hasl iga vibrationer där ersältas 
av i a llm änhet jämnare och liingo.;ammare rörelser. l-furu 
lång exponeringslid man lämpligen kan tillåta ombord . om 
hän syn endast behöver tagas till sidorörelsen. framg<ir av föl
jancl ~ ex trema exempel. Vi an laga , aLl det fotograferande l' a r 
tygel och förcm ;"tlct , som skall fol ogrnfcras , röra sig på paral
lella och mötande kurser. båda. med en farl av 35 knop, mol
svarande en total sidoförHyllning av 36 m ./sck . Fordringarna 
p~t skärpa äro desamma , som ovan ang ivits, el. v . s. all för · 
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flytiningen i sidled, vinkelrät mot kamerans optiska axd l' j 
Utr överstiga 1/,ooo av fotograferingselistansen uneler den lid 
plalen exponera Maximitid för exponering kommer da al t 
bli Ya 

pa 15,000 m. fotograferingsavsHmd c:a 1
/ " scku ttd. 

pa 10,000 1
/3 a 1

/ . seku td 
samt pa 5,000 » 1

/ 7 sekund . 
Avkortas ticl en yllerli garc något, till exempelvis ' /, 0 S\·k .• 

lor cl c man vara väJ på säkra siclan för a lt under normala Lir
hållanden kunn a utföra långdistansfotografering från fa r tyg 
under hög fart. D[t sistnämnda tid svarar mot den utlo,·adc 
infrarödkänsligheten hos dc pl[tlar och film, som inom kort 
förväntas utkonuna i marknad en , syn es detta m aterial ul ;m 
föregående extra hypersensibilisering kunna använd as ombor•l. 

Det gives em ellertid en möjlighet att lik aledes utan siir
skild behandling u tny ttja r edan nu i marknaden tillgängli ;., l 
infrarödbinsEgt material för långdistansfotografering från r iir
liga underlag och m.ot rörliga Jnål. l\Ian kan n ä mligen h d t 
enkelt utby ta det infraröda för allt synligt ljus ogcnomlrting
Jiga fi ltret mot ett sådant, som i viss m [m även genomship1wr 
röda strålar. Den fotografiska plåten kr ä vcr nämligen i >. a
dant fall avsevärt mycket kortvarigare belysning, cxempeh " 
1/2o sek. mot eljest k a nske 15 sekunder, n är uteslutande infr;l 
röda strålar kormua till användning. Kamerans »räckvidd 
konuncr härigenom givetv is att något minskas liksom även 
möjlighelerna för fotografering genom svårare dis , men dess:1 
nackdelar torde ofta uppvägas av dc oskattbara fördelar ko1 
tare exponerin gstider innebära. Nieloden att använda infn 1 
röda strålar tillsammans med rött ljus torde därför böra n 
kommenderas i all synnerhet vid flygfotografering. 

Objel..:liu, brrJnnuidcler och bildskalor m. m. 

För langelistansfotografering avsedela kameror kräva i all 
mänhet langa brännvidder för a tt avlägsnare föremål ej m : 
bliva alltför sma och svår tydbara. Dessutom bör a de vara u t 
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t dc med "Ocla ob j' cktiv som gi,-a ljusstarka bilder. vilket rus a v (. , ~.. " 
icke minst med h~insyn lill förut anförda krav pa kortare cx:-
poncringslider är av stor vikt. 

Av väsentlig be tydelse, särskilt ifråga om kameror med 
långa brännvidder, är att avstånd et m ellan ob.jcklivct .och .. cl en 
fotografi ska pEtten n oga korrigeras för den d1f~~re1~.s l brann
vidd, som för clt och samma linssvs lern allLid lorclmne; m~l
Jan infraröd strålning och vilt ljus> ) Differensen uppgar n~
serligcn ench:tst till 3 il -! promille av brämwidelen. m~n blir 
dock för län gre kameror s ~L märkbar , a tt oskärpa 1 hilderna 
ej kan undvickas - även om kraft ig ncdbl~indnin~ Lill.gripes. 
För en k amera med exempelvis 120 cm. hrännndcl fordras 
därför en korrektion av briinnviddcn , s. k. fokttsänclring , a,· 
i det n ä rm as te 5 mm. Korrektionen kan ulföras antingen ge
nom förändring :w phttcns hige , lämpligen medelst särskilt för 
ändamfllet konstruerade kassetter. cwntuellt blolt med hjälp 
av mcllan liigg av erforderlig ljocklck , eller genom förflyltning 
av objektivet, vilken senare metod särskill är att rekommen
dera om kameran är försedel m ed utdrag. Ifråga om k amc
ror :ned så pass kort brännvidd som 25 cm. torde korrektion 
_ möJ'Ii o-cn med undantag [ör objektiv med stor ljusstyrka --o l .. i allmänhet vara h elt överflödig. Skulle mot fö rmodan os ~ar-
pa erh ållas i bilderna ii,·en i sistnämnda fall , bör d cnsamn~a 
dock utan svi'uiglwt kunna frankommas genom ea 1Jbelydhg 
minskn ing av blänclarcöppningcn. ]){l emcllcr lid linser , kor
rigerade för infrnrött, numera finnas tillgängliga i .marknaden. 
synes det lämpligast, att för långdis1ansfotogrnfermg a\'~cdcla 
k ameror om behövligt utrustas m ed objektiv såväl för mfra-
röda slr~tlar som för vilt ljus . 

E tl faktor a\' avgörande betydelse vid valet a,· kam eror 
för landisl ansbruk är brämwiddens längd (f) . vilken ifråga 
om fotografering av avlägsnare föremål är identisk med av-

*) De in i' raröda sl rålarn:1 ,-isa alltid mindre prismatisk sp rid
ning än Jjusstrål:nna, yarför Jn<'Cl dc löna föl jer Eingrc brämwiclder 
än med de senare. 
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slåndet mellan ohjckti1·e t och den fotograt'i~ka plåtens. hii

deiiS. plan, se fig . 2. 

Br~inm· idden (f) blir bestämmande för hilclskal:m (~\ ) 

eller förh:-lllandel m ellan ett förem[tls storlek i bilden (B) o<·h 

i verkl igheten. i hi lclfältct (A). Inriklas k am eran mot det p Ltn 

i Yilkcl fön•malet befinner s ig, de t s. k. instiillningsplanL'L pa 

A 

_i _ Ol>ekfiv Bild la n 

Fig. 2. 

aYslandel Z. och utdra gas linjenta l , och le från bild ens Yl

terk anll'r genom ohjt' kLiYet fram till nyssnämnd a pla n, L'l

hålles niimligm hilclskalan ur förhållandet 

B f 
A z 

För L'll kanwra med 25 cm. hrännvidci blir -:\, ullryck t i 

nwte r , lika med 4 Z. Ar hriinm·idc!cn 50 cn1. minskas -:\ Ii i! 

2 Z. d. v. s. bildskalan förduhhlas. 

P a e tt fo lograferingsavstiincl a v l 0.000 m. ger en k ~tmer t 

med 50 cm. hrännYidd i överensstämmelse hiinnecl hilclskctl:lll 

1:20.000 och c• n apparat m ed 25 cm . briinnvicld skalan l :-!0.000 

E tt J 50 m. l:mgt f a r tyg kommer därigenom alt i förra fall et 

i b ild en atergivas m ed en längel av ~ -l cm . och i senare fall c·t 

med blott hillften därav eller 3% mm. Att sistnämnda stor

lek det oaktat är tilH~· llest för bildens s tuderande med hjiilp 

a v e tt enkeH läsglas om 1 lf:.: :'t 2% gangers förstoring. ut ~1 n 

fö regående fotografisk ökning ~tv hi lclskalan , framgiir av fig . :l. 
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-

Fi g. :3. 

Stercoskopi:;k bild aY krYssare, uysta llll :20 .000 m., målYinkel Goo. 
lJ6innl'iL1d :i(l cm. 

Sagda figur a lergiver ett stereobild par _a v en formerin g 

\v l1 ino-Lonkryssare i nmh·inkd ö0 ° . Föremalens storlek mol-as . n . " 

svarar etl avsUm.d U\' c :a 20,000 m , om den anY~inda ka1~1eran 

haft en brännvidd a Y 50 cm ., och 10.000 111. , ifalL brännv1d~en 

varit 25 cm. l verkligheten är emellert id bilden tagen pa l 

m. avstånd -· a Y fartygsmodeller i skalan l :2 ,000 - m ed en 

kamera som hloll har 5 cm . brännvidd . stereoskopisk ver

kan ho~ bilderna har crhallits genom en obetydlig sidoförflylt

ning, vin kelräl t mot fotograferingsrik lningcn, a v den enoh 

jektiviga kameran m ellan de bada cxponeri_ngarna. 

Såsom jämförelse Yisas i .fig. -± i lodbild. dels en 

övervattensläge, dels ett tankfartyg om c:u 9.000 lon . 

Fig. 'L 

ubåt i 
Party-

l . j ] ]i ·1·1 l ··J'rl ' ()()() Il' ]; rilllJlYirfl] ~;{) C' lll. 
S t< ' r i'11S (O J! i'' (l( 0\ ( ' \U .~. .. 
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gens storlek i detta stereopar motsvarar en flyghöjd av u nge
fär 8,000 m. , om brännvidden varit 50 cm. 

För en given Eingcl å bilden B, se fig. 2, kommer bild
fä ltet .c\. -- på avstånde t Z - att minskas , om brännvidden f 
ökas. Okas däremot B samtidigt mell f i ett sådant förhåll an. 
dc att vinkeln mellan 11 och J ~, den s. k. bildvinkeln, h ilw
h [llles oförändrad, undergå r ej heller bildfältet någon för änd
r ing. Ökns B S<l aH större bi ldvinkel erhålles. vidgas ä w 1 
b ildfält el. 

l \·issa fall torde e tt snävare bildfält ej spela någon ro il. 
sasom vid fotografering av sambele styrkor eller enstaka far
tyg i en viss ktincl riktning, thl. hm·udsa].;: en är att föremah·!t 
avbildas i slörsta möjliga skala , i andra fall åter kan en elylik 
minskning :w kamerans "Spi:imwidch i hög grad försvåra fo
Lograferingsuppgitten , t. ex. ifråga om utforskandet av störr · 
områden inom vilka mindre god sikt begr~insar den visuelb 
paningcn. 

:\ntaga vi alt hilclform a tet iir 13 X 18 cm .. motsvarande e!l 
effekti\· bildlängd av 16 cm. , och briinnvicldcn 25 cm. , Jwm
mer bildfältet A att förhålla sig till avståndet Z ungefär som 
2::-3. Bildvinkeln blir i delta fall c:a 32°1/z. För 50 cm. bränn
vield hlir motsvarande förluillandc ungefär l :3 och bildvin
kcln 17 ° 3;',. --\nvii.ndn vi däremot dl bildformat av 18 )<2..; 
cm. (cffektiY hildhingd 22) ökas bilchinkeln till H 0 11-J_ för 
25 cm. briillln-iclcl och till n o:%., om hriimwidden iir 50 cm. 

Det torde i detta sammanhang böra framhållas. att m ed 
ökade mått å brännYiclcl och bildstorlek även följer en öknin p· 
aY kamerans dimensioner i allmänhet. vilket giveh ·is avsevär t 
minskar materi elens liitthanterlighet. Beträffande bildslor 
lek en m å tilläggas, att m ed en ökning av denna även följer 
ökade kostnader för det fotografiska materialet. 

I belysning av ovan anförda beräkningar och exempel a 
olika bildskalor, brännvidder, bilch-inklar och bildstorlekar 
torde man kunna fastslå , att kameror , avsedela för långelislans 
fotografering från fartyg , ej böra givas en brännvidd under 
sligande 25 cm. m en i allmänh et ej hell er ÖYerstigancl e 50. 
Bildformatel f:!r göras beroend e aY å ena siclan en allmän 
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fordran :t s to r hildskala , rl andra sidan a':. k ra ven __ ?~ en ' :i: s 
Hitthanterlighet hos materielen ävc1_1sOin l~gsta n:oJhga dn~~ 
kos tnad. En kompromiss torcle bliva ofrankoml_Ig , dock b?r 
i varje fall mindre bildformat än 13 )( 18 cm. eJ kon:nna till 
användning. Då föremålen , som skola fotograferas , alltid äro 
så avlägsna, att kameraobjektivet kräver inställning för oänd 
li"t avstånd , motwarande full brännvidd, kan fast avstånds
j;ställning användas. Bälg och särskilda anordningar för den
nas ins tällande och hopfälland e bliva i så fall överflödiga, Yil
ket är ägnat alt avsevärt förenkla kamerans konstruktion. För 
bruk ombord bör aldrig avses plåtar utan endast film, rullad 
i serier om sex ~~ tolv bilder, eller plan, för användning 
växel kassetter. 

Jfråga om fotografering fr ån kustfästningar, där kameran 
kan givas ett stadigt underlag i stativ, blir man givetvis m er 
oberoende av mater ielens dimensioner. Avser fotograferingen 
avbi ldning av enstaka föremål kunna därför relativt stora 
brännvideler komma till användning,"" ) avser den åter avspa
ning av en vidare del av horisonten, böra särskilt vidvinkliga 
kameror användas, exempelvis marinpanoramakameror 1ned 
vridbart optiskt system. Sisln~imnda kameror äro s{t anord
nade, att riktningar och vinklar utan svårighet kunna uttagas 
direkt ur bilderna, vilket , särskilt då dis o. dyl. för hi n dra r 
visuell upptäck t av föremål i bildfältet, måste betrak tas såsom 
en stor fördel. 

Kamerans förmåga att med objektivet räll atergiva yad 
den ser och ov~irderliga egenskap att i den fotografiska plåten 
lämna ett varaktigt bevis för vad som verkligen iakttagits gi 
ver fotografien de naturligaste förutsättningar alt bliva ett 
idealiskt hjiilpmedcl för elen militära spaningstjänsten. Det 

*) Obs.l Om en kamera m cLl ~O cm. brämnidd användes till
. sammans med en kikare med 10 X fö rstoring, erhålles bilder sva
rand e mot sådana, so m tagits dirokt med 2 m. hrännvidcl. 
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Yar ocksa redan långt före världskrigeL i samband med ob
servationer fran lufll'arkoster, som fotografien togs i bru k "::t

som spaningsmedcl, ehur u resu lla len på grund av lC'k ni..,k l 
ofullslhndig materiel då ej blevo så lYsande. Under v~irld.., k ri
get utexperimenterades emellertid särski lda metoder och IIIa
tericl för fotografering från flygplan , varigenom bildspaningt· 11 
kom all bliva en av fln~slriclskraflernas förnämsta arbetsupp
gifter. Spaningshöjden var i blirjan av krigcl rclalivl låg. 'id 
pass 500 m. , men ökades a ll t eftersom det n~·skapade lufl\ ar
net tvingade flygp lane11 att iakllaga försiktigheL Under St' IIa
re delen av krigd synes 1,200 a 1.500 m . hava varil den h ii.Jd, 
f rån vilken spaning med hj~ilp av flygfotografi i normala f:il l 
utfördes . ~ l ed den fulländning lurtv~irn sar till erict n[tlt i \'tra 
dagar Lord c emeller tid nagorlunda riskfri spaningshöjd l i·1r 
tagning av lodbilder ej kun na erhållas förrän på c:a G,OOO m. 
.-\vser fotograferingen tagandel av snedbilder mot en hu nid
st~Tka til sjöss , som säkerligen ej uppträder ulan luftviir ih
"kyddade spa ningsfarlyg, exempelvis kryssare, torde sasom 
sannolikt fotograferingsavstånd höra räknas med minst 2 
nyssnämnda flyghöjd ell er c:a 12,000 111. Vi äro därmed inn~ 
pa sadana distanser, å Yilka drn Yanliga fotografien i allm ii<t
hct även under goda siklförh:lllandcn lämnar detaljlösa re '>ul
lat ula n större Yärde. .\fed hjälp ::t\' J e infraröda slr~tlarna :,r 
det em ellertid möjligt alt, sasom förut framhttllits , erhålla d\
t::tljskärpa i hilderna å ~iit il U mycket längre avstånd. lfra~a 
om bi ldskalan hava Yi cle;.;sulom av fig. 3 selt att full läsbarlwt 
kan pariikna-; i bilder av fartygsm ål å betydliga distanser , ii \ ''l 
Olll k a mcror m ed re la t i'" l kort hr ii n n Y id d konuncr Lill :uwii 11 
ni ng. 

Vad bildspaning frim farlyg och kustfästningar hetriif i.H 
är sådan gin'IYis ej hinkbar , om blolt elen yanliga fotograf i\ :1 
med sina begränsade räckvideler kommer till användnin~. 
infrarödfotografien cliiremot rrhjudes C' lt spaningsmeclel, so111 
iir ägnat a lt pä ett betydelsefullt s~i tt kompletiera den visue ll:t 
spaningen dels på langa di~tanser och dels under mindre gyn 1· 
~ .amma siktförhallandL'II. För att kunna utnyttja det nya sp t 
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ningsmedlets stora möjligheter kräYes emeliertid att sjöstyr
kor och kustfästningar utrustas med laboratorier och erforder
lig fotografisk materiel samt att särskill för ändamålet utbildad 
personal finnes till förfogande. Dc Fartyg, som därvid i första 
]land böra erhålla komplett fotograf isk utrustning med labo
ratorier , äro modernare pansarskepp och kryssare. !\'fatericl 
för tak tisk liingdistansfotografcring torde dessutom böra till
delas vår a nya jagare. 

Det fotografiska laboratoriet bör så vitt möjligt anordnas 
i närheten av vederbörande sjöstyrkestabs eller fartygslednings 
uppeh ållsplats vid drabbning. Där detsamma av utrymmes
skäl m åste förläggas till annan del av fartyget , bör särskild 
transpor tabel utrustning anskaffas för spaningsbilders omedel
bara framkallande, utan anlitande av laboratoriets mörkrum, 
exempelvis i navigeringshytten. I anslutning härtill må näm
nas, att Kungl. Marinförvaltningen anmodat Aktiebolaget Gö
taverken att å flygplankryssaren Gotland utföra anordningar 
för inredning av fotog rafiskt laboratorium och för bildläsning. 
Ävenså tord e det vara ämbetsverkets avsikt att i samband med 
nu pågående ombyggnad av pansarskeppet Sverige låta m
reda laboratorium samt anskaffa fotografisk utrustning för 
detta fartyg. Den fotografiska materielen torde komma att 
påföras fartygens styrmansuppbörder. 

Vad personalen b eträffar fordras för bildspanings utfö
rande dels taktiskt skolade officerare med särskild utbildning 
i fotografi , dels ock fotografiutbildat manskap, intrimmat i 
allehanda fotografiskt laboratoriearbete. I betraktande av in
frarödfotografiens karaktär av optiskt spaningsmedel torde sist
nämnd a personalkategori för flottans vidkommande böra till 
höra n ågon av yrkesgrenarna signal-, torped- . ubåt- eller min
l11atros. Det må här tilläggas, att inom marinstaben för när
varande pågår utredning beträffande det sätt på vilket uncler
visning i fo tografi lämpligen bör infogas i 1narinens utbild
ningssystem. 

För att av bildmaterialet kunna tyda sig till dc olika upp
lysningar av milit i.irt värde, som där möjligen i.iro fördolda , 

Tidskrift i Sjijväscndef. 18 
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fordras i vissa fall och i all ~ynnerhct i fråga om flygh ill ler 
särskild kunskap i bildläsning. Detta innebär att vederhiira11 . 

de först och främst måste kunna väl utnyttja b ildläsnin g<'ns 
olika optiska hjälpmedel, såsom stereoskop m. m., sam t hc. 
härska dess arbetsmetoder, varav även följer fordran pa kiin. 
nedom om såväl allmän som infraröd fotografi i sådana dc. 
lar, som äro av betydelse för bildens perspektiv och tonvii n ll'n. 
Med hänsyn till flygfotografiens egenart bör man emell t'rl id 
jämväl känna flygspanarens arbete, olika bildtypers egenska
per och användning, bildsammansättning m. m. samt grundt' r
na för bildmätning. Av slörsta värde är givetvis att äga en 
incråendc kännedom om olika länder::. marina stridskraf lt- r. i 

b 

all synnerhet rörande dc särdrag, som i lod- och snedb ilder 
karaktärisera skilda fartygstyper. Med hänsyn till all bil d
materialels utnyttjande i hög grad underlättas, därest bildl ä
saren är väl underrättad om det allmänna läget, i såväl tra
tegiskt som taktiskt avseend e, synes för bildli:isning i första 
hand böra avses officerare, tillhörande vederbörande slah. 

Av ovanstående redogörelse för den infraröda fotografien 
såsom spaningsmedel framgår , att denna gren av den fotogra
fiska vetenskapen r edan i sitt nuvarande ontvecklade sk<·clc 
lämnar synnerligen goda resultat, vilka i sig innebära rika 
löften om fortsatta landvinningar inom de infraröda strahr
nas område. l belraktande h~irav och det nya spaningsnw d
lets otvivelaktigt stora J:ictydelsc för marinmilitära ändamål 
m å vi med största uppmärksamhet följa infrarödfologra fi('llS 
framtida utveckling. 

Marinstabens fotografi- och filmd elalj , 

S Lockholm april 1933. 

Ragnar Tlwren . 
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Det franska marina flygväsendet. 

Gndcr senare delen av ar 1\)28 skapades i Frankrike 
elt flygm inisterium , som under sig förenade allt flygväsende, 
militärt som civilt. 

Annens och marinens flygvapen sammanfördes då till ett 
formellt fristående flygvapen som emellertid >> på ett permanent 
sät t» sk a ll ställa flygstridskrafter til l armens och marinens för 
fogande. För självständiga flyguppgifter uppsalles dessutom. 
en mindre styrka av bombflygplan på hjul i allm~in reserv 
(reser ve generaleJ. 

Organisationsförändringen ansågs betingad av såväl mi
litära som tekniska och administrativa skäl. I besittning av 
Europas slörsta luftflotta och i ett för flyganfall särskilt över 
landgränserna utsatt läge, önskade Frankrike med denna åt
gärd fastare och enhetligare organ i sera sina flygstridskrafter , 
samt förenkla .förvaltningen och rationalisera matericlanskaff.. 
ningen. 

Om flygstriclsl.::rafternas användning eller operativa led
ning nämndes emellertid intet i instruktionen för flygministern. 
Sä ttet för flygstridskrafternas elisponerande i krig reglerades 
efter samråd mellan dc tre ministerierna genom särski lda be
stämmelser. Flygvapnets fredsorganisation kom all sakna elen 
Överensstämmelse med krigsorganisationen, som bl. a. utmär
ker marinen. Skarpa betänkligheter restes också mol en be
fa rad dualism i ledningen av stridskrafterna och mot en stund 
om okl:u avgränsning i ansvarsfördelningen . Dessa förh {tl -
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landen syntes särskilt ödesdigra för marinen, i vilken ilvg. 

stridskrafterna ingå som en integrerande del vid sidan av 

stridskrafter på och ·under vattenytan. 

I stort sett grundade sig det franska flygvapnets or~<~ ni. 

sation på av regeringen utfärdade dekret. Därigenom i i ck 

organisationen en övervägande provisorisk karakt~ir, var i man 

kan spåra ett uttryck för att Jess utformande ansågs lwhi1va 

underkastas prövning, innan den slutgiltigt fastställdes. 1 )en 

minister som. drev igenom organisationsförändringen utbad sig 

också två års prövotid för att få utrönt hur ändringen sknlle 

verka i praktiken. 

Även efter denna tid har emellertid en livlig disk u-.,ion 

pågått om den ändamålsenligaste lösningen och det har n rit 

omöjligt att bilägga dc principkonflikter som sedan längP på

gått m.ellan deputeradekammarens och senatens marin u tskott 

och flygutskott vid granskning a,. olika lagförslag till fl ~ gmi

nisteriets organisation. 

I senatens flygutskotts betänkande, aygi\·ct den l;~ u ~ars 

1931, framhålles vådan a v ytterligare dröjsmål med lag för~la

gets antagande, särskilt med hänsyn lill nödvändigheten att 

skapa en säker grund för personalens ställning. De allt tal

rikare attacker som riktats mot principen med ett själYshi.n

digt flygvapen överhuvudtaget påtalas. 

I deputeradekammarens marinutskotts betänkande, ~wgi

vet den 21 januari 1932, utsäges bl. a. följande: »?\I ed bii.n'>)·n 

tagen till marinens sjö- och flygs tridskrafters önisesidiga be

roende av varandra, samt till att det marina flyg,·apnel • i U

mätes allt viktigare uppgifter i sjökrigföringen, såYäl fö r ~jö
kommunikationernas skydd som för försvaret av kustern a, och 

att dess m edverkan snart sagt är ett villkor för utförandel av 

varje slags operation, synes oundgängligt , att det marina fly~
vapnet äger en personal, som är fullt förtrogen med livet ttll 

sjöss och väl bekant med dc moderna sjöstridskrafternas te~· 
nik , stridssätt och utveckling. All ifnl.gayarande personal 1

H>f 

därför sortera direkt under marinen. 
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Ett koncentrerande ay experiment och tillverkning till 

fl,·o·minisleri et, m . a. o. et l. utnyttjande a Y dess velenskapliga 
,10 

och tekniska resurser, är endast berättigat om de som skola 

använda materielen ~iro fullt kompetenta att angiva de tek

niska kraven på den materiel , som de äro i behov av, samt 

sättas i tillfälle alt i detta syfte göra sitt inflytande gällande. 

Med hänsyn till enhetligheten i ledningen och till sam 

verkan mellan alla marinens stridskrafter bör marinministern, 

som är ansvarig för den operativa planläggningen av marin

stridskrafternas verksamhet, äga överinseende icke blott be

träffande materielfrågor, såsom nyb~yggnaclsprogram av flyg · 

plan, basanläggningar m. m. ulan även över dc anslag å flyg -· 

ministeriets hudget som utgå härför ». 

Det är även känt att friktioner förekommit m ellan flyg 

väsendels olika formationer samt dc lant- och sjömilitära myn

digheterna, ehuru m ;Hl Ya rit angelägen alt bringa ur världen 

konfliktanledn in gar i berört avseende och delvis även torde 

hava lyckals hi.irmed. P å vissa håll vill man emellertid göra 

gällande att den av politiska och ekonomiska skäl motiverad~.' 

sammanslagningen av de tre försvarsministerierna till P-tt den 

22 februari 1932 jämväl vore att fatta som en strävan att ut

jämna slitningarna mellan fh·gminislericl och de håda and

ra minist e rierna. Huruvida en sådan avsikt verkligen med

verkat till sammanslagningen undandrager sig bedömande, och 

är f. ö. av mindre intresse, enär det nya systemet knappast 

hann verka innan en återgång skedde till i stort sett samma 

organisationsform av nationalförsvaret som införts år 1928. 

Uneler :u·ens lopp han1 diverse organisatoriska påbyggna

der och modifikationer vidtagits beträffande flygministeriets 

organisation genom en serie av kompletterande dekret i olika 

riktningar. Bl. a. genom bildandet inom flygn1ini sleriet av 

»direci ions des force s aeriimnes de terre et de mer» anses de 

sjö- och lantmilitära intressena hava blivit väl tillgodosedda . 

Bärigenom torde varje tanke på flygministeriets sönderbrytan

de vara avlägsnad och förutsättningen för en smidigare sam

verkan med arme och marin hava uppnåtts under bibehålla n· 

dc av cenl'raliserad materielanskaffning och gemensam grund-
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läggande flygutbildning. Därav framg~lr pa sätt och \"l \ aLL 

befälsföring och förva ltning anses så :..rtskilda a tt de ick(• ni'1d. 

vändigt behöva sortera direkt under en och samma myn dighet. 

1\ödvändighetcn av ett allt starkare samband m ella n de 

olika ministerierna i vad rör flygväsendets organisation och 

användning h ar i fu ll motsvarighet lill Yad som finne !-, inom 

övriga försvarsgrenar föranlett im·ält andet a v » Consei l supe

rieur de l' A in (Högsta lufträdet), ett permanent organ ~rnn 

flygministern kan konsultera i viktigare frågor. H~irig ciHln1 
beredes även tillfälle för dc högre befälhavare som i krig ~ko . 

la utnyttja flygmaterielen a U: r edan i fred få göra sin men in g 

gällande i härav b erörda spörsmål. 
»Högsta luflrådcl » bes lår av: fl ygminis lcnL orclförandl' 

chefen för flygstaben, chefen för »tekniska ledningen >> gciwral

inspektörcn samt fem amirals- eller generalspersoner, tillhii 

randc flygvapnet. 
Som konsultativa medlemmar ingå bl. a. generalinspektö

ren för armen , generalinspektören för luftförsvaret , gcm·ral

stabschefcn, marinstabschefen samt ytterligare en medlem av 

>.högsta marinrådeh. 
I syfte att samordna de militära och civila myndigheternas 

åtgärder i luftförsvarshänseende har tmsatts en inspektör ;ör 

luftj'örsuoret, f. n. m askalk Petain. Det har ifrågasatts alt llll

derslälla denne jaktflygplan för ortsförsvar, m en man kan 

ännu ej betrakta luftförsvars inspektionen såsom befälsmyn dig

het i egentlig mening. 
Det osäkerhetstillstånd för personalen som blivit en fiif.id 

av rådande intcregnmn har i vad rör personal för med arn,;'n 

samverkande flygstridskrafter samt för kolonialflygstridskr tf

terna reglerats i princip genom dekret år 1929, vari även lJe

stämmelscr om användning och utbildning av ifrågavarawie 

fl ygs tridskrafte r å terfinnas, medan motsvarande frågor för 

marinens del i långt mindre utsträckning beaktats. 

l avvaktan på fastställelsen av en lag angående flyg str ids

krafternas organisation hava marinministern och flygmini skrll 

tidigare överenskommit , att dc bestämmelser för dc m an'la 
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fl ygstr idskrafterna, som funnas före flygministeriets tillkomst, 

alltfort skola gälla i den m ån dc icke strida mot senare utfä r

dade provisoriska föreskrifter. Budgeten för >> L 'Acronautique 

Maritime >> uppgöres av flygmini stern i samråd m ed marinmi

nistern. :\1atericlcn ans k a Has a v fl ygmini stern i enlighet m ed 

av m ar inminis tern upps tällda strategiska och taktiska krav. 

För det marina flygviisencl el (L 'Aeronautique Maritime\ 

har under scnasle tid gällt alt dc å flollan embarkerade flyg

stridskrafterna (l 'Aviation embarquee) helt och hållet skola 

lyda uneler marinen , medan dc kustbaserade flygstridskrafter

na (l'A via lion coliere) skola lyd a under flygministeriet i vad 

avser »instruction Lechnique ,, och >> prepara tion å la mobilisa 

tion >> , men uneler marinen i vad aYser >> entrainCinent tactique >> 

och a n vändning. i\[arind is tri k tsbcfä lha varna ( Prefels Mariti 

mes) stå sålunda i vad rör dc kustbaserade flygstridskrafterna 

i lydnadsförhållande dels till flygministern och dels till marin

ministern. 
Det är huvudsakligen på dessa punkler som svårighet upp

stått att få olika lagförslag godkända. Marinen har härvidl ag 

hävdat som ett livs intresse att icke blott d'avia lion embarquee >> 

utan även »l 'a via l i on co lii:·re >> h ell och h f1llct böra lyda under 

marinen . 

I avsikt alt mera ändamålsenligt inpassa de samverkande 

marinstridskrafterna inom nuvarande ram och giva dem en 

fastare organisation utan att sönderbryta det b es tående flyg

ministeriet, saml söka bereda väg för en slutlig stadfästelse 

av en lag, på vilken personalens befordrings-, löne- och pen

sionsförhållanden m . m . kan fotas, hava marin- och flygm i

nistrarna enats om följand e kompromiss , vilken fastställts ge

nom dekret av den 27 november HJ:32 att gälla fr. o . m . den 

l januari 1933. 

Den nya organisationen inneb~ir att det kustbaserade fly . 

get intimare knutits till samt ledes och dispon eras av flottan. 

Bärigenom har marinen Yunnit alt alla samverkande flyg -
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stridskrafter lyda under flottans myndigheter beträffande per. 
sonaL övningar och användning. Enhetligheten i anskaffning 
av flygmateriel kvarstår orubbad under utnyttjande av fl yg. 
ministeriets tekniska resurser. 

Som en särskild nyhet, är att anteckna tillkomsten av en 
fristående del av marinflygstridskrafterna till högsta krigslf'd
ningens direkta förfogande. Denna del är dock ännu så lä llge 
av begränsad mnfattning och huvudsakligen bestående av 
ja k tflygplan. 

Grunddrogen uv elen nya organisationen. 

De marina flygstridskrafterna omfatta: 

l. L' Aviettian embnrqn ee (de embarker ade marinfl yg

stridskrafterna). 

2. L'A.eronautique Maritime de couperation navale, nnn 
embarquee (de samverkande marinflygstridskrafterna l. 

3. L' Aeronwztique Maritime autonome (de fristående 
marinflygstridskrafterna j. 

l. De embarkerade flygstridskrafterna lyda helt un der 
flottan och icke ens formellt under flygministeriet . 

Personalens grundläggande flygutbildning regleras a r 
flygministern men övrig flygutbildning faller under marin mi
nistern. 

Flygmaterielen anskaffas enligt av marinministern u pp
gjort program. Anskaffningen göres genom flygministeriet-; 
försorg efter samråd med marinministeriet Anskaffningskost
naderna uppföras å flygministeriets budget, medan marinen 
bestrider kostnaderna för flygmaterielens underhåll. 

Raseringsmöjligheterna av flygplan å fartyg framgå av 
nedanstående tablå. (Sammanställningen är grundad på u pp
gifter hämtade ur "Les Flottes de Cambal» och franska t id
skrifter). 
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~a r t y g Flygplan -
l 

Typ Namn l Särskil.da anord-
Antal l Typ mngar -Fpl.-bärare Bearn Flygrläck, saknar l. div. jfpl Devoitine 

katapult Wibault 
l div. sfpl Levasseur 

PL. JO 
l div. tfpl Levasseur 
(b fpl ) PL. 7 

Flygtrp.-far- Gommandant 4 katapulter (3 ton) l div. tfpl Levasseur 
tyg Tes te PL. 7 

Kranar l div. sfpl. Gourdou 
(för bevak- 210 
ni ng) 

Kryssare Suffren 
\ Golbert 2katapulter (3 ton) 3 st. sfpl Gourdou F och l Dupleix 

Alger ie l katapult 3 ~t. sfpl Gourdou 

Duquesne 
\ Tourville l katapult 2 st. sfpl Gourdou 

Lamotte-
f Piquet 

Frimangnet 

} l katapult (l ' /, l st. sfpl F. B. A. 
Duga y-
Tron in ton) 

Äldre kryss. \Valdeck-
Ronssean Kran l 8t. fpl C. A. M. S. 

Kadettkryss. Jeanne d'Arc Kran (plats för 2 2 st. fpl -
katapulter) l 

IUb. - - Il st. litet fpl l Besson 
Avisafartyg - Kran l st. sfpl l~ourdou 

2, De samverkande marinflygstridskrafterna ställas av 
flygministern till marinministerns ständiga förfogande. Be
stämmelser för övningar och taktisk användning utfärdas a v 
marinminister n. 

Personalen tillhör marinen. Den grundläggande flygut
bildningen regleras av flygministeriet, men utbildningen för 
»samverkan >> (l'entrainement complementaire special a l 'aero-

l 
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nautiquc dc cooperation navale) faller helt under marinmi
n isterict. 

Officerarna kommenderas till dessa marinflygstridskrafter 
på två år (oberäknat utbildningstiden), men kunna framdel .. ,. 
på egen begäran, få kvarstå under ytterligare ett eller t va a r. 
Dc återgå sedermera till ren marintjänst eller Lill tjänstgöring 
Yid de embarkerade flygstridskrafterna uneler minst tYa ar. 

Den marina personal , som erfordras inom flygminis te riet 
för handläggande av marina flygiirenclen sa m.t för tjänst 'id 
flygministeriet unelerställda skolor, baser m. m ., ställas ay m~l
rinministeriet till flygministcrieLs förfogande. 

Flygmotcrielen anskaffas enligt av marinministern upp
gjort program . Anskaffningen sker grnom flygministeriets t i.•r
sorg. Flygplanens karakteristiska skola 'dessförinnan Yara 
gillade a v marinministeriet. Anskaffnings- och underhållsko~l · 
naclcrna uppföras å flygministeriets budget. 

Flygplanbesb"mdet utgöres f. n. i stort sett av tillgängl i~a 

kustbaserade marina flygplan för spaning och bevakning sam! 
för bomb- och torpedanfall enligt följande: 

tre divisioner flygplan för bevakning, 
fem divisioner för spaning och 

tre divisioner för bomb- och torpedanfall , således sulllll1<l 
elva divisioner. 

Succcsiv nyanskaffning beräknas från 11 till 16 di visio
ner, motsvarande fem. divisioner för bevakning, sju för spaning 
och fyra för bomb- och torpedfällning. 

Marinministeriet äger att för flygministeriet angiva ' n· 
baserna skola förläggas samt vilken utrustning som där ön
sims. Kostnaderna uppföras å flygministeriets budget. I f ilr
digt skick överlämnas baserna sedermera till marinens stiin
cliga förfogande . Basernas personal kommenderas från ma
rinen. 

De permemento baserna i.i.ro: Cherbourg, Bres t, Berre, Hy,·
res, Saint-Mandricr (Toulon) , Bizerte, Ajaccio och Aspret t o. 
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Spörsmål angående basernas utrustning och underhall ly
der uneler flygministeriet. Vissa baser och skolor kunna mot
taga personal från olika vapen, s. k. clublissements mixles .. sa
som: Eochefort (skolbas), Sainl-Rakhacl (försöksbas), Cuers, 
Orly (depå), Hom·tin (skolbas) . Till dessa baser kommende
ras personal av flygministcricl, anlingen flygvapnets egen per
sona l eller marinpersonal , som ställts till flygminislems för · 
fogande. Sistnämnda basers utrust ning och unelerhall lyder 
ä venledes und er flygministeriet. 

Insp ektion av de samverkande flygstridskrafterna i:iger 
n nn genom marinministerns försorg. dock att organisation, 
tekniska skolor samt ren flygutbildning inspekteras genom 
flygministerns försorg. Inspektionsrapporter från den ena 
myndigheten meddelas elen andra. 

~~. De friståend e nwrinj'lygslriclsl.:mfterna lyda under 
flygministeriet och utnyttjas för av regeringen (le Gouverne
ment) angivna uppdrag. Då de icke användas för dylika fö
retag s hi lias de Lill marinens förfogande. 

Pers(mulen lyder uneler flygministern , n1en dess marina 
utbildning handhaves av marinministeriet. Personalen kom
menrleras av flygministeriet efter S<lmråd med marinrninis lc
riet. 

Flljgmatericlen bestämmes och beställes av flygministeriet 
efter samr[td med marinministcriet. Kostnaderna bestridas av 
flygministeriet. 

F ly[! planbeståndet utgöres av tre divisioner jaktflygplan 
och tre divisioner bomb- och torpedflygplan. En succesiv ny
anskaffning av sju divisioner jaktflygplan ayscs äga rum. 

En av baserna skall bliYet 1\larignane (vid Berresjön nära 
Marseille) . 

Personal till baserna kommenderas från flygministeriet. 
Insp ektion sker genom flygminislems försorg, dock att 

sjömansutbildningen inspekteras genom marinministerns för
sorg, som dessförinnan samr:"tcler med flygministern. Inspek
tionsrapporter kommuniceras. 
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Den franska uppfa ttnin gen om den inbördes avhängiglJ,._ 

ten mellan lant- , sjö- och luftkrigföringen är delvis olika mot 

de andra storm akternas. 
I Frankrike anser man sig för lantaperationer hava behov 

av samverkan med huvuddelen av befintliga flygstridskraft er. 

särskilt utefter den långa gränsen mot Tyskland. Här i ligg"r 

förklaringen till aU dc sjiilvstäncliga flygstridskrafterna (>>H'·· 

serve generale») utgöra en förhållandevis obetyd lig proc<'Jlt 

(17 ) av totala flygstyrkan , medan armen tillgodoseils med l~ 
% (siffrorna g~illa ~lr J \)31 ) . . 

En typisk inställning för strategisk flygoffensiv förekr 

Italien, där 60 % av flygstridskrafterna disponeras av högsi a 
krigsledningen och endast 25 % av anm~n. Den synpunktvn 

kan därvid göras gällande, alt den ganska korta i taliem Lt 

landgränsen är a v sådan topografisk beskaffenhet att takti.,k 

samverkan mellan arme -- och flygstridskrafter icke där h.tr 

samma betydelse som för Frankrike. Den franska uppfal i

ningen torde vidare bygga på att lufthotet icke kan hindn 

truppernas operationsfrihet eller innebära oöverkomliga risker 

för baserna, särskilt om dessa sasom i Frankrike försvarn-; 

av ett stort antal jaktflygplan och starka luftvärnsformationc ·. 

Det franska flygvapnet kan sägas vara defensivt uppbygg!. 

»Reserve Generale >> elisponeras av högsta kr igsledningen och 

ställes av denna till förfogande för utförande av dc offens i\~\ 

operationer som krigsläget kan påkalla , t. ex. för att skapa 

tyngdpunkt på en viss krigsskådeplats, till sjöss eller till lands. 

Ett självständigt marint flygvapen såsom ett instrument 

i regeringens, d. v. s. krigskabinettets hand, är i detta sa m

manhang av intresse, och kan måhända betraklas som <n 

återverkan av de senaste italienska flott- och flygmanövrer

na i .\Iedclhavet. Särskilt med tankepaskyddet av den väst t t 

Medelhavsbassängen och Korsik a samt de vitala sjöförbin del- . 

serna med Bizerta och afrikanska kusten är en intim samver

kan mellan sjö- och flygstridskrafter a v vikt. Den fransk '1 

flottbaseringen i Medelhavet är med hänsyn till hotet fn•n 

luften ytterst sårbar. I fransk press hava röster höjts för en 
m era spridd och tillbakadragen basering. För Medelhavs 
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kustens och basernas skyeld samt fö r säkranclet av flottans 

opera tionsfrihet äro tio elivi sioner jaktflygplan förlagda i ~Iar 

seilles närhet av stor betydelse och utgöra ett värdefullt kom

plement till den allmänna reserven. ~v bombflygplan. 
.4nm . Sedan ovanstaende sknv1ts har dels dekretet av 

elen 27 november 1032 kompletterats med y tterligare ett de

kret om »Organisation generale des forces acriennes dc mer » 

a v den 7 m ars l 033, varigenom den nya organisationen mera 

utformats i detalj , dels en allmän reorganisation av elen franska 

luftflottan och flygministeriet ägt rum genom dekret av den 

1 april 1933. Sistnämnda omorganisa tion har emellertid läm

nat det marina flygväsend et a v den 27 november 1932 i orub

bat skick. YHerligare dekre t torde vara att em otse för regle

ring av diverse befäls- och aclministralionsförhållanden. 

Den n ya organisationen som i stort sett innebär en mot

svarighet ti ll »the flee t-air-arm » i England har hälsa ls med 

tillfredsställelse av den m a rina fackpressen såsom framgår av 

följan de ullalanden : 
La Revue 111uril im e, december 1932: »----- une 

h eureuse decision des ministres de l'Air et de la Marine -

- ~ - -» . 

Murine Runclschau, jan ua ri 1\) ;~ ;): »\Vi r halten dicsc Lösung 

fi.ir die einzig richtige. Es isl klar dass cine Marine i"tbcr ihre 

Luftwaffe selbs t vcrfi.igcn muss. wenn sie sich n.icht eines 

wichtigen E:ampfin itlcls begeben wi ll , b is das unidare Ziel ei

ner nmbcdingten Luflhcrrschafl , durch die operative Luft

fl otte erkämpl't isl. Die Zumcssung der Luftkampfmittel wircl 

dann immer ein Kompromiss zwischcn Heeres- , l\Jarlnc - und 

etwaigcr Luftlcitung sein -- --- -- - - von der starren Idee der 

cinhcitlichen Luftope-ration ist man wicder cin wenig ahgc

kommen und hat erkannt , dass das E insctzen der Luftwaffc 

auf See die cigcn c Verf iigung clari.ibcr und ihre A.usbildung 

und EnhYick lung i.iber ihrctn Eleme11t voraussetz l». 

H enning lfnmnwraren . 
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Årsberättelse i hälso- och sjukvård för 
år 1932. 

Avgiven av ledamoten N. Jl olcnulcr vid Kungl. örlogsmannas~illska 1 "" 
sam m antr~idl' elen .) april 1933. 

Den navalmedicinska Ii t te ra Luren ~i r numera så om fall a Il
de och problemen s{t m ånga , all del icke lorcle vara Jäm pl i:' t 
a lt inom ramen av en irsbc riiLI <· Ise söka giva en fu ll slän< lig 
översik L över ämnet. Jag har därför valt att i enlighet nu ([ 

de l mcdgiYancle, som Jämna s av sällskapels stadgar , i min fi"d
jandc framsl~llning behandla endast vissa delar av ifrag<l
va randc område. 

Nyare rön beträffande' dykning, särskilt på större djup. 

Tillgången till skickliga dyk an ' och god dykaremateri d 
har ju länge varit av s tor be tyd else för marinerna . Viklen :n 

högt utbilda d och effektiv organisation för dykararbeten il\' (' il 
på mycket stora djup har hl. a. i och med undervattensbåtsvap 
n ets utveckling blivit allt s törre. 

Dc senare årens forskningar och arbeten pä detta område 
hava huvudsakligen gått ut på a lt söka utarbeta metoder , s0111 
dels möjliggöra dykning p <'t s törre djup än som förut kun n:• t 
nås, dels möjliggöra en kortare uppsligningsticl . Della arlwt ,• 
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]lar k61vl en intim samverkan mellan medicinsk och teknisk 

sakkunskap. Innan jag g:h- nä rmare in på de senare åren-; 
försök , ser jag mig för sammanhangets skull nödsakad att först 
i korthet rekapitulera en del förut väl kända förhållanden. 

Dc biLtills m est använda dykardräkterna, både den m ed 
luftslang försedda , där dykaren tillföres luft från en ovan val
ten befinllig luftpump och elen så kallade slanglösa dräkten, 
j vilken clykm·cn tillföres luft f r ån en dräkten tillhörande luft
reser voar m ed luftreningsauorclning, bestå av en tryckfa~t 

]ljälm för huvudet och en icke tryckfast men vattentät dräkt 
för dc övriga delarna av kroppen . Vid användandet av dessa 
dykardräkter inandr,s dykaren luft, som står under samm a 

tryck som det honom omgivande vattnet. Detta tryck stiger 
med en a tmosfär för var 10 :c m c lers vattendjup. Då luftvo
lymen vid stigande vattentryck minskas enligt Boylcs-Mariottcs 
lag, m ås te . om samma luftvolym skall tillföras dykardräkten, 
den tillförda luft ens mängel ökas vid ökat djup, så att elen vid 

10 m eter är dubbelt så stor och vid 20 metet· 3 gån ger så stor 
som vid vattenytan. Nedstigningen kan nu utan olägenhet ske 
myck et hastigt, dock ej has tigare, ~in alt elykaren genom !>vä lj
ningsrörelser hinner utjämna iTyeket i sina trumhålor och till 

räckligt med luft hinner tillföras för att motsvara det yttr<' 

vatten l ryck eL. Alltför hastiga n edstigningar , särskilt fall från 
mindre till stora djup, kunna cm cll crLi d vara farliga , emedan 

luft cHi ej hi n ner ti llföras i Lillräckl i g mängd , och den efter · 
givliga delen av dräkten med våldsam kraft sammanpressas 
om dyk arens kropp , varvid sammanträckning av de n edre ex
tremiteterna och bålen kan äga rum i sådan grad, alt kvävning 
eller hjärlstilles låncl kunna inträda eller intrnkraniella blöd 
ningar uppstå. 

De slörsta farorna vid dykning vidlåda emellertid upp
stigningen och detta av följand e skäl. Vid stigande tryck 
upptagas av kroppen med trycket proportionellt stigande mäng
der av luflgascr, vilka binda<> fysikaliskt (lösas) dels i blodet, 
dels i vävna derna. Av betydelse härvid är särskilt kvävgasCII , 

som är k emiskt indifferent i förhållande till kroppens vävna · 
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der och safter, och det är den ökade mängden ll\- denn a ,.: h i 
Yävnaderna vid ökat tryck. som kan giva anledning till <le- n 
s. k. dykarsjukan eller caissonssjukdomen. Det av kroppen 
upptagna kvävet är dels löst i blodet och dels i avsevärt sli•rre 
mängel i kroppens övriga vävnader särskilt i fettväven, ht·n
märgen samt i hjärna och ryggmärg. Vid hastig tryckmiu~k

ning, vilket blir fallet vid hastig uppstigning förgasas ddta 
kväve och bildar gasblåsor dels i blodet, dels i övriga vävna der 
t. ex. hjärn a och ryggmärg, vilka därvid kunna sprängas siin
cler. Det är uppkomsten a v dessa gasblåsor, som orsaka de vid 

dykarsjukan förekomm ande symptomerna, och vilka kunna 
alltefter lokalisationcn av gasblåsorna vara av det m est 'iix
Iande slag, förlamningar av olika grader och lokalisatioucr. 
svindel, kräkningar, dövhet och blindhet vid gasblåsor i hjiir
na och ryggmärg, dyspne, cyanos och blodhosta vid gastm
bolier i lungornas blodkärl, hastig död vid gasansamling i h jiir
tats håligheter eller vid ti lltäppning a v ett blodkärl för ande 
till något livsviktigt centrum i förlängda märgen. Ett van lig t 
symptom är vidare smärtor av synnerligen intensivt slag i t·x
t remiteterna, s. k . bends af screws. 

Innan kroppen hunn i t mätta sig med kväve åtgår en 'is s 
tid, olika lång för olika slag av vävnader. Ju längre tid i'll 

dykare uppehåller sig på ett visst djup , desto m era kväve u pp
tager hans vävnader, intill dess de blivit mättade. 

Det är därför av vikt att så mycket som möjligt förk orta 
vistelsen under vatten , särskilt på stora djup. 

För att undvika dykarsjuka måste uppstigningen ske l::h,g
samt. Man har vidare funnit att kraftiga muskelrörelser un
der den senare delen av uppstigningen i hög grad b efordrar 
avlägsnandet av kväve ur kroppen . Förr i tiden användes 
kontinuerlig uppstigning. Emellertid fann en engelsk amin
litetskommission ( 1907 ), vilken företog synnerl igen ornfatt ~1 n
de försök, att uppstigningstiden kunde avsevärt förkortas ge
nom s. k. etappuppstigning. Kommissionens förnämste m ed
hjälpare var den engelske fysiologen J. S. Haldane, vilken ut 
::n·betade det schema över uppstigningstider fdm olika djup 
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som allmänt användes runt om i världen och även hos oss. 
i\Ian vet, att uppstigning kan ske hur hasLigt som helst från 
intill 13 met'ers djup även efter uppehåll därstädes under obe
aränsad tid utan risk för dykarsjuka . Anledningen till att 
"' därvid inga gasblåsor bildas i blodet, är blodets kolloidkemiska 
beskaffenhet , vilken möjliggör att blodet kan inom vissa grän
ser h ålla kvävet i övermättad lösning. 

Vid ökning av trycket m ed l atmosfär upptager kroppen 
en volym kväve som vi kunna kalla V beräknad vid l atmos
färs tryck , och vid motsvarande tryckminskning avgives sam
ma k vävemängd. Vid minskning av trycket från 4 till 2 at
mosfär er frigöres 2 V kväve, men då denna kvävemängd står 
tmder 2 atmosfärers tryck, intager den en volym av endast V. 
Då samma volym kväve frigöres vid uppstigning från t. ex. ,10 
till 20 meter som vid uppstigning från 10 meter till ytan, vilket 
senar e kan ske u tan risk , inses , att i allmänhet den första hälf
ten av d jupet borde kunna passeras hastigt, varefter uppehåll 
måste göras och den fortsatta uppstigningen ske efter liknan
de principer. Genom en sådan e~appvis föl'etagen uppstig
ning åstadkommes ett hastigt tryckfall, som underlättar och 
påskyndar kvävets avgivande ur kroppen, vilket medför tids 
viiist I själva verket visade det sig, att första etappen kunde 
utsträckas till att omfatta betydligt mer än halva djupet. Så 
kan m an t. ex. från 50 meter stiga upp direkt till 15 m eter 
(se i övrigt bifogade tabeller! ) 

Tidskrift Sjöväsendet. 19 
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Uppstigningstabell n:r 1. 

Under fö rutsättning ay norm ala u pp eh åll slider pu dju lh't 

(efter 1-Ialdanc) . 

008 . . ::.~ 
Tidsinter- ~ ::::-. ~· Uppeh. 1 mmuter un- ~ o: 0~ 

. valler från il a:'l ~ der uppstigandet vid ~ : E 
Djup i 
meter Tryck 

1 
;g. dylenas bör- ~: :;: l l l l l :': :g ~ 

pr cm- 1·an t. börJ·. '"'o·~ 18 15 12 9 6 3 ~ m ..,. 
~ ;;;'>Ö ~- c-. 0: av uppstig. ~"'"d m m m m m m tl Jq "' 

~ . • t ::l 

0-10,97 0-1,13 Obegrän. tid 
10,97-12,80 1,13--1 ,2~ över 3tim. 

} { 

till l • 
12,80-14,63 1,29-1,48 .. 1 -3 > 

over 3 • 

f l 
till ' /. > 

'/ - 1 ';; > 
14,63-16,46 1,48-1,69 i .. ',.-3 > 

over 3 • 

l 1 
~g=-~~ m!n. 

16,46-18,29 1169-1,86 314-l 
1/dim. 

l '/•-3 • 
över 3 ., 

l J ~~~~:_:j: : 
18,29-20,11 1,86-2,081 '/;-l > 

1-2 • 
2-3 ' 

f 
J 

till 1/4 • 
'/•-'1• • 

20,11--21,95 2,08-2,251 '/•-1 • 
1-2 • 

} { 

till 20 min. 
21,95-23,77 2,25-2,42 l 20-45 > 

3f,-l ' /•hm. 

} { 

till 20 min. 
23,77-25,60 l 2,42-2,60 20-45 .. 

'1•-1 1
/• t1m . . 

f 
J

till !Omin. 
10-20 • 

25,60-27,43 2,60-2,81 l 20-40 • 
40-60 , 

f l 
till 10min. 

10- 20 > l 27,43-29,26 2,81-2,99 20 -35 > 

35-55 > 

- _j_ - - - - 0-! 
5 G 

l '/•- - - - -
l ' /; 

5 lj l' 

-- - - -- 10 I l ' /• 

2 
l ' /2 -

2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

----- 5 7 
- - --- 10 1 J2 
- - - - -120 22 

-------5 
- - - - - 10 

5 15 
----1020 

- - - - - 5 
3 10 
5 15 

- - - - 10 20 
----- 2 
- -- - - 3 5 
- - - -- 5 12 
--- - 1020 

5 
5 10 

- - 10 20 
5 

5 15 
10 20 

B 
----3 5 
- - - - 5 15 

3 10 15 
3 

- - -- - 3 5 
- - -- - 5 15 

3 10 15 

2 
7 

12 
22 
:t? 
2 
7 

15 
':2 
l2 
4 

lO 
19 
32 
7 

!7 
'•) 
)~ 

7 

5 
10 
22 
30 

5 
JO 
:!:3 
30 

- 275 , -

? 
Tidsin ter-

m,_:; 
Uppeh. i minuter un- 2-8?;;'3 ~ rr. - · 

"' (JQ ::>. :::!..,"" 
Dj up i T k . k valler frän 

"O -
der uppstigandet v1d ~~E. ryc- 1 • -g. dyk:n as bör- ~f" o: ::s '"O P' met er pr cm- jan till börj. e s;: 
18115112191613 

~-~c-. 
av uppstig. å)';}.~ 1nmmmmm s ::-. p_ 

C" "'"O -·(JQ (!) 

~ ' p ' tl 

l~ 1 Wll 15mio.j 3 i= - l l 31 5 11 
29 26-32,92 2,99-3,37 J 5-30 > 3 - =Is l 7 10 23 

' 30-40 • l 3 - - - 5 10 15 33 

} 3,37-338 { 
till J 5 > 3 - - - 2 3 7 15 

32,92-ö6,58 15- 25 . 3 - - - 5 5 10 23 
25-35 » 3 - - - 5 lO 15 33 

36,58-40,23 } 3,78-4, J 5 { till 15 > 3 - - - 2 5 7 17 
15-30 • 3 - - - 5 lO 15 33 

40,23-43,89 } 4,15-4,53 { till J 2 > 3 -- - - ö 5 5 16 
1:2-:25 . 3 - - 2 5 lO 12 32 

43,89-47,55 } 4,53-4,92 { till 10 . 3 - - - 3 5 5 16 
I0-:20 > 3 - - 2 5 JO 12 32 

47,55 --51,20 } 4,92-5,28 { till 10 > ö - - 2 3 5 5 18 
10-16 . 3 - 2 3 5 7 10 30 

51,20-54,86 } { till !J > 3 - - 2 3 5 5 18 5,28-5,67 ~-14 » 3 -l 21 3 5 7 
10 1 

30 

l 
54,86-58,52 5,67-6,05 !till 13 • 3 

2 1 21 
3 5 7 10 30 

58,52-62, 1s: 6,05-6,44 till 12 > 3 2 3 5 7 10 32 

Uppstigningstabell n:r 2. 

Und er fö ru tsä ttning av lä ngre än vn nliga uppehållstid er på 
d jupet (eft er Stelzn er : T::mch ertechnik). 

Tidsin ter- ~ ~ 8 u h · · H->8 
"'rjq' o_: ppe . 1 l~llmter u~1- 0: o 

valler från ~ >; M' 
Djup i Tryck i kg. "' - der uppst1gandet v1d ,._, 1'0 ...... ~ -dyk:nas bör-

~~: 241211181151"1" l'l' ö "' 1'0 meter pr cm2 
(JQ"' jan t. börj. g rr.;: av uppstign. ~ ~~ rn m n1 m 111 m m m (JQ~ 

"' ' ' tl 
l l 

18,29-20,12 1,E6- 2,08 över 3tim. 2 -- - - - - !G 30 42 
20,12-21,95 } 2,08-2,25 { 2-3 > 2 -- - - -- 10 30 42 

över 3 ' 2 - - - -- - 20 30 52 
21,95-23,77 } 2,25-2,42 { 1

1/2-2 1/2 ., 2 - - - -- -20 25 47 
över 2'1• • 2 - --- - - - 30 30 62 

} 2,42- 2.60 { 
l '/•-2 • 2 - - --- - - 15 30 47 

23,77-25,60 2- 3 J 2 - -- - - - 5 30 30 67 
över 3 > 2 -- -l- -11030 351 77 



Tidsin ter-
W "'l 

Uppeh. i minuter un- e.~ ~ 8'". t-'• - c, c-
valler från 

'O ()Q P-
der uppstigandet vid ~.., ~ 

Djup i 'I'ryck i kg. ;~0: (t)~ ~ 
dyk:nas bör- ~~ "' 

meter pr cm' ::r-....,..., 
241211181151121916 13 

-·-::~ 
jan t. börj. t;;;: ~ ~ "' "'" 

av uppstign. CDOO'"d mmmmmmm m ~·J~ 2 
~~'O >-' • "' 

~ ' . ' ~ 

1- --15 25 1 
-

t 2 60- ·J 81 J 
1-1'/•tim. 2 - - - 15 47 

25,60-27,43 1 1/o-2 ' /• > 2 - - - - - 530 35 N 
l ' -: \ över 2 ' /• > 2 - - - - - 20 35 35 92 

} 2,81-2,99 { 
1-1 1/2 > 2 - - - -- 5 15 30 !)2 

27,43-29,26 1'/•-2 'h . 2 -- - - - JO 30 35 77 
över 2 ' /• • 2 - -- - - - 30 35 35 lO:! 

} 2,99 - 3,37 { 
40-·60 min. 2 -- - -- 1015 20 47 

29,26-32,92 1-2 tim. 2 -- - - 515 25 35 82 
över 2 • 2 - - - - 15 30 35 40 j-1') 

} 3,37-3,78 { 
35-60 min. 2 --- - 510 15 25 57 

32,92-36,58 1-2 tim. 2 -~- - - lO 20 30 35 !)7 

över 2 > 2 -- 30 35 35 40 J.12 

} 3,78- 4,15 { 
'/•-'/• . 3 - - - - 510 15 20 53 

36,58-40,23 '1•-1 1j2 . 3 - - - 5 lO 2030 30 98 
över l 1

/• • 3 - - - 15 30 35 40 40 163 

} 4,15- 4,53 { 
25-45 min. 3 - - -- 3 5 10 15 25 ii] 

40,23-43,89 'i•-1 1/ttim.l 3 10 lO 20130135 1 ]1)8 

över l 'h • 

1 

3 30 30135140 40 178 

} 4,53- 4,92 { 
20-35 min 3 3 51015'20 56 

43,89-47,55 35-60 > 3 7 101530 30 95 
över l tim. 3 - -20 25 30 35 40 40 193 

} 4,9:2-5,28 { 
JG-30 min. 3 - -- 3 510 15 20 56 

47,55- 51,20 1(2-l tim. 3 - - 310 lO 15 30 30 l l) J 

över l > 3 - 5 25 25 30 35 40 40 203 

51,20-55,4 71 f 5,28-5,671 
14-20 min. 3 - -·- 3 3 710 15 H 
20-30 • 3 - - 2 2 B 10 15 25 1)0 

'/2-l tim. 3 - 3 3 710 20 30 35 111 
över l • 3 -15 25 30 30 35 40 40 :218 

13--20 min . 3 -- - 3 3 7 15 15 46 

55,47-59,13 f 5,67-G,o5j 
20-30 • 3 -- 3 3 310 15 25 GJ 

1/2-1 tim. 3 - 3 510 12 20 30 35 118 

över l > 3 5 20 2530 30 35 40 40 ~:!8 

~ 6,05-6,44 
~12-20 min. 3 -- 3 3 5 710 20 51 

20-30 > 3 - 3 3 3 510 20 20 ti7 
59,13-62,79 ' /2-1 tim. 3 3 3 5 10 15 20 30 35 1 U± 

över l • 3 15- 25 30 30 35 40 40 :!38 

Anm.: Under vanliga förhållanden sker uppstig[Jingen' efter tabe~ 

1., vid längre uppehållstid på d i u pet efter tabell 2. Ar dykaren fetlag 

eller göres under uppstigandet inga gymnastiska rörelser, m~ste t1~erna 

förlängas med en tredje-del. Tiderna äro så beräknade, att 1 allmanh et 

endast bends kunna uppträda. Vill man med säkerhet undvika dessa. 

måste tiderna betydligt förläggas. . n 

Går en dykare ned två gånger med kort mellantid. måste vi.l de 

andra uppstigningen uppehållstiderna på djupet för de båda gån :.;'3rn~ 

adderas. Efter detta tal sker sedan uppstigningen efter tabellen . Har 

mellan de båda uppstigningarna förflutit mer än 2 tin:.mar. an.ser Hald~~~~ 

att man andra gången kan gå upp utan att taga hansyn t1ll den :o 
gående uppstigningen. Damant anser, att man därvid bör något fö rlan ga 

tiderna, om dykaren varit nere på större djnp. 
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Försök förelogos p:i djur (huvudsakligen getter) och män

niskor, varvid uppstigningstabeller ularbetades för djup upp 

till något över 60 mcler. 

Aven etappuppstigningen enligt Haldane kräver, s~tsom 

framgår av bifogade tabeller, när del gäller större djup avse

värd tid , vilket är förenat med stora olägenheter särskilt vid 

låg temperatur och starka strömmar i vallnct. Det är för dy

karen förenat med slora påfrestningar att under dylika för

båll anden under lång tid uppehålla sig under vatten. En mängd 

arbetstid går ocksa förlorad. Man har därför oförtrutet sökt 

utbilda metoder , som möjliggöra hastigare uppstigning. Här 

nedan skall redogöras för dc arbclcn, som på senare aren gjor ls 

på detta område i England. 

Den franske fysiologen Paul Bert framkastade pft sin tid 

tanken , alt syrgasinandning skulle kunna användas för att på

skynda kvävgasens avlägsnande ur kroppen. Experimentellt 

prövades detta a v den engelske fysiologen Leonard Hill 1912. 

Inandning av ren syrgas, särskilt under. högre tryck, kan emel

ler tid giva anledning till syrgasförgiftning. Syrgasförgiftning

en, vilken först studerades av Paul l3er, anses bero på, att vid 

för högt syrgaspm·Liarlryck i blodet vävnaderna icke kmma 

till blodet avgiva sin kolsyra. Syrgasförgiftning kan inträda 

antingen vid inandning av syre vid l atmosfärs tryck under 

relativt lång tid eller vid högre tryck uneler kortare tid . Lätta

re förgiftning ger sig till känna genom öronsus och kramp .. 

aktiga darrningar i ögonlock och underkäk e. Vid svårare för

giftning inställer sig andnöd, salivflöde och epilep liforma kram 

per varunder döden kan inträd::t. Ibland uppstå lunginflmn

mationsliknandc tillstånd. 

Redan före kriget prövades i en av R. H. Davis konstrue

rad kompressionskammare effekten av syrgasinandning under 

dekompressionen. Därvid visade det sig, att det var ofarligt 

för en människa atl inandas ren syrgas vid 3 atmosfärers tryck 

under 30 minuter, och alt det likaledes var ofarligt att inandas 

ren syrgas under dckomprcssion från 3 atmosfärer och nedåt. 

Vidare försök vidtogos icke förrän 1929, och dessa fortsattes 
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åren 19:30 och 1931. Föntniimnda ar konstruerade Da Y i~ l' l\ 

n y dc kom pressionskammare a Ysccld alt an vändas uneler Ya t k n. 
l\amm aren. som är av cylindrisk form, är försedd med en diirr 
upptill och en n edtill. Den i1r vidare försedd med eleklr i kl 
ljus , telefon och syrgasapparater. Kammaren sänkes ti ll Ii() 

J'oLs djup, yarvid den undre dörren hålles öppen. Lufttr~·ch t 

i kammaren bindrar vattn et all ~ränga in mer än lill en 'i~~ 

höjd. l kammaren, som bevki1mt rymmer två män, ~i.r (' Il a~~i

~Lcnt , klädd i vanliga kläder, placerad. Vid uppstigningen \Ii 
ger dykaren upp till kammaren och s ticker in huvudet genom 
den nedre dörren. varvid assistenten tager av honom hjii.ln H·n 
och hjälper honom in. Den undre dörren stänges JUL Fran 
detta ögonblick andas dc innevarande ren syrgas. Kamnutn'n 
kan nu h ast igt Lagas ombord , och dekompressionen kan hiirp. 
Det visade sig, att hela proccduren ej behövde taga mer ii 11 8 

min. vid uppstigning från stora djup , räknat från upp~tig

niugcns början och till dess , nll: dckompressionskammaren logs 
ombord. Även den därpå fö ljande dekomprcssioncn ku nde 
tack vare det förhållandet, att i kammaren syrgasinand ning 
användes, avsevärt förkortas. 

Pft ovan beskrivet sält gjorde Sir Leonard Hill och hans 
medhjälpare A. E. Phillips åren 1929- 31 en mängd fö rsilk 
m ed dykning huvudsakligen på m ycket stora djup och sam
lade därvid en mängd nya betydelsefulla erfarenheter. 

Hi ll sammanfattar de hitti lls vunna resultaten på följ an
de sätt. 

Användningen av syrgasinandning under dekompressin
ncn samt bruket av Davis deko mpressionskammare hava gjor t 
dykningen på stora djup ofarligare. Ynrjämte dekompression ·,
Lidcn kan tillbringas av dykaren på clt mindre påfrestande sii.lt. 

Dykararbete på ett djup av 300 fot i den vanliga dyk ar
dräkten är både ofarligt och praktiskt utförbart. En av de i 
försö ken deltagande dykarna nådde ett djup av 344 fot och 
mådde vid uppkomsten förträffligt , »as you or I coming front 
au aftcrno nwalb säger Hi ll. 
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Syrgasinandning under dekomprcssionen visade sig kunna 
förkorta tiden för densamma med lj3 till % av den under van
liga förhålland en nödvändiga liden. 

lnlct fall av syrgasförgiftning inträffade bland dykarne. 
En dykare visade sig vid ett tillfälle kunna tåla syrgas av 2 
atmosfärers tryck under 88 minuter. 

Hill anser att, fordringnrna på kroppsbeskaffenheten hos 
dyka re, som skola arbeta på slora djup icke behöva sättas an
norlunda än man tidigare gjort beträffande dykare, som skola 
arbeta på mindre eller medelstora djup, m ed ett undantag. De 
allra. största krav böra nämligen ställas på dykarens psykiska 
hälsa . Neuroser äro fullständigt diskalificerande. Erfaren
heter fr ån försöken visade, alt dykningen på stora djup med
förde en psykisk påfrestning av egenartad natur, som verkade 
deletärt på psykiskt mindre motståndskraftiga individer. Up
peh ållet pft dc stora djupen synes i allmänhet hava medfört 
en egendomlig och för dykaren själv tydligt iakttagbar för 
långsanllling av de psykofysiska r eaktionerna, vilken kändes i 
hög grad obehaglig. Hos en del , som det sedan visade sig vid 
närmare undersökning, neurotiskt lagda individer, inträffade 
därvid ibland tillstånd av bristande orientering med minnes
förlust i förening med rådvillhet, under vilken dykaren för
sökte ta ga sig upp utan alt taga hänsyn till de nödvändiga 
försik tigh etsmåtten under uppstigningen . I allmänhet har an
setts , att den magra, smärta typen lämpar sig bäst för uttag 
ning till dykare. H ill anser emeller tid, att en modifikation av 
denna åsikt torde vara riktig. Den mycket magra typen vi 
sar sig ofta nog ha mindre både psykisk och fysisk uthållig
het och ett visst, icke alltför ringa mått av underhudsfett 
skyddar mot kölden. Vid uttagningsproven gjordes en mycket 
noggrann und ersökning, varvid huvudvikten lades vid beskaf
fenheten av hjärta, lungor, öron och labyrintapparat. I hu
vudsak användes samma prov som i England äro föreskrivna 
vid u ttagning av flygare. 

En intressant iakttagelse, som gjordes, var den, att s. k . 
ortostalisk albuminuri försvann, om personen ifråga inanda-
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des ren syrgas i st. f . luft. Detta visade sig vara en konsta nt 
företeelse vid upprepade prov hos flera individer lidanek a v 
denna rubbning. Några nnmärkningsvärda förändringar av 
blodtryck eller hjärtverksamhet iakttogs icke efter uppkom-.ten 
från de stora djupen. Hjärtverksamheten studerades även IL n 

der dykarens arbete på havsbolten på så sätt, att en mikrofon 
· fastgjordes vid hjärttrakten. Från denna gingo ledningar 1 il l 
en förstärkare , varigenom hjärtljuden kunde avlyssnas l. ex. 

i e tt expeditionsrum i land. Därvid konstaterades, alt en d~·

kare, som utförde arbete på bottnen enelast visade en publiir . 
höjning av 5 slag i minuten, vilket Hill anser bero på, al l dy. 

karen på det djup det här gäller (c:a 300 fot) andas syrgas av 
e tt så högt partiartryck som 2 atmosfärer. Farorna vid <h k
ning på dessa stora djup äro givetvis större än vid dyknmg 
på vanligen förekommande djup, och noggrann uppmärks~un

het är av nöden för att undgå dem. 
Då man på 100 meters djup har ett syrgaspartiartryck pa 

2 atmosfärer i den inandade luften, föreligger en viss fara li!r 
syrgasförgiftning vid längre tids uppehåll. Någon såda n m
träffade icke vid försöken . 

Ä ven en ringa ökning av kolsyrehalten i den tillf i', rda 
luften giver vid 100 meters djup så höga kolsyrcpartiarLr: ,·k . 

alt kolsyreförgiftning kan bliva följden. Ett lindrigt sad .n t 
fall inträffade. Lätta anfall av yrsel inträffade på djupet. !ro· 

ligen beroende på, att nedstigningen skett för hastigt fi.)r al t 
tillåta utjämning av trycket i trumhålorna, vilket medfört re t
ning av labyrintapparaterna. 16 lätta fall av dykarsjuka li i
rekommo. De visade samtliga endast de symptom , som b rltka 

benämnas »bends of scraws » och utgöras av svåra smärto r i 

extremiteterna huvudsakligen omkring !edgångarna. Sm .ir · 
torna anses bero på bildning av kvävegasblåsor i änclförg rc· 
ningarna av sensibla nerver eller deras ändapparater. Sn!ll t
liga dessa fall botades lätt och snabbt genom rekompression i 
Davis kammare. Man gjorde den iakttagelsen , att dessa fa ll 
inträffade med särskild förkärlek under dagar med fuktig 'ii 

derlek och vidare, att vissa dykare voro särskilt utsatta , u la n 
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att man kunde utröna orsaken därtill. I ett fall fick en dy
kare elylika symp tom vid 5 olika tillfällen och måste till slut 
uteslutas från vidare nedstigningar. 

EH dödsfall i dykarsjuka inträffade tyvärr 1930. Hill 
anser, att detta fall sannolikt delvis får tillskrivas det förhållan
det, att denne dykare visade sådana patologiska psykiska r ea k . 
tioner , som ovan omtalats. 

Försöken pågå alltjämt, och man har tydligen icke än n u 
kommit så långt, att definitiva schcmata över dckompressions 
tiderna vid denna nya metod kunnat publiceras. Emellertid 
synas försöken vara på väg att arbeta fram en metod , som i 
hög grad kommer att underlätta dykningsarbeten även på myc
ket stora djup och att avsevärt förkorta uppstigningstiderna vid 
dykning i allmänhet, varför deras vidare utveckling torde höra 
följas med in trcsse. 

Man frågar sig hur djupt det leoreliskt sett är möjligt alt 
dyka med den vanliga dykardräkten. Stclzner uppgiver 160 
meter som högsta Hinkbara djup. Där ligger gränsen för and
ningsorganens prestationsförmåga. Dykning på ett så stort 
djup torde emellertid icke kunna utföras annat än under för 
utsättnin g av endast några minuters uppehåll på detta djup 
och är icke möjlig vid tillförsel av luft med den atmosfäriska 
luftens sammansättning. Vid detta 'djup far den tillförda 
luftens syrgashalt icke översliga 12 %, för att icke syrepar liar
trycket skall uppnå farliga värden. 

Före kriget innehades dy karrekordet a v engelsmannen 
Damant med 64 meter. 191i'i uppnådde amerikanska dykare 
.ett djup av 94 meter vid bärgningen av den amerikanska ma
rinen tillhörande undervattensbåten >> F 4 >>, vilken förolyckades 
vid Honolulo. Sistnämnda siffra angiver, så vitt jag kunnat 
finna , det högsta djup, som blivit nått intill början av dc ovan 
relaterade av Hill ledda försöken i England, då som nämnts en 
dykare var nere på 344 fot (104 meter). 

Annorlunda ligga förhållandena vid användning av dc 
s. k. pansardräkterna. Därvid är dykarens hela kropp inne
sluten i ett tryckfast skal vanligen bestående av någon lätt -
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metallegering. l Tyskland h a r en el ylik pansardräkt konslru . 
erats av Hanseatische Apparatebaugesellschaft, m ed Yilk<·n 
dykning verkstä llts på 160 met ers djup. Därvid kunde upp 
stigning ske på 4 1/2 minuter , då ju under dessa förhåll a ndl' ll 
dykaren hela tiden andas luft av l atmosfärs tryck och risk,· n 
för dykarsjuka är helt och hållet utesluten. Teoretisk t ~l'l t 

skulle mycket stön·e djup på detta sätt kunna nås. Det ii r 
em ellertid mycket sv~n·t att konstruera dräktens leder, sf1 att 
de hålla tätt emot det starka vattentrycket. Förfarandel iu· 
fiirknippai med stora nackdelar. Dräkten är mYcket tu 11 ..

(väger i luft inklusive dykaren 475 kg. ) och hindrar-därigeiH ll~ 
dykarens rörlighet. Dykaren är endast i stånd att utföra lll \T· 

ket enkla handgrepp medelst vid armarna fästade redsk ~tp. 
Pansardykare lära ha försökts vid bänminl.! av ~ml.!aren Ea\'l)h 

( l Ll l _.l b , 

last. Vid nämnda bärgningsarbete uppgives man även h a\a 
använt sig av ett slags dykarklocka, som sänkts ned hänga nd,• 
på wires. Klockan var försedd med fönster, belysningsanonL 
ningar och telefon samt förflyttades efter telefonsignaler fr:m 
klockan genom pendlande rörelser. Dykareklockan möjl ig. 
gjorde en noggrann förberedande orientering, som i hög gra d 
gjorde det möjligt att förkorta de sedermera nedstigande d Y
karnes uppeh åll på hotten. 

Davis submarine escape npfJUrclfus . 

Seclan år 1931 äro våra undervattensbåtar utrustade m ed 
en andningsapparat, avsedd att användas vid individuell r ädd
ning från sjun ken ubåt. Apparaten är konstruerad av R. 11. 
Davis och tillverkas av den engelska firman Siebe-Gorman. 
Hos oss kallas apparaten andningsapparat modell 30. 

En kort beskrivning av apparaten och dess användning 
torde här vara av intresse. 

Densamma bildar ett slutet system , som sättes i förbindel
se med andningsorganen hos den, som skall använda appara
ten. Den vid andningen avgivna kolsyran absorberas au to 
matiskt, medan behövligt syre tillföres från en liten syrgasbr 
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hållar e, vars kran allt efter behovet öppnas av \·ederbörande 
själv. Till sin huvuddel består apparaten av en kautschuk
säck, i vilken absorptionsbehållaren är innesluten. Till absorp
tion av kolsyran användes natronkalk. I säcken ~iro även in
neslutna två i väggen fästade små reservpatroner, avsedda att 
användas, när syrgasen tagit slut i syrgasbomben. Lösbrytes 
en dylik reservpatron, utströmmar momentant en mängd syr · 
gas tillräcklig att fylla säcken en gång. Genom en slang slar 
kautschuksäcken i förbindelse Jned syrgasbomben, som upp 
bäres av en förlängning av säcken. För att trycket i säcken 
ej skall kunna bliva för stort, är den försedd med en över
trycksventil, som öppnar för tryck inifrån. En särskild kläm
mare är fäst med en garnända och kan helt eller delvis av
stänga ventilen, då apparaten an vändes som livväs t. Från 
fästet för absorptionskärlet går en böjlig slang, i sin fria ända 
försedd med munstycke och en därinnanför belägen kran, m ed 
vilken slangen vid behov kan avstängas. Medelst ett nack 
band kan munstycket fasthållas lufttätt å bäraren. En näs 
klämmare är medelst en garnända najad nära munstycket. 
Till apparaten höra även ett par vattentätt ålslutande glas
ögon. Kautschuksäcken ryrmner omkring 7 liter. Före ut
länmandet kontrolleras syrebehållaren, och natronkalk påfylles 
den därför avsedda behållaren. 

Vid apparaten användning fästes den med därför anedda 
rennnar över bröstet, munstycket införes i munnen och fästes 
med nackbandet, därefter fyles säcken med syrgas. Härpå 
öppnas kranen vid munstycket, andningen verkställes genom 
munnen och nii<>klämmaren anbringas. 

Utom för nämnt ändamål kan apparaten även användas 
för dykning på mindre djup och av kort varaktighet samt som 
ett slags gasskydd. 

Vid ut- och uppstigning från sjunken u-bM förfares på 
så sätt, att vatten påsläppes i det rum, där besättningen befin
ner sig. N är trycket inombords på så sätt stigit, så att det · 
Yttre vattentrycket utjämnats, öppnas den lucka varigenom 
litstigningen skall ske. Då denna procedur m åste taga en viss 
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tid, och andningsappara tern a för att spara syr gas icke knn 11 ~ 1 
användas förrän kort före utstigningen inses , at t under Yän te

tiden de innevarand e personerna bliva liksom dykare t ill en 

viss grad mättade med kväve. Uppstigningen måste diirför 

om möjligt före tagas långsamt, fö r a tt ej dyk arsjuk a skall in

träffa. För den skull uppsläppes en boj med vidfäst lin a pa 

vilken knopar angiva var uppehåll skola göras. Om dessa l'ör 

hållanden och uppehållens längd skall besättningen i fö rYiig 

vara instruerad. För a lt vid luckans öppnande de närma~ t 

stående personerna icke skola kastas ut m ed den utstriim. 

mandc luften, hava särskilda anordningar visat sig nödvändu .. ~a 

i form av en skärm, som omgiver luckan och str~i.ckcr si g ned 

ett stycke ovan durkan. För att göra besättningen fört r ogen 

med apparatens användning, måste ingående övningar fiin• .. 

tagas. Dessa övnignar äro emellertid förbundna m ed \ issa 

faror. En smärtsam erfarenhet av dessa gjordes, då en korp

ral tillhörande ubåten Ulvens besättning den 5 aug. H);) l om

kom under elylik övning. Olyckstillbud under övningar be

skrivas även från amerikanskt h åll under användande av lik

nande apparat. Ovannämnda olycksfall har p å Kungl. me

dicinalstyrelsens anmodan närmare an alyserats av fysioloL;\'11, 

professor G. Liljestrand i Stockholm. Enligt Liljcstrand iiro 

riskerna vid apparatens användning huvudsakligen av lYa 

slag. Först och främst kan under särskilda förhållanden 

kvävning inträda, om andningssäck en är fylld med kvävgas 

i sådan grad a tt syrebrist uppstår. Detta kan framföralll ~kc 

om vid apparaten s användning i början inandning sker upp· 

repade gånger genom näsan och utandning genom. munslyt kd 

ut i säcken. Därjämte kan samma sak inträ ffa, om säc l t'll 

för användning som flytväst blåsts upp m ed vanlig luft och 

före förnyad användning icke tömts ordentligt. 
E n annan fara vid apparatens användning består däri, a lt 

vid hastig uppstigning uneler hållande av andan den i det slut

na systeme t apparatluftvägar instängda gasen vid det minska

de yttr e trycket hastigt utvidgas. vilket kan m edföra så b el\ d

lig utvidgning av lungorna, att farliga symptom eller t . o. nL 

-285-

död kan inträffa. Mekanismen för uppkoms ten av dessa sytnp

totn är densamma som vid Valsalvas försök . Det därvid öka

de intrapulmonala trycket leder till aU hjärtat och dc i hjär 

tat inmynnand e stora kärlstammarna sammantryckas , varvid 

hjärtats arbete försvåras eller omöjliggöres. Upps tigningen 

mås te därför göras långsamt uneler noggrann in- och utand

ning, varigenom trycket så smfmingom utjämnas. Vid de från 

amerikanskt h åll m eddelade olyck sfallen av denna art komma 

yederbörande personer upp t'ill ytan till synes vid normalt 

hälsotillstånd. Efter en kort stund h ava dc kollaberat. En 

del b levo fullt m edvetslösa i ett fall inträffade endast en par 

tiell rubbning av m edvetande t. I samtliga fall förmärktes en 

förl ångsamning av hjiirtverksamheten , frånvaro av radialis

puls , stelhet och kyla i bå l och lemmar, pupillförstoring och 

has tiga korta andetag. Huden v:1r kall och n ågot cyanotisk. 

Detta tillsHind varade från 15 till 30 minuter. 
Vid behandling av dessa tillstå nd avrådes bestämt från 

försök med r ekomprcssion såsom varande meningslös, då det 

icke är fråga om dykarsjuka. Hjärt- och respirationss timu

lantia böra komm.a till användning jämte vila och värme. 

A v stort intresse äro dc erfarenheter, som gjordes vid den 

engelska underva ttensbå ten Poseidans undergång den 9 juni 

1931 , varvid G man av bcsii ttningcn lyckades taga sig upp till 

ytan n'led tillhjälp rrv Davis andningsapparat. Båten låg på 

20 famnars djup . 8 personer voro instängda i främre torped

rummet, vilket var försett m ed en rund lucka om 30 tums 

diameter. P tttagande av andningsapparaterna beordrades, var

på vatten påsläpptes. Ordningsföljden m eltan de innevarande 

vid utstigningen bestämdes. Då vattnet stigit till en höjd av 

4 fot nedom övre däck beslöts att öppna luckan och order 

gavs att klargöra andningsapparaterna för utstigning. Första 

försöket att öppna luckan misslyckades. Det tredje försöket 

lyckades, varvid dc närmas t st;tE'nclc tv{t männen slllltgades ut 

111ecl den utrusande luften och luckan {tler slogs igen . l)n 

kvarvarn n de väntade, till s vattnet i rum me t s tigi t dem till hal

~en, varefter luckan på nytt kunde öppnas , oc h rumm et vallen -
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fylldes. 4 män lyckades nu laga sig ut, medan två misslycka
des och blevo kvar , trots att luckan hela tiden stod öppen . 
De två första männen anlände till ytan 2 tinunar och 22 mi
nuter och dc 4 följande männen 3 timmar och 15 minuter el'tc r 
det att båten sjunkit. 

I alla 6 fallen skedde uppstigningen så snabbt som an d
ningsapparatens flytkraft medgav och sålunda utan n a"ot 

' h 

uppehåll på vägen. Endast en använde andningsapparaten 
pä fullständigt korrekt säll: , och han blev icke hellC'r på n ago t 
sätt sjuk . 

Av de övriga 5 avled en strux efter uppkomsten till yt an . 
Det befanns, att: han icke öppnat kranen vid munstycket. Da 
han var en av dc två första männen, är det troligt, alt han 
kasludes ut med sådan fart, att han icke hann öppna kranen. 
Den efterföljande unelersökningen gjorde sannolikt. att han 
avlidit av hjärtförlamning eller medvetslöshet med efterföl 
jande kvävning på grund av elen relativa stegringen av det 
intrapulmonala trycket på sätt , som förut omtalats . En man 
trodde av misstag aH syrgasen i hans apparat tagit slut, var
för han före ulstigningen bh1ste upp säcken med rnunncn och 
stängde kranen vid munstycket. Han kände under uppstig
ningen svåra smärtor i bröstet, vilka lättade, när han öppna
de munnen och lät luft bubbla ut bredvid munstycket. lian 
var vid uppkomslen mycket medtagen, tydligen även han p:t 

grund av den relativa ökningen av det intr apulmonala tryck et. 
Två leda av lätta syn'lptom (bencls) av dykarsjuka, vilka snart 
häveles efter syrgasinanclning. En, sluHigen, fick strax eft<'r 
uppkomsten svåra symptom av dykarsjuka bestående av dö'
het, kräkningar och ledsmärtor. Han behandlades med syr
gasinhalationer. Rekompressionskammare fanns icke tillgäng
lig. iVIannen repade sig långsamt och först efter 2 månader 
var han fullt symptomfri. 

Undersökningsrapporten anför bland annat följande all
männa slutsatser. 

Syrgasinhalation minskar faran för uppkomsten av dY
karsjuka och är dessutom ett användbart behancllingsmeclcl 
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om symptom visat sig. ~lan får antaga, att det är perioderna 
av syrgasinandning, som företogas under försöken att öppna 
luckan, sam haft till följd att svårare symptom av elykarsjuka 
inträffade enelust i ett av dc överlevande fem fallen. 

Vid the submarine training school i New London, U. S. A. 
bedrives intensiv utbildning av ubåtspersonal i färdighet att 
använda till buds stående medel för individuell räddning från 
sjunken ubåt. 

I U. S. A. användes icke Davisapparaten utan en på lik 
nande sätt konstruerad apparat, kallad >> the lung >> . Denna be
stå r liksom Davisapparaten av en gummisäck med slang och 
mun stycke. Säcken är försedd med övertrycksventil och nat
ronk alkbehållare för luftrening. Den är emellertid enklare 
konstruerad än Davisapparaten och saknar syrgasbomb, var
för vid användandet andningssäcken måste fyllas utifrån med 
syre från tillgängliga förräd. Det torde icke närmare behöva 
utvecklas, varför denna enklare konstruktion måste anses både 
som en st:xrka och en svaghet. 

För övningsändamål har man i New Lonelon byggt en 100 
fot hög tank. All ubåtspersonal genomgår där en grundlig 
kurs uneler ledning av officerare och unelerofficerare med stor 
er farenhet på området. För att möjliggöra övningar uneler 
hela året utan alltför stora påfrestningar hålles vattnet i tanken 
vid en temperatur av mellan 27 ° och 32° C. 

Xven sedan en man efter avslutad utbildningskurs har 
kommenderats på ubåt, fortsättes hans träning i användandet 
av >>the l ung ». Gällande bestämmelser föreskriva att all per
sonal kommenderad i ubåtstjänst skall årligen göra mi.nst en 
övningsuppstigning från 18 fots djup, och frivilliga uppstig
nin gar från större djup uppmuntras. 

Personer, vilka av hälsoskäl icke lämpa sig för dessa öv
ningar, överföras till annan tjänstegren. Före kursens början 
genomgår eleven en grundlig läkarundersökning. Personer, 
vilkas hjärta och kärlsystem förete sjukliga förändringar eller 
otillräcklig funktionsduglighet , uteslutas. Tänderna måste va
ra i gott skick. En person med defekt bett eller löständer 
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kan icke h ålla appa ra tens munslyeke tillräckligt fast i mun

nen. E lever m ed n ervös läggning observeras ingående fö r :1u 
utröna, om ti ll s tåndet är av till fällig n a tur eller icke. 

Kursen börjar med en teoretisk de l, varvid apparaten o('h 

dess verkningssätt demonstreras. l\Ian inpräntar nödvändig

heten av, att uneler uppstigningen andas kontinuerligt och d(·n 

stora vikten av att icke förlora sinnesnärvaron under vistels,·n 

uneler vattnet. 
Dc praktiska övni ngarna bedrivas gradvis från mindre ill 

större djup. Först får eleven öva sig i att handhava apparalin 

m ed huvudet l fot uneler va tteny tan och under noggrann UJ·P

sikt av en in struk tör, vilken genast rättar alla fel , som kom

ma till syn es. Nästa s teg är uppstigning från 12 fots dj up. 

Detta t illgår så, att elever jämte en instruktör gå n ed i en elv

karklocka till 12 fo ts djup, varefter eleverna en och en taga 

sig upp till y tan. Under uppstigningen följes en lina med dl 

märke h alvväg ~ . Vid deHa skall eleven s tanna och taga :;Q 

a nd etag. innan han får fortsätta. T vå sådan a uppstigning-n· 

företagas , innan m an övergår till nästa djup, som är 18 fo t. 

Denna företages f rå n en slussan ordning, så konstruerad . nlt 

uppstigning därifrån kan ske på liknande sätt som under veri' 

liga förhållanden från ubåt. Vatten påsläppes , och när tryc kd 

är utjämnat. öppnas en lucka , från vilken uppstigningen skt:. 

Först uppsläppes en boj med vidfäst lina. Följande linall 

s tiga nu eleverna upp en och en. Första gången skall e tt up

pehåll göras halvvägs, där lO and etag göras. T vå ytterligan· 

uppstigningar. men dessa gftnger kontinuerligt, göras från del t 1 

djup , varvid uppstign ingen icke får göras hastigare än so1.1 

svarar mot 50 fot i minuten. Därefter göres p[t liknande sit't 

en uppstigning frii.n 50 fots djup. E leven är nu mogen fiir 

slutprovet, som utföres från ett djup av 100 fot. Denna up] -

s tignin g fö retages fr ån en sluss, exakt lika byggd som ett lor

pedrum på en ubåt , och upp~tign i n gen härifrå n göres så lika 

en sådan und er verkliga förhållanden, som gärna ä r möjlig!. 

Slussen f~·lles med va tten nwd samma hastighet som un d• ' 

verkliga förh å ll anden sku11 e yara falleL. När trycket utjiim 
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nats, dyker en man under den luckan omgivande skärmanord

nin gcn och öppn ar lucka n. En boj nt ed lina släppes upp. och 

uppstigningen tager sin början. 

Unel er dessa övningar inskä rpes betydelsen av, att om ele

ven förlorar kontak ten med linan, han skall försöka ga upp 

så långsamt som möjligt, und er det han kontinuerligt fortsätter 

att andas och m ed kraftiga utandningar. 

Synpunlder prl belzundlingen rw uid dykning och rmur"indnina 

au andninysappamt M/30 nppkomna sjukdomstillstånd. 

Dc läka re som skola h ava ansvaret att diagnosticera och 

behandla här avsedda sjukdomstillstånd , m ;tstc vara förtrogna 

med och noggrann!: hava genomtänkt de fysiologiska och Lek

niska problem , som de föregående endast kunnat helt sche

matisk t angivas. 

Utom ett noggranul a ktgivande på de subjektiva och ob

jekti va symptom som fallet erbjuder, m åste lagas i betraktande 

sådan a omständigheter som apparaturens beskaffenhet (even

tuella fel på densamma eller vid dess användning) det djup, 

på vilke t personen i fråga uppehållit sig, tiden för detta uppc

håll och arten a v det arbete, som diirvid uträllats, huru upp

stigningen skett etc. , för att man med säkerhet skall kunna 

avgöra , vilket sjukdomstillstånd som föreligger. Vid dykning 

på stora djup kunna utom dykarsjuka även syrgas- och kol

syreförgiftning förekomma, vid and n i ngsapparatcns an vänd

ning vid uppstigning fr å n större djup än 1:) meter såväl dy

karsjuka som dc farliga föl].derna av en relativ ste<>Ti11a av d,et 
• (_ • b ::_-, G 

llltrapu lmonala trycket. 

Differentialdiagnosen ii.r viktig, då elen s uveräna behand

lingsmetoden vid dykar sju kan, rckompression , är m enings!\.):;; , 

ja kan länkas verka skadlig vid de ÖYriga sjukdomstillstå~den . 
Den förolyckades liv kan m ån!!cn u,i.nu hänua I)å 'ttl 1·ii:t 1"a·c, 

(l (':) ~ . h ' (. - .. ~(.. 

åtgärder snabbt komma l ill u tförandc. 

Vad först dykarsjukan lwtrMfar, bör så fort symptom Yi

!>at sig. rekompression företagas , antingen genom att dykaren 

Tidskrift i Sjöväsenilet. 20 



-290-

tages ned till ett visst djup eller föres in i en r ekomprcssio ns
kammare och där utsättes för tryck. Det är utan vidan' klart, 
att det vid svårare fall av elykarsjuka t. ex. m ed m edwlsliis
het och kramper eller förlamning i båda benen k an 'alla 
stora svårigheter att företaga rekompression utan tillgau;.: till 
rekomprcssionskammare. l allmänhet tillrådes att föra ned 
elykar en till hälften av det djup, på vilket han förut nt' lbt i~ i t 
och sedan företaga uppstigningen långsamt Linda till 3 ga ngpr 
så lång eller ännu längre tid än uppstigningen skulle taga <· n
ligL schemat (S tclzncr) . Därvid tar noga indiv idu aliseras llll'<l 

hänsyn till de t förut belrädda djupet, uppehållsliden därs liidcs 
och det utförda arbelcls natur. symptomens b eskaffenh et och 
tendens alt vika under proceduren. 

Finnes rckompressionskammare tillhands, unclerlällas lw
hancllingcn i hög grad. Dykaren kan observeras och pa <111 -

nat sätt behandlas samtidigt som rekompressioncn utfiircs. 
Endast i mycket svåra fall hör man därvid gå upp till ,Jet 
under dykningen högst nådda trycket. Oftast är hälften <·ih•r 
ännu mindre tillräckligt. 1 ::tlhT1änhe l har man en god It-d
nina beträffande behovet av tryck däri, aU när det nöclv ~in di~a ~ 

trycket uppnåtts , elen sjuke kan angin1, att symp tome11 l•ir-
svunnit, vilket ofta sker plötsligt ( >> ruckartig >> Stelzncr). ~Yr 
gasinhalation bör samtidigt ges, varvid syrguscn tvällar k' ii.
vet ur kroppen och den följande dekompressions tiden k an f<"n· 
kortas avsevärt. Uppträda symptom pa nytt, far trycket al(·r 
höjas till dc för svinna. Noggrann individualisering enligt <mlll 

är av nöden. 
I lätta fall kan , då r ekompressionskanunare saknas. t Il-

bart syrgasinhalation försökas. 
Ihågkommas bör, att symptom på elykars juka vissl icke 

all lid komma omedelbart eft er uppstigningen utan ofta t'f er 
ett intervall , som kan vara ända upp till 24 timnwr (Stclznnl · 
Immunitet mot elykarsjuka förekomm er icke, ehuru givetvis· 
tränade dykare genom e tt m era ändamålsenligt beteende ,·id 
dykning löpa mindre risk än ovana personer. Däremot S)"lll''i 

en individuell överkänsligh el kunna förek omma. Persot ·r 
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vilka visa dena egenskap böra genast utesluta s från vidare dy · 
karverksamh eL 

Egendomligt nog syn es denna överkänslighet ibland ktm
na plötsligt uppträda hos person er , vilk a i åratal sysslat med 
dykning utan att erfara obehag. 

Syrgasför giftning behandlas m ed vila och värme samt 
analep lika, eventu ellt uppträdande lunginflammation enligt 

· gängse regler. 
Kolsyreförgiftningen behandlas med s~·rgasinhalal i on , om 

behövligt konstgjord an dning, värme, Yila och hjärtst imulanli a. 
De schocklikn and e ti llslånden som orsakas av hastig re

lativ stegring av det intrapulmonala trycket böra behandla:> 
med vila , värme, syrgasinhalationer och hjärtstimuJanlia. Där
vid bör icke förglömmas adrenalin, intravenöst eller i förtviv
lade fall intrakardialt , för vilket ändam ål 10- 11 cm. långa 
sprutspelsar böra f inn as till h and s. Därjämte vid behov för
siktig, lwnstgjord andning. 

Det torde få anses vara nödvändigt att på å tminstone e tt 
fartyg (Ch efs- eller depafarlyg) :l \ ' nn·je förband , där dyk 
ningsarbeten av slörrc omfattning kunna förväntas äga rum 
(ubåt savclclnin gar, torpeclskolor) en rekompressionskammare 
inrättas. Även s tationerna höra förses med dylika. Särskilt 
nödvändigt blir cl clln, om i en framlid dykningar på s törre 
djup än dc nu vanli ga komma alt äga rum. 

(Forts.) 
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Meddelanden angående främmande mariner. 

bl. a. 

Mrddrlandc• !'rån :Marinstalwns C"trikrsav(\clning. 

(~laj 1933.) 

Storbritannien. 

Uneler rubriken , {)ur position amongsL tbr naval nations >> '"-'(',; 

>> Alla vrta utan tvivrl, aH cl<•n brittiska flottan har bliYit ,i·,u

c\erskuren. o:Ura<l och uts1·ii.lt uuclL·r dell föresUillniug·en, att. alllra 

sjömakter skull e ·följa exe mpl et. Men el<' ha icke följt excn tpl<'t . 

de ha aldrig tänkt göra det, cle tänka i detta nu icke på att ~nra 

clei- ickl' en end a ;u· ilcm. :Man påminnes om förbuclsexperinwlltri 

i Förenta staterna. Dt:t brittiska försökl't att J'örmå Frankri kP. U. 
S. A., Japan och Italien till motsvarmule Hottnedrustning har irh 

\.vekats bättre än försöket att torrliigga Amerika. Av dessa htt nkt

ningsvärda <>xprrimcnt har det mest hopplöst' misslyckade Yarit <,d, 

som utgick Jrån Jöreställningen, att elen unin•rsella nedrusini nc.,en 

till sjöss skulle i sä rskilt hög gnd stimuh-ras på ett så en"fttl tligi 

sätt so m att Storbritannit'n avsc.cle sig s ina an språk på ait v;l!'a 

havens härskarinna >> . 

LTIJålPn Thames miiter 2,1()3 ton och öwrträi'Ias i Engla nd n· 

<last av X :1 (2,42i) ton). MPcl Stu·couf (:) ,:260 ton och 2 st. :20,:3 l" t:' 

kan.) leclc>r dock Frankrike i storlrkshänseendP. Thamcs ·för :2 st. 

:12 cm:s kan. och 6 st. torpPcltulwr. · Dc~n iir hrräkna<l att kunna 111nt

stå trycket på 120 m :s cljup. Fart.YgPts förnämsta Pge nskap är rlen 

höga rartPn i öv.-läge, 22,0 knop, som [eke• uppni\s a\- någon annaJ1 

u hå t. 
(1lar. Rundschau. april 19:33.) 
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Det nya engelska flygplanet, typ Fairey Sral, är konstruerat 

]))ed ett system av luftfyllLla rum i vingar och flygkropp, som avse 

att göra planPt osänkbart. J3lancl clP svåra prov, som utförts, kan 

nämnas, att planet påkördes av en ångslup, varvid flygkroppen och 

stjärten skadades, utan att eld dock sjönk. Vid ett annat försök 

överseglades planet av/ ett slagskepp men uppdök akterut, fortfaran

de flytande. Såväl .flottörer som hjul kunna användas, och bibe

hållas flytrö rmåg-an även i. s istnänmcla Jall. En sammanvikbar gum

mibåt finnes ombord. Motorn Sirldclcy-Panthcr med luftkylning. 

Planet kan användas myckd mångsidigt såsom ·för spaning, homll

kastnin g. jakt m. m. 
(Ma r. Rundschau, april l933.) 

RcJcrat ur rtt anl'öramll' av s.iäministPrn i. parlanwnt<?t: >>Sjö

rninistPrn heklagalh· myck<'l. den avböjande hållning, som Hertalet 

av dc äld re sjöofficr rarDa intagit gentemot. segc lfart.vgsutb ildning

eD. Man måste taga hänsyn till deras sakliga invändningar, och 

han avstod diir±ör irån att lwgära anslag till ett segeltartyg. Re

dan därmed, att fö rslaget. oJn sPgeluthi lclning ick<' väckt entusiastiskt 

gensvar inom m arinen, hadC' ('Jl god del av de vä ntanclo fördelarna 

gått förlorad(•, ocl1 vore c\pt. under lh·ss~ fö rh ål landen bäst att låta 

saken förfalla .» 
(.M:a r. Runclscllau, april 1933.) 

Brittiska fl<d lans personalstyrka och marinhudgeten hava på 

senare år föräDdrats enlig t Jöljandc: 

År 
l 

Personal Budget 
(milj. pund) 

1924 99,450 55,7 

1925 100,300 60,0 

1926 100,800 57,1 

1927 101,900 58, l 

1928 100,700 57,1 

1929 99,300 56,0 

1930 94,900 52,3 

1931 92,450 51,0 

1932 91,400 50,5 

1933 90,300 53,6 

(Dansk Tis., april J 9:)3.) 
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Kryssarna Arethusa och Ajax stapelsatt0s 2fi jan. resp. 7 i<·br 
Härnwcl äro de första k ryssarna av 1931 års J>t·ogram påbörjadt•. Ut~ 
ticlen för påbörjandet. av den tredje kryssaren, Amphion, ~ir iii>nu 
intet känt . 

(ProCL·eclings, april 11):3:~. ) 

>>Flottans vPcka» kommer att äga rum 5-12 aug·. Ett stori ·1n. 
tal fartyg ställas till allmänhetens törfogaude och clPssutom knn ii 1a 
ett :flertal s;irskilcla marinskåder-pel att gå av stapt·Ln. 

(Na val Chronicle, 14 april 1\rl::J. ) 

Amerikas Förenta stater. 

Marinbudgeten 1933-193·1 föreslås till 320 milj. dollars, c: ;t !l 
milj. doll. Jllinclre ein för innev'arancle bllllgctår. 53 milj . cloll. >Il""''~ 

fö'r ersätt,ningsbyggnad. 
(Proceedings, april 1933.) 

l senaten föreligger ett torslag att JJlinska anslagen till var i<
departement med il %. För flottan skulle detta betyda uppläggnin g-,·n 
av 33 fartyg samt stängningen av 3 örlogsvarv och en marinskn la. 

Det moderna örlogsfart,yget är ett egenar tat, på hög gra d av 

samarbete base•r at maskineri, som enelast kan riktigt skötas av per
sonal, som ä r eHek t ivt utbildad både såsom besättning och såsom 
individuella specialister. Att lägga upp ett slagskepp i tanke ait 
det omedelbart kan tagas i tjänst, när Iaran så kräver, är detsam u;,\ 
som att stä nga en brandstation och avskeda soldaterna i den fli · 
hoppningen, att när branda l. armen ljuder skall man nog någon si:·· 
des ifrån kunna få tag i ett gäng, som kan sköta sprutorna . . . ~\1 t 
plötsligt rusta 3;3 fartyg mod en ringa kärna av tränad personal ot·'l 
för övr igt 10,000 rekryter skulle i så hög· grad minska hela flot tan 
effektivitet, att Förenta Staterna födtoppningsfullt skull e kunn n 
göra anspråk på att äga vti rldens största flotta a v flytande li k
kistor . . . . . Att nodsätta flottans effektivitet genom att unck •· 
nuvarande spända förhållandPn sty n1 pa persona lstyrkan skulle j,,. 
nebära en straffvärd galenskap. En flotta kan nämligen icke sa1·
tidigt läggas upp och träna sina besättningar. Den måste alli id 
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vara beredd till strid, och att ifrågasätb1 strid rnetl oövade besätt
ningar skulle innebära ett fålängt oft'er av tnsental s människoliv 
och en n a tio n e 11 katastrof. 
(Procet~dings, april, efter Heralet Tribune, New York, 13 febr. 1933.) 

Japan. 

Av en artikel i The Navy, april 1933, framgår bl. a. följande 
angående rutinPn och livet ombord å en japansk örlogsman. 

Vanorna ä ro i en hel del avseenden mycket olika dem inom 
andra mariner. Detta är exempelvis fallet med däclcsrengöringen. 
Rengö ringsgastarna stå nedhukade bakom varandra i två rader, den 
första raden sk rubbar och den andra svablar. 0945 en :Kvarts ledig
het, 1000 börja exercis och arbeten. 1130 sopas däcken, 1145 upp
bacl.;:ning och 1200 middagsskaffning (frukost 0740). Portionerna ut
backas i en skål för varje man, innehållande t . ex. ett par småfiskar, 
picklcs, sockrade bönor och andra grönsaker. Ris utlämnas rikligt 
till varje mål. 

O:f:ficeram a intaga ocl.;:så sitt huvudmål 1200, bestående av soppa 
på fisk eller sojabönor eller kyckling eller annan fågel jämte bönor 
etc., t illsa mmans med någ ra grönsaker. Riset, som motsvarar väster
landets bröd och potatis, ätes till de flesta rätterna. Efter soppan 
följer torkad ellPr :färsk fisk och sedan två stekta eller hårdkokta 
ägg. P ickles och sockrade grönsaker höra oundvikligen till menuen. 

1315 kallas vakten på däck för olika arbeten, vilka pågå till 
1530 med en kvarts uppehåll 1415. 1545 sopas däcken och uppbackas 
kvål lsmåltiden, som börjar 1600. 

1645 »ställning till drabbning>> och exercis vid drabbningsposter
na till 1700, seelan en kvarts uppehåll. 1715-1740 särskild exercis 
för däcks- och maskinfolket, vilken pågår till 1740, då däcken ånyo 
mycket noggrant sopas. 

Runder göras 1900 och 1930 blåsas kojerna. Från denna tid och 
till >> ljus sHickas>> dricker folket the, röker, spelar schack eller andra 
spel. Många sysselsätta sig med studier i främmande språk. Har 
den japanske blåkragen intet annat att göra, sitter han och stickar, 
M:ånga hålla sig med smärre >> husdjur>>, framför allt syrsor i små 
bambuburar. Också i gunr um och hytter finner man bevis på japa
nens kärlek till naturen. Särskilt den japanska miniatyrträdgården 
med sina spada tallar, buskat:, damm och de oundvikliga syrsorna 
ser man ofta i gunrum men. 
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l<'lottans utanskap kommer till över vägande drl hån Ji~kn r"\"'· 
folJ,ningen och utgör ett utomordentligt materiel. Sjöfolk och l'i~ka
re iiro ijänstgöringsskyldiga me ll an 17 oeh 40 år. Räel(er iclq• au
talet iil l, skickas rekryter från hären ö1ver till flottan. Det lr ar· vi-
at Big att Jo \ kd. frän det inre av Jandet tål sjön mycket br8. 

Dc um1cr byggnad varande fartygen ur 1931 lHS progrAm luwa 
erhå llit följandP namn: 

2 k ryssa re ont S,500 ton hl o g ami och l\likuma: 4 jagarP 0111 1.lllO 
ion: ITatsuharu, Nonohi, \V al1aha och Hatsushimo: 3 torJH'dkrrar 
om 027 ton: Chirlori, Mana..:uru oeh Yugure; l minutläggare' or1r ll:l 
ton: N atsushima. 

(La Revue ]IJ arit.iml', mars 193!'\.) 

Följande anta l. elever få aniagas 1933: 

I sjökrigssk,olan . . ... .. . .... ... ...... . . . 100 (130 år H\:31) 
55 I marin in gen jörssko lan 

I marinintendentskolan j.) 

(La Revue .lll aritinw, mars 1933.) 

Frankrike. 

Pressen l1ar umlcr sista veckan sysseJsatt sig mycket nu•d up p
täckten av en kommunistisk ce lL ombonl å Mon tcalrn (skcp psgo,.;"•'· 
skola i Brest). Polisen bar gjort on undersökning, vid vilken fra m
kommit att e tt antal skeppsgossar sammanslutit sig om ett revolu
tionärt manifest. De skyldiga hava isolerats. Utan tvivel komma 
de sedermora at hemsändas till sina familjer, enär do äldsta icke äro 
18 och J.c yngsta knappt j5 år gamla. Det synPs som om ävl'n <'11 

civil lärare oeh vissa militära instruktörer skulle vara inblandadr. 
(Le Yacht, 18 mars 1933.) 

Vid varvet »Les Atelicrs et Chantiors de B rotagne» har sj ii
atts den först-a av 4 beställda ubåtsjagare. Huvuddimensionerna äro: 
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Deplacement " ......... ......... .... ...... . :HiO st ton. 
48,05 m. Längd ................ . ... ... ... . ........ . 

Bredd •• o o. o. .. .. .. .. . ........ ...... ... . .... 5,40 lll . 

Maskineriet består av två motorer om 1,200 hkr., vilka beräknas 
giva en fart av 20 knop. Bestyckningen utgöres av 1 st. 75 mm:s 
kan., 2 st. kulsprutor och sjunkbombkastare. 

Elektrisk svetsning har i stor uts träckning kommit till an
vändn ing. 

(Le Yacht, 23 mars 1933.) 

La Sibylle, den fjärde och sista ubåten av »Sous-marins cotiers» 
i 1929 års program, sjösattes don 28 januari. Flottiljledaren Tartu 
har avslutat sina prov och ingått i Jlottan. 

(La Revue Maritinw, m ars 1933.) 

Marinbudgetförslaget omfattar en totalsumma av 2 839 838 570 
frc. , ~- . v. s. 375,244,789 fr c mindre än 1932. Beträi'fande fa~·ty~en 'g ö· 
res folJande sammanställning: 

I tjänst På provtur 

6 st. l. kl. kryssare 6 st. flottiljled. 

5 • 2. • 6 • stora u b. 
17 st. fl.ottiljl ed. 

26 jagare 

21 större ubåtar 

3 minl. 

5 mindre 

l hangarfartyg 

l flygdepå • 

l ub 

• min!. ub. 

l Under byggnad l 

l slagfartyg 

Elanerade 

4 st. 2. kl. krys. 

• fiottiljled. 
l st. l. kl. krys. 1 
3 • 2. > 

• jagare 

7 • fl.ottiljl11d. 

10 > ;tora ub. 

2 • minl. 

En ligt uppgitterna till Naiionen1as Förbund fö rhålla sig i an
tal en av Frankrikes ocb Italiens flotto r som 159 till 100. 

(Times, !) april 1933.) 
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Den franska föreningen »Marinm usei vännen> föreslå skapan de t 

av ett nytt, för örlogs- och handelsflottorna gemensamt mar iumu

scum, anlagt i Paris vid Seinestranden. nära Place de la Conc•>rt l". 

Man försökor roalise ra denna plan genom att samverka med sh re \. 

son fo r värl ds utställ ningen i Paris år 1937, vilken styrelse :försiiha1 

s ig om tomtC'r utdte r Seinekaj erna. 
(Lo Monitcur dc la F lottt· 20 och 27 ap ril j !t3:}). 

FJ ~·gminis tcrn, N. Cot, ha r f ramlagt fö rslag att frigör a r, !.(

vapnet från armens territoriella hefä lh aYare och bilda en själYstiinl i!.( 

luftf lotta. Detta orsakar ingen ändring i m a rinflygets ställ n i ng, 

vilket är intimt knutet ti ll flottan. De t franska flygvapne ts inoil'l

ning m. m. förbli ver dock t. \-. densamma, t ills dess att dr fr am

lagda lagförs lagen slutbeh andlat~ i deputeradekammare .och Rc ·•:a t. 

En omfattande u ts kottsbehand ling samt J'öljandc fö rhand ling- nr i 

kamrarna to rde kräva avsevä rd tid. DC't är ännu för tidig t. ·t t t 

ytt ra s ig om vad slu t resultatet bliver. 
(La F ranco militairC' och LC' Journal 27--28 april j 9~:3 . ) 

Italien. 

4 ubåta r om 880 ton av 19:30 ' rs program ha va erhållit na!ll n ·n 

Archimede, Gal i e lo Gal il!' i, E YC' ngelis t a Torricelli och Lalil co F P r a

ris. 
(Revue Maritime, apri l 1933.) 

Tyskland. 

Skolskep pet Ersatz Niobe bygges hos Blohm & Voss, Hamh11 ·g. 

Det blir l'tt barkskopp med 2 genomgående däck, poop och !J ao·k. 

L ängd ö. a. 73 m., bredel 12 m., cljugåencle 5 m., tonnage 1,500 h>Ll , 

besättning 226 man. En 500 hkrs :M. A. N. hjälpmotor beräk1HB 

kunna giva en fart a\· 8 knop. Skeppet förväntas löpa av stapeln 

1 juli. 
Under b,yggnadsticlen har man förhyrt 3 lotsskonerter Duh nl'u, 

Gudwin och Orion. 
(Dansk Tfs, april 1933.) 
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Nederländerna. 

För kryssarC'n Celebes, påb9rjad l932 i Rotterdam, mecldPlas 
föl jande data: 

DPpl. 6,000 ton, lä ngel 170,8 m., bredd 15,6 m., djupg. 4,9 m .. :32 

j{uop, 6 st. lr:i cm: s kan., 4. st. 10,fi lv.-kan., 4 kulsprutor. 

(Le Yacht, 22 april 1933.) 

Danmark. 

Det nya >> opsynsskibeb> kommer att mäta 950 ton och bestyckas 

med två 12 cm :s och två 57 mm:s k anoner. F artyget skall kunna 
medföra ett flygpta n. 

(Norsk Tfs, april 1933.) 

Norge. 

Marinbudgeten 1933-34 uppgår t ilL 10,4 milj. kr. med följande 
huvudkon ton: 

Avlöningar . . .. . ... . . .. . ...... . . .. . . . . . . .. . 
Skolor . . . . . ... .. .. . .... . ................. . 

Rustning a v fat·tyg .. . .... . ........... . ... . 
Rustnin g av ubåtar .. .... .. . . . .......... . 

Rustning av flygmatr . . . . . . . . . ..... .. .... . 
U n de r h å ll ... . .... . ..... . ... . . . .. . , ..... . . 
Ersättningsbyggnad 
Anskaffning av torp. 
Anskaf:l'ning av min. 
Anskaffning av flygb. 
Anskaffning av amm. 

3,63 
0,26 
0,27 
0',24 
0,18 
1,90 
1,60 
0,30 
0,04 
0,38 
0,13 

milj . kr. 
)) )) 

)) )) 

)) 

)) )) 

)) )) 

>> 
)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

(Dansk Tfs, april 1933.) 

Sov jetryssland. 

Leningrads ham.n besöktes uneler år 1932 av 1,643 handelsfartyg. 

Tyskland hade s törst a antalet med 444 far tyg och därnäst Sovjet 
rn ed 229. 

(The N a vy, april 1933.) 
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Litteratur. 

Der Krieg zur See 1914--1 8. Heraus

gogeiJon vom .Marin e-Archi v. Der I-Iandcls

kriPg mit L' -houtE'n, Band 2. Februar bi s 

SE'pt<'mlwr 191 6. E. G. Mittler und Sohn. 

Berlin SW. (8 t1orfärgadt- stPntryck ocl1 10 
sk issc•r i i.i'xten). 

J} p:n Lclad av Arnu Sp ind lc·r, K ontcr-

adn lir al a. D. Pris 1:! :-- lUI , lw lli nne-

Land 1G: 2G .RM. 

Dot första handet ay ch1 tyska ol'ficie-II a s jökrigs historil'n lw

träffanci P ubå tskrigPi har nu l'öljfs U\' ott andra hand omfattande' 

tidl'n Jebruari--se plemlwr l\)1.3. Li ksom dPt fö regåond e handot iir 

det nu ut ko mn a hearlwtat aY rkn känclP uhåtsspeciali stc•n, Kontcr

amira l a. J)_ Arno Spi n eller. 

Dc'Jl llll'Ll \-anlig t_,· sk grnncll i glwt gjorda t:ramställningen till

låter läsan'n ntt ing5encl c l' ciljfl uppkomste 11 och uf vPcklingen av 

hancle lsk rigd nwd ulrtltar sawt clär_ll rl'cl ·iö n •naclc· Jnili 1ära och di

plomat iska komplikalionPr och SYå ri glwif'r. 

1fed Id-insyn ti lL rlen dH !'ö r tid<'n ännu föga uh-Pck lack uh åts-

mate ri('l t•ns möjlig-ildt'·J' va1· ciPn tyska uh å ishit se ring-l'n i Ht•lgo

lancl ocl! 1-:m s siird!•lt•s og-~·n nsam \'iir uhiits krig·f'öring i operations

områ cl<•na runt S t orbr itt a n n i!•ns kustt·r, sii rskil1 på \'t'Stkusit"n och i 

Kan alPn , tJ!'t g-runcl a1· dt' s tora avslåndPn från IJ ast'll . Så sna rt c•r

övring-t 'll a,· Flandt•rnkmtc•n Yar t'tt faktum, upptog cli.i.rför ckn 

t yska l'loi·l] pdning('n med i v!'l' tank!-'ll på a norcl naml<' av ubåtsbase r 

i detta onwdl' lh a r a grannskap till J'i <' IJClck ush•n. lldälhavaren för 

dc tyslm marinstri(l skral'icrna i Flaudorn yrkadt' dessutom L'ntriig-C'i 
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pft, att även Jå lätta övervattensstr idskrafter Jörlagda dit. Det "'il l 
dc att v öga riskerna för sjöstriclskraHcnJ a genom basens - ~ii r:l~ i l·; 
för flyganfall- utsatta läge mot de stora fördelarna av kortar <· 11111 ,_ 

rations linjer. 

Det är intressant att se hurusom i d.L·nna fråga den ofi, .t"i Ya 
åskådningen, representerad genom befällta varen för marinstr·i,H.: n'l 1_ 
t('rna i :Flandern, visade sig vara den riktiga. Vill m<lll vinll " 11 "_ 

ganting i krig så måste man också riskera någonting. 
I den mån flotian tillföreles större och mera sjö- och krig c;,J 11 ~·

liga ubåtar kunde verksamliPten utsträckas t,ill :MPLlelhavet, ,Ji; r· ;,a 
fö r sta ubåtsframgång rcsulteraLlc i sänkandet av el,, engPlskn sia u
skeppen Triumph oeh Majest.ic utantör inloppd till Danlnn l'il <·'·n n. 

Den följande framställningen av ubåtskrigots påltörjancJ, .. 1,._ 

mattning och slutliga uppl1ör::mrle är så lagd, att man dels hlll !ii i
ja växelverkan mellan (len militiira ceh politiska utveckling<' n "<' lt 
dennes återverkan på uhåtsop,·rationl'rna, clels i dctr.lj knn 1"\ ;u 
varje enskild ubåts öden oeh äventyr. 

l\l an får ingående reilogörclSl' Jöt· <k hekautn konllilder , '11 rr 
uppstodo mellan Tyskland och de neutrala makterna, enkanner lic!< 'r t 
U. S. A., genom sänkniugarna av å11garo som >>Katwijk», >>_\.ntl i, · 
och >>JJusitania» . för att en<last JJämna rlr mt•ra iramtrii<lamlc r ,tJJ,·~ r. 

ävensom härav Jöranleclda stridighete r inom den tyska krigslecl ni" ~·

en, sto ramiral c•n v. Titpitz' avske1l~ansökan och slutliga avkop1 lii1r ~ 

från kejsarens rådslag samt amirrdstabsclld('lt~ n·mplaeering. 
Den klyfta tm·llan den politiska och sjömilihira ledningen~ 11111'-

fattn i n g om 11 b å t,skrigiöri ngen, som a ltlrig kund<' överbryggas, J, J,• 
sin grund i <len politiska ledningens önskan ait föra krigr>( uia n 't1 1 
föro rsaka , att de neutrala, särskilt dei mäki.ign U. S. A ., skull<· 1i·, r
anlctlas ingripa mot Tysldall(l. Den sjölllil itära ledningen insåg·. att 
en sådan krigför ing skulle hliva ineffektiv därigenom, att den skull >· 
l>en·da England möjlighet aU för sina iniressen utnyttja rl0t lwu lr :t
la ionnagd, och aH d('t clödsl•ringamle, aYskriickaJHlr· slagl'i 11 " t 
Englands vitalaste del dä1·igenom skulle utebliva. Dt• ~jörnili t:ir :r 

reprPSPn tanterna - siirski lt. stora mirah•J r v. T i rpiiz - höll or· b a 
före, att U. S. A. på grund a v sina ekonomiska intressen i en t(' n ir·u 
i själva verket redan från början var Tysklands fiende och Fn 
eller senare skulle komma att förklara krig även om något ubn l' · 
handelskrig icke blivit igångsat,t .. 

Den politiska ledningens - och den lantmilitäras uppfattning 
- scgracle i 1lenna dragkamp. Uhåtskrigd kringskars undan iiir· 
undan av allt flera restriktioner, vilket slutligen medförde, att sjii
krigsledningen på eget lJevåg såg sig nödsakad att. helt instiil< l 
ubåtshandels k riget. 
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I skiill rin ga rna frä n uhiltan1as operationer miitf'l' man de 
fö rsta åtgärderna för att neutralisera ubåtarnas verksamhet. Indi 
J;:ntor- och spä rrnät, minfält oeh bevakningsiadryg börja uppfylla 
den strategiska förträngn ingen Dover-Calais, han delsångarna bevä
ras med kanoner oeh söka ramma de prejande ubåtarna, och ubåts
fällorna börja sin verksamhet. Första offret för ubåts-fälla l1lev U 
36, som sänktes av Q-skeppet >> Prince Charles>>. D är till komma de 
för England :föga smid;:rande >>Baralong>>-fallen. 

Med tillhjälp av de i slutet av l1oken förefintl iga månadskar
torna kan man fö lja varje ubåts väg och läge vid olika tidpunkter. 
l{artom a angiva ävenl edes p latsen för siinkningar av handelsfartyg. 
de sänkta fa r tygens namn och ]Jlatscn 'för ubåtars föro lyekandc m. 
m. Bästa resultatet av under perioden utiförda sänkningar ernåd
des av ubåten U 38, vilken undrr de :2.3 dagar dess expedition varade 
arbetade utoslutnade enligt pri~iörordningen och uppbringade och 
sänkte 2[) l1anclelsfa rtyg, därav 2:2 fientliga och :3 neutrala med 
kontraband samt 5 fientliga seglare med ett sammall lagt tonnage av 
71,389 ton. DPl visade sig vid krigets sl ut, ait detta var den ypper
sta prestation, som ummåddes under bola kriget. U 38 hade där
jämte under expeditionen väntat ett par dagar tiitt unclPr skottska 
kusten för aH Olll bordtaga tyska u b å tsofficoraro, som n· m t ur e ngelskt 
fångläger vid kusten. Dc r ymda oH ioerarna hade varit vid stranden, 
men icke observerat 11båten, som 11å kort avstånd f rån d0m legat 
skymd av en klippa. 

En bragd, som tilldrager sig siirskild uppmärksambet, är UD 2 :s 
hemfärd från Engelska Kanalen til Ostende med brusten koppling 
mellan propellermotor och dicselmoior. Ubåten hade icke m0r än 
en m askin, och vid haveritiliEilet J'anns endast en mindre clcl av 
bati("riets kapacitet inne. :Fartyget h ade 120' att 'tillryggalägga 
hem genom det väJ b eva k a dc Dovers l ra i t, och den elektriska ener gi, 
som stod till lmcls, kunde icke räcka till mer än 10-12'. Dessutarn 
fanns proviant endast för 4 dagar. A t t fartyget trots dessa vidrig a 
föru tsättningar med utnyttjande: av t idvattensströmmar oeh ],otton
liggando efter 11 dagar lyckligen kom till sin bas får anses utgöra 
en en astående sjömansprostation. 

Intressant är att följa UC-båtarnas (minläggande) verksamhet 
i dc livligt trafikerade farvattnen i och utanför Themsmynningcn. 
Efter att hava utspanat var trafiken såg ut att huvudsakligen g?t 
fram, gick ubåten och lade sin lilla m inlast om. 12 minor hel eller 
delad i ~rafikleclen , intill fyrskepp o. d:rl. Verkan av detta tnin
krig får anses hava varit betydande mod hänsyn till de små medel, 
som stodo till lmcls för dess bedrivande. 
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D!'t förtjiinar framhålla3, atl ubåtskrigets !'fft>kti1·itPf i'ka !],.,_ 

i samma m å n som ubåtarna hc•varades med kanoner. Torpc•cla 111 allct 

i undervattens läge övergavs a lLtmer på g r und av den ganska ri uo-.
1 

mt>cleJ träffprocent, som c·rn!lddPs (om kring 40). To rpedan l' all i marsc~;_ 
lä12·<> undcr mörkc·r (månljusa nältcr) samt. i dagning och sk,' lllll iug; 

Yar Himligt>n o tta fö rckollllllaucle. 
Bok!'n aY~lutas nwd <'n namnförkckning över clc• Utlll<• J tlet 

skt>tle boken onlfatt.ar onJkomt1a ubåtsm;innPn. 

För fackmiimwu c r bjulkr boken c•n yttCI'st intrrssant Li~JJi ng. 

ur vilk< ·n ctt lwt.ydando erJan•ulwtsmater ial kan h;imt.a s, \'arJ'ij, ar

hdd varmt kan anbctalbs till studium. sä rskilt för ub åtsoffi('< r are 

och hlivandc' så dana. 
E. S-n. 




