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Årsberättelse i hälso- och sjukvård för 
år 1932. 

Avgiven av ledamoten N. Molander vid Kungl. örlogsmannasällskapets 

sammanträde den 5 april 1933. 

(Forts. från h. 3, sid. 291.) 

Till frågan om luftförhållandena i slutna eller otillräckligt 
ventilerade rum ombord. 

Jag konuner här in på ett gammalt navalhygieniskt spörs
mål , varom mycket skrivits under årens lopp. 

Man vet sålunda sedan länge, att luften i tillslutna oven
tilerade rum såsom dubbelbottenceller samt i oventilerade för
rådsrum och kolboxar på kort tid, ibland endast några dagar, 
förändras, så att syret minskas i en sådan grad, att endast 
spår därav (mindre än l %) finnes kvar. Beträdes ett så
dant rum, utan att detsamma först blivit grundligt ventilerat, 
kan blixtsnabbt inträdande m edvetslöshet och död inträffa. 
Olycksfall av denna art hava i icke så ringa antal inträffat 
vid ett flertal mariner. Särskilda bestämmelser finnas där
för även hos oss angivna, angående hur man skall förfara be
träffande ventilering och beträdande av kolboxar och andra 
slutna rum ombord. 

Man har funnit , att det i slutna rum framför allt är lin
oljan i färgen på rummets väggar som förbrukar syret och 
det så h ast igt, att efter nymålning syret redan efter 5 titmnar 
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kan vara till hälften försvunnet. Denna process möjliggiir 
färgens torkning. Ar allt syret förbrukat , torkar färgen ieke 
vidare utan förblir fuktig. I övrigt har det vi,nt sig att i fö r
rådsrum förvarade grönsaker såsom potatis eller andra wga. 
tabilicr t . ex. tobak hava stor förmåga att vid sig binda H\ se
värda k vanliteter syre. Sanuna förhållande inträder i ru m d ii r 
oljefärg förvaras i öppna pytsar eller där oljekläder, k m10n 
kapell eller presenningar instuvats. l kolboxarna är de l ko
len själva som absorbera syret. Vanliga kol kunna p å tre da
gar absorbera dubbla sin volym syre. I kolboxarna tillkom ma 
som bekant även andra luftförändringar i form av bildni ng a y 

koloxid och n<etan, vara v den sistnämnda gasen blandad med 
luft i en mängd av 5- 12 % giver upphov till en stark ! l':\

plosiv blandning. 
De mycket hastigt inträdande dödsfallen vid beträd::mdl' 

av sedan längre tid slutna rum ombord b ero utan tvivel i al l
mänhet på den akut insä ttande syrebristen (anoxämia). l 
bland har man felaktigt antagit, att dödsorsaken i dylika Ldl 
i stället varit koloxidförgiftning. Detta misstag torde cl clYis 
kunna förklaras därav, att dc omkomna personerna efter dö
den visat en egendomlig skär hudfärg, vilken anses vara ka
raktäristisk för koloxidförgiftningen. 

1931 inträffade ett dödsfall under liknande omshindig
heter å ett engelskt fartyg. Hummel, som mann en ifr{tga he
trädde, hade icke förut ventilerats på sätt som gällande he· 
stämmeJser föreskriva. Dödsfallet tillskr evs först oriktigt kol
monoxidförgiftning. I el en avlidnes blod kunde cmcllcr lid 

intet spår CO påvisas. 
Detta olycksfall föranledde en omfattande undersökn ing. 

som gav delvis överraskande resultat (Duclding, Dudlcy och 
Freclcrick). En mängd luftprov undersöktes från slutna nnn 
ombord. Man fann som väntat var, att syrehallen i dessa 
luftprov var mycket ringa, ofta mindre än 2 %, men m an 
gjorde dessutom den oväntade upptäckten, att luften därstädes 
ibland innehöll kolmonoxid upp till 0,2 %. Fortsatta försilk 
visade: att det var linoljan som producerade kolmonoxid en. I 
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ett försök där man förvarade kokt linolja i ett slutet kärl i 

5 månader, visade luftanalysen 0,21 5?:~ syre, 3,28 % koloxid 
och 0 ,35 % k olmonoxid. Luften innehöll sålunda i detta fall 
rnera kolmonoxid än syre. 

Därefter gjordes upprepade djurförsök med m arsvin och 
möss, vilka visade att uneler vissa betingelser, vilka kunna 
tänkas uppkomma även i slutna rum ombord, försöksdjuren 
icke avlcclo omedelbart av syrebrist utan först efter några 
timmar a v kolmonoxiclförgiftning, vilket verifierades genom 
spektroskopiskt pavi~ancle av CO i dc döda djurens blod. 

Det kan tilläggas att hos människa en tillblandning till 
luft a v vanlig sammansättning red an a v O, 15 till 0,2 % CO 
inom en timm e giver farliga ~ymptom och att 0,4 % CO ver
kar dödand e på samma tid . 80 % mättning av blodet m ed CO 
verkar hastigt dödande ( Henderson och Haggarcl). 

Vid första påseende t kunde de t tyckas , som om ovannämn
da försöksresullat endast ägde rent akademiskt intresse utan 
större praktisk betydelse, då i allmänhet förh i\llandcna ligga 
så t ill , att dödsfallen vid beträdande av slutna rum ombord 
inträffa på grund av syrebrist långt innan eventuellt förefint 
lig kolmonoxid kan verka förgiftande . Emellertid synas djur
försöken visa , att förhftllanclena kunna gestalta sig s:"t, att syrc
halten i ett slutet rum kan vara tillräcklig för livets uppe
hållande därstädes ål1ninstone uneler en kortare tid, medan 
kolmonixclhalten kan vara så betydlig, att den hinner föror
saka farliga symptom eller dödsfall. Man torde kunna tänka 
sig, att ett slutet rum anses ofarligt att beträda, därför att en 
säkerhetslampa brinner i detsamma, medan där finnes CO i 
tillräcklig kvantitet för att verka dödande. 

Ovan anförda slutsatser av försöken fingo en oväntad be
kräftelse genom ett par olycksfall, som ungefär samtidigt in
träffade vid elen amerikansk a flottan. Det första fallet inträf
fade å U. S. S. Nevada, där 3 män sjuknade efter att ha arbe
tat l lj~ timme i ett slutet rum, där kolmonoxid seelan påvisa · 
des . Det andra fallet gällde 9 p ersoner , vilka arbetade i en 
oventilerad cell ombord å U. S. S. New York. I detta fall för-
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märktes symptom efter några minuter, men det tonle hava 
dröjt omkring 1J2 timme, innan man lyckats få de förolyckade 
ut ur rummet. Av de 9 männen avledo två. I belysning av 
det ovan anförda torde man kunna säga, att latenstiden för 
symptomens uppträdande, ticlen för vistelsen i rumm.et. jiimte 
det förhållandet att 7 män överlevde, starkt tala för att det 
även i detta fall rörde sig om GO -förgiftning. 

I samband med vad här ovan anförts torde det vara liimp. 
ligt att beröra en annan fdgeställning. Antag att cll antal 
personer befinna sig instängda i elt rum utan varje möjlighet 
till förnyelse av eller rening av den i rummet inneslutna luften. 
Vilka åtgärder kunna och böra under sådana förhållanden vid
tagas, för att få den tillgängliga luftmängden att räcka t ill så 
länge som möjligt för livets uppehållande? Frågan kan an
ses hava praktisk betydelse, då en sådan situation m.ycket väl 
kan komma att inträffa , då det endast gäller alt vinna t id 
för att räddning skall bliva möjlig. Frågan har på etl intres
sant sätt behandlats av den engelske navalhygienikern Fre
derick i en uppsats i Journal of the H.o-yal naval m edical ser- . 
vice 1930. 

Det gäller tydligen under sådana omständigheter icke att 
bibehålla hygieniskt önskvärda luftförhållanden utan endast 
sådana, som m edgiva livets uppehållande så länge som m öjligt. 
Den viktigaste luftförsämrande faktorn är givetvis de insliing
da personernas livsfunktioner. Nu vet man, att en människas 
syreförbrukning och kolsyreavgivning .variera betydligt be
roende på det arbete, personen ifråga uträttar. Syreförbruk
ningen respektive kolsyreproduktionen kan mer än lO-dubblas 
under strängt arbete i förhållande till under vila. Vidare vet 
man, att näringsupptagande ökar förbränningen i krop~wn. 
Linolja och annan olja och matvaror, speciellt grönsaker bmda 
syre ~ch producera kolsyra. Under hänsynstagande till dessa 
förhållanden har Frederick angivit följande regler. Han an
ger, a tt man på detta sätt kan få luften under dylika omstän
digheter att räcka till 8 gånger så lång tid, som. om man med 
ett planlöst och oändamålsenligt förfarande >>slösar » med den 
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tillgängliga luftkvanliteten. Reglerna följa här nedan med 
n kort motivering för varje punkt. 

e l ) Alla personer, som icke måste uträtta arbete, skola 
läaga sig på durken och ligga så orörliga som möjligt. De, 

50~1 måste uträtta arbete, skola göra detta med så liten kraft
ansträngning som möjligt. (Syrgasförbrukningen och kolsyre
produktionen ökas myc~et starkt vi~~ arbete. T. o. :U· pl~n
löst gående fram och tillbaka medfor ett dubbelt sa hastigt 
förbrukande av luften som vid fullständig vila). 

2) Alla matvaror stängas in, så. att de icke stå i kontakt 
med luften (matvaror, speciellt vegatabilier absorbera syre och 
avgiva kolsyra). 

3) All olja torkas upp , och trassel använt för ändamålet 
undans tuvas. (Ol ja absorberar syre). 

4) Endast minimum av föda konsumeras. (Näringsupp 
tagande stegrar förbränningen i kroppen och därmed syreför
brukningen) . 

5) Inga tändstickor få tändas för att pröva luften. (Skä
let delvis att undvika syreförbrukning men delvis av psykolo
gisk natur. Långt innan luftförhållandena hunnit bliva farli
ga har syrehalten nedgått så, att en tändsticka icke brinner. 
Den psykologiska effekten av ett Sl\dant prov är av icke önsk
värd natur). 

6) Allt vatten upptorkas, och trassel eller annat material 
använt för ändamålet undanstuvas, så att delsamma icke har 
kontakt med luften. (För att undvika onödig ökning av luf
tens fuktighet). 

7) Rökning förbjudes. 
8) Matlagning förbjudes. 
9) Alla artificiella värmekällor avstängas så vitt möjligt 

(skälen för åtgärderna i punkterna 7-9 äro uppenbara). 

Punkah louure. 

De senare åren har i allt större utsträckning kommit till 
användning ett nytt system för ventilation och i vissa fall även 
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uppvärmning ombord. Engelsmännen kalla anordningen 
punkah lomTe. Det nya i systemet utgöres egentl igen av d eL 

sätt, på vilket luften matas ut i de olika lokalerna. Venlilan
ordningen, en eller flera allt efter rummets storlek , bes tar a v 
en kulledskonstruktion d. v. s. ventilens huYuclbestånclsdd iir 
en sfäriskt formad del, som kan förskjutas i alla riktn ingar 
i en molsvarande >> ledhåla >> . På den ~ll rumme t vettande po
len är en öppning, som till sin storlek kan ökas eller min skas 
efter behag medelst en sk r u v ven l il. Fördelen med detta s ~· _ 

stem är , att man efter önskan kan rikta luftströmmen i vi l
ken riktning man vill genom aU vrida ventilen i kulleden och 
vidare variera den tillförda luftens mängd genom ovannäm nda 
skruvventiL Punkah louvrc med revolveranordning är ock 
så konstruerad. Därvid erhålles ett inom vissa inställbara 
gränser kontinuerligt ombyte av luftströmmens riktning. Driv 
kraften för revolvern är luftströmmen. Luften kan vid behov 
förvärmas i en s. k. termotank, varav lämpligen en bör fin nas 
för varje vattentät avdelning av fartyget. I termotanken upp
värmes luften till önskad temperalur genom att elen får p asse
ra ångrörsslyngor och pressas därefter med fläktar från tank en 
ned i ett system av lufttrummor, som fördela luften till dc ol i
ka lokalerna. På detta sätt erhålles också en uppvärmning 
enligt principen för varmluftsuppvärmning, som gör an n~m 

vänneledningsanordning överfiödig. 

Punkah louvre-systemet synes innebära ett framsteg och 
användes numera i stor utsträckning såväl å större förnäml iga
re passegerarefartyg som å örlogsm~in. I engelska floltan har 

man på senare iir alllmera ö-..·ergått därtill. 

En av systemets fördela r är , att man i varmt klimat han 
till stor del undvara dc vanliga flyttbara fläktarna. I stiillct 
kan man med ett enkelt handgrepp rikta luftströmmen , så 
att man får önskad kylande effekt av clcnsanuna. Efter vad 
som meddelals mig, kommer punkah hmvre-systemet att an
vändas ombord å flygplanskryssaren Gotland. 
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Gns/'rågcm. 

Gasfrågan är fortfarande i hög grad aktuell och föremål 
för en omfallandc vetenskaplig forskning . Litteraluren är 
pumera synnerligen omfattande. Som ex.empel kan nämnas, 
att ensamt litteraturförteckningen i Hermann I3tischers bok 
»Griin und Gelbkreuz » (H::unburg 1932) upptager mer än ett 

IOO-tal arbeten. 

Nordisk militärmedicinsk förening hade vid si l t senaste 
årsmöte i Oslo 1931 upptagit gaskriget från militärmedicinsk 
synpunkt som huvudämne för diskussionen. Ett flertal inle
dare från de nordiska hinderna belyste frågan i föredrag . 

Docenten Gustaf Ljunggren fr~m Lund gav en cxpose av 
stridsgaserna och gaskrigets utveckling fr å n huvudsakligen 
kemiska synpunkter. Han framhöll därvid, att man måste 
tänka sig, att ett kommande krig icke konnner att fortsätta , 
där det föregående slutade, och att man icke enbart av krigs
erfarenheterna och bearbetningen av dessa kan i och för sig 
draga säkra slutsatser ont det kemiska vapnet i ett kommande 
kri g. Under själva kriget skedde arbetet i en drivhusatmosfär 
för täckande av dc ögonblickliga behoven. Man fick taga, 
vad man hade till hands. Efter kriget hava frågorna mera 
systematiskt kunnat genomgås, och stora organisationer i oli
k a länder arbeta fortfarande härpå. Dock ligga lyckligtvis 
chanserna på gasskyddets sida. Här finnas utan tvekan de 
största utvecklingsmöjligheterna, under det att utvecklings
möjligheterna för anfallsmedlen på kemiens nuvarande stånd

punkt äro starkt b egränsade. 
Det är nog icke så lätt för en fiende att i stor stil göra 

ett gasanfall. Detta är beroende av väderleken och på grund 
av skiftningarna i denna svårt att ordentligt planera i förväg. 
Gaserna äro dyra och svåra att anskaffa i tillräckliga mäng
der. Trots att Tyskland var i besittning av världens största 
k emiska industri , kunde det ändock icke under världskriget 
tillverka så mycket stridsgaser, som begärdes vid fronterna. 
Det blev brist på stridsgaser, och då gällde det ändock icke 
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att gasa ned hela landsdelar utan endast smärre avsnitt vid 
fronterna. 

Gasfrågan är icke enbart en kemisk, medicinsk eller ll1i
litär fråga utan en kombination av alla dessa frågor, som ford
rar ett samarbete mellan fackmän på dess olika områden för 
att kunna lösas. 

Det torde få anses som säkert, att några förberedelser ll1ed 
direkt tanke på användning av kemiska stridsmedel i stort se tt 
icke voro gjorda i något land då världskriget utbröt. Att man 
icke tidigare, än vad fallet blev, b egagnat sig av kemiska strids 
medel har tydligen berott på, att detta varit omöjligt, innan 
man hade tillräcklig kunskap om dessa medel och framför allt 
på, att det icke varit möjligt att tekniskt framställa dessa i 
stor skala. Härför erfordras en utvecklad kemisk industri, 
och framställningen av stridsgaser står i intimt sammanhang 
med fabrikationsmetoderna i de stora färgämnes- och läke
medelsfabrikerna. Tyskland intog i detta fall nära n og en 
monopolställning. De föreningar, som lanserades som strids 
gaser, voro icke några nya, mystiska äm:nen utan av kemister
na kända föreningar. Man kan numera fastslå, att det var 
tillverkningsmöjligheterna samt tillgången på stora män gder 
billigt utgångsmaterial och just sådant utgångsmaterial, som 
med hänsyn till råämnesbristen under kriget kunde avvaras 
för detta ändamål, som i hög grad var avgörande för , vilka 
kemiska föreningar med kraftiga fysiologiska verkningar på 
organismen, som kommo till användning som stridsgaser. 

Överhuvud taget finner man ett mycket nära samband 
mellan resp. länders kemiska industri, råämnestillgångar oeh 
de använda stridsgaserna, och så torde nog bliva förhållandet 
även i framtiden. 

De var ickte en tillfällighet, att klor blev den första strids
gas, som kom till användning. Klor är ett av de viktigaste 
halvfabrikaten i den kemiska industrien och fanns på lager 
i stora kvantiteter, vilka lätt kunde förnyas. Men då kloren 
ej visade sig lämplig, och man lätt kunde skydda sig mot den. 
införde man fosgen , även detta ett kemiskt-tekniskt halvfabri-
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j{aJ, som kunde tillverkas i stora mängder utan några sär

skilda förberedelser. 
sedan kommo slag i slag och i allmänhet med tyskarna 

50111 initiativtagare de övriga stridsgaserna, vilka varierades 
och kunde användas som överraskningsmoment på grund av 
det ofullständigt utvecklade gasskyddet. 

Senapsgasen användes först!a gången den 12 juli 1917 vid 
Nieuport . Tyskarnas överlägsenhet i fråga om denna gas b e
rodde på, att de redan 1905 vid Baclische Anilin- und Sacla
fabrik hade färdig en teknisk metod för framställning av det 
närmaste utgångsmaterialet för senapsgas nämligen etylenklor
bydrin, en m etod, som hade utarbetats närmast med häns~n 
till indigoframställning. Framställningen av senapsgas val 
lade ententeländerna stora svårigheter. Metoden att fram
ställa ctylenklorhydrin lyckades man då icke lösa utan fick 
framställa gasen av etylen och svavelklorur. 

Sedan l 925 har tillverkningen av etylenklorhydrin blivit 
en storindustri särskilt i Amerika, där den numera framställes 
av de avgaser, som erhållas vid hearbetningen av petroleum 
vid den s. k. crackingprocessen. Etylenklorhydrinen har fått 
stor teknisk användning som utgångssubstans för framställ 
ning av nya lösningsmedel för den moderna lack- och fcrniss
tillverkningen. 

Ser man på siffrorna över cicn L'nurma åtgången av strids
gaser under världskriget förstår man i huru nära samman 
hang utvecklingen av stridsmedlen måst~ stå iill de' industri
ella rtsurserna i resp. länder, •1ch h~ir har man ock~a en muJ
lighet att kunna bedöma, vad som är realiserbart eller icke, 
när det gäller kemiska stridsmedel. 

Sanitetskaptein Otto .Jervell, Oslo, framförde synpunkter 
på sanitetstjänsten under kemiskt krig. Inledningsvis lämna
de han en del intressanta statistiska uppgifter från erfaren

heterna under världskriget. 

U. S. A:s Surgeon general meddelade 1920 följande upp

gifter. 
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Tolal::t antalet vårdade vid amerikanska krigssjukhusen 

224,089. 
Yarav sarade 

vu ra v gasförgiftade ............... . 

Döda å sjukimsen till följd av sårskador 

1±7,651 
70,552 
12,192 

G5 .HO ?,~ 

31 ,-lH 96 

Döda å sjukhusen till följd a\' gasförgiftning 1,121. 

;\f ortali !et bland saraclc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2(\ '?~ 

gasförgiftade . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7;\ o,; 
andr a sjuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 72 o;, 

Ovannämnda siffror beröra endast dc å sjukhus intagna . 

Medlagas a lla på slagfält och sjukhus döda, visade del sig ' ara 

förenat med c:a 12 gånger slörrc mortalitetsrisk att bli samd 

av eldvapen än alt bli gasförgiftad. Tyska och franska sta

tistiker från samma tid visa en mortalitet bland gasförgif tade 

av resp. 2.9 och ;~ %. Ovanstående äro lo!a lsiffror. Ser m,lll 

på enstaka tillfällen i gaskrigets början, då gassk~·ddet '<lr 

hrislfäUigL ulvccklat, får man en annan bild. Vid dc fi irsta 

tyska gasangreppen med klorgas kunde ett enda angrepp nwd. 

föra en förlust för fienden a v 5,000 döda, och p~t elen ryska 

fronlcn dogo 140 officerare och 21,000 man under 3 gasanfall. 

För att bedöma verkan av gaserna Htr man dock icke Lt

ga hänsyn enelast till mortalilet och morbiditet ulan också l iii 

invaliditeten. Den amerikanske läkaren Francinc, som un

der krigets sista månader var läkare vid det stora gassjukhusl'l 

i Toul , anför att 90 % av alla fall p:'t sjukhuset voro att h iin 

föra till senapsgasförgiflning. Endast 20 % av dessa voro 

så allvarliga, att patienten måste ligga till sängs m er iin 2 d~·gn. 

Trots elen ringa mortaliteten vid senapsgasskador göra cles-,a 

genom långvarig rekonvalescens ett stort antal man tjän ~ll' 

oclugliga under längre tid. Enligt franska uppgifter är ingen 

gasförgiftad soldat istånd att åter vända till sin avdelning u n

der loppet av den första månaden, 13 .% äro tjänsteodugliga 

i 45 dagar, 35 % i 60 och 17 % i 75 dagar. Det vill m ed 

andra ord säga, att % av den gasförgiftade styrkan blir tjäns te

oduglig i minst 2 % månad. Endast ett försvinnande ant:il 

:w de gasförgiftade få emellertid varaktigt men. A v 70,000 
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fall gasskador i den amerikanska armen blcvo endast 4 helt 

blinda och 25 fingo synen s larkt nedsatt, medan 700 ame

r ikanska soldater hel eliert dch·is förlorade synen pa grund 

av skottskador. Det ,har framkastaLs att förgiftning med 

stridsgaser skulle disponera för tuberkulos. Detta torde icke 

yara fallet. Framslitende franska , engelska, amerikanska och 

tyska läkare äro eniga härom. Bland de i Schwcitz interne

rade trupperna kunde Stachelin icke påvisa något samband 

mellan tuberkulos och gasförgiftning. Detta spörsmål har i 

de krigförand e länderna varit av stor ekonomisk betydelse. 

I U. S. A. kom sålunda efter kriget en massa krav på crsti tl 

ning från tuberkulö-sa , som menade alt deras sjukdom stocle 

i samband med gasförgiftning. 

Erfarenheter från kemislut fabriker gå i samma riklning 

som krigserfarcnheterna. Ja det har till och med från en

staka håll (Francine, Veclclcr och Sawyer) framh<1llils , att 

klor har en gynnsam inverkan på en tuberkulös lungaffcktion 

på grund :w den kongestion , gasen orsakar i lungorna. Det 

har också kliniskt Yisat sig, alt tuberkulösa, som blivit gas

förgiftade, blivit förbättrade. Det föreligger också cH expe

r imentellt arbete av Koowtz rörande gasförgiftningars inver

kan på tuberkulösa lungaffcktioncr. Han fann, att gasför

giftning icke framkallade någon försämring hos tuberkulos

infekterade djur. 
Ovanslående upgiftcr äro ägnade att i sin mån belysa frå

gan om gaskrigets humanitet. 

Marinläkaren H. 'Vestcnnark Stockholm höll eU före

drag om gaskrigel från n a va ]medicinsk synpunkt. Då före 

dragshållaren nyligen i en uppsats i denna tidskrift behandlat 

samma ämne, saknar jag anledning att här närmare ingå 

därpå. 
I samhand med ett anförande av regementsläkaren C. 

Barre, Strängnäs, om militärläkarnas och sjukvårdspersona

lens unelervisning i gaskrig väckte generalfältläkar e Bauer 

förslag , att nordisk militärmedicinsk förening skulle göra hän

vändelse till samtliga medicinska fakulteter i clc nordiska län-
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derna med förslag att ifrågavarande fakulteter skulle på lämp

ligt sätt anordna undervisning för alla m edicine studerande 

i stridsgasförgiftningar och deras behandling. Detta blev ock . 

så föreningens beslut. 
Overlacge G. Lange, Köpenhamn, r edogjorde i ett syn

nerligen intressant föredrag fö r fosgenförgiftningen och dl·ss 

behandling. J ag kommer i det följande in på vissa delar av 

hans framställning. 

Några tyska erfarenheter efter kriget. 

Versaillesfreden ålade Tyskland bl. a . att förinta sina 

innehav av kem.iska stridsmedel. Dessa förråd av stridsgaser 

förvarades till största delen på den omkr. 6,500 h ektar om fat

tande gasdepån Breloh, belägen på Li.ineburgerheclcn. Här 

funnas väldiga förråd, 48,000 ton tysk gasammunition och 

flere tusen ton erövrad utländsk gasammunition. Därtill kom

ma flere tankjärnvägsvagnar och ett antal stora behållare med 
stridsgaser eller deras förproclukter. lVIan visste till en bör

jan icke hur man skulle kunna förinta dessa väldiga mängeler 

stridsgaser. Detta problem var nytt. I oktober 1919 föreslo

go olika sakkunniga, att h eia förrådet skulle transporteras 

från Breloh, inskeppas på fartyg och sänkas i h avet. Den 2! 

oktober samma år ägde emellertid en fruktansvärd explosion 

rum på gasdepån. Orsaken har aldrig kunna utrönas. -18 

fabriksbyggnader , milliontals gasprojektiJer, omkring 1,000,000 

kg. stridsgaser, 230,000 minor, 40 tankvagnar med gasämnen 

m. m. flögo i luften. Denna explosion rubbade givetvis på 

det mest grundliga sätt varje översikt över förhållandena pft 

gasdepån. Gasprojektiler, laddade med olika stridsgaser lågo 

kringströdela överallt. Utrymningsarbetena blevo givetvis en 

ytterst farlig uppgift. Massor av gasprojektiler m ed endast 

delvis förstörda gasämnen förekomma i riklig mängd. Ar

betena medförde också ett flertal gasförgiftningsfall, delvis av 

mycket svår art. Den tyska regeringen uppdrog dessa arbe

ten åt ett antal privatfirmor. En uppfattning av huru omfat-
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tande dessa arbeten voro kan man få av uppgitfen, att en en
da av dessa firmor under år 1920 därmed sysselsatte ej mindre 

än ett 1,000-tal arbetare. 

De från medicinsk synpunkt vunna erfarenheterna från 

detta företag hava h elt nyligen (1932) publicerats av Hermann 

Biischer, vilken såsom läkare behandlade de vid Brelob upp

kommande gasskadorna. Biischer hade tjänstgjo'l't som ba

taljonsläkare under världskriget och därunder kunnat för

skaffa sig en viss erfarenhet p å ifrågavarande område. 

Blischers verk innehåller icke endast en framställning av 

under arbetena vid Brelob vunna erfarenheter utan även re

dogörelse för en del självständiga försök på området, vilka 

äro av stort intresse. 

Nedanstående sta tistiska sammanställning över de under 

röjningsarbetena vid Brelob inträffade ga~skadoma visar bl. 

a. tydligt vilken stm betydelse stigande erfarenhet och kun

skap hos ledning och arbetare har för förebyggande av gas

skador. Ehuru man från början hade världskrigets rön att 

bygga på, var det möjligt att genom utnyttjande av under ar

betets gång gjorda erfarenheter och utbildning av personalen 

starkt n edpressa såväl gasskadornas frekvens som deras svår

hetsgrad. 

I sammanställningen upptagna fall h änföra sig nästan ute

slutande till förgiftningar med gaser tillhörande de kvävan 

de eller frätande grupperna . (fosgen :eller senapsgasförgift

ningar). Arsinförgiftningar förekomma ävenledes i rikligt an

tal, men de voro i allmänhet av så lindrig natur, att dc icke 

medförde arbetsoförmåga i längre tid än 3 dagar. Samman 

ställningen upptager endast fall, där arbetsoförmågan varade 

längre tid än 3 dagar. 
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Stllclier öv er lewisit. 

Lewisit är elen i ,\merika inaugarcracle benämningen på 
p-klorvinylarsind ikloricl Cl H C = CH As C12 • 

Enligt amerikanska uppgifter skulle ämnet ifraga först 
]lava isolerals och beskrivits av amerikanen Lewis HH8. Bi.t

scher uppgiver emellerlicl, att ty~karna Thicle, \\'icland och 
Blocm er redan 1916- 17 ingående studerade detta redan vid 
denna tidpunkt för dem välbekanta ömne. Under världskriget 
kom lewisilen aldrig till användning. Efter kriget har lewi 
silen särskilt fr ån amerikan;;;k och engelsk sida utpuffats så
som ett synnerligen giftigt kemiskt slridsmedel ställ::mclc alla 
andra elylika i skymundan och amerik ~mska och engelska 
tidningar hava överflödat av skräckski ldringar från lewisilens 
användning i ett fr amtida krig. l\lan har därvid giYil l ew i
siten benämningen »the dew of dea lh >> . l den velensknpliga 
litternluren hava arbeten behandlan de lewisitens verkningar 
vari t mycket .sparsamma. Det mesta som hittills publicerats 
härom hänför sig till E . B. Vedder (the medical aspects of 
chemical warfare, Baltimore 1925 ). Vedder härleder sina er
far enheter om lewisiten huvudsakligen från djurförsök. 

H ermann Biischer har i ovan omtalade arbete publicerat 
en serie jämförande försök rörande verkan på huden h os 
människan av senapsgas å ena sidan och lewisit å den andra. 
Han har därvid konunit till slutsatser, som i väsentliga av
seen den skilja sig från Vedders , och vilka synas komma atl 
medföra en revidering av åsikterna rörande b ehandlingen av 
lewisitskadorna . 

Le,visiten är vid vanlig temperatur en gulaktig vätska 
med fryspunkt vid -- 1:10° C. och kokpunkt + 190° C. Den 
har en ytterst intensiv lukt av geranium. BLi.scher säger, att 
man näs tan kan påslå, att lewisit har en tydligare geranium 
lukt än geranium. själv. Vatten sönderdelar hastigt lewisiten . 
Denna utpräglade lukt gör experimentenet arbete med lewisil 
myck et mindre farligt än elylikt med senapsgas, vilken när 
den förekommer i små mängder icke har någon lukt och där
för är mycket lömsk . 
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Därtill konuner att man genast känner en brännande 
känsla i huden, om man av misstag fått ett stänk lewisiL pa 
sig, vilket däremot icke är fallet med senapsgas, och man kan 
därför omedelbart behandla det drabbade stället, så att skada 
icke behöver uppkomma. 

BLischer sanunanfattar· de olika verkningarna av lPwisit 
och senapsgas på den mänskliga huden på grundval av sina 
jämförande fö r sök sålunda. 

l. En droppe lewisit anbringad på huden fram kullar 
omedelbart en lätt sveda, medan en droppe senapsgas icke 
under de första timmarna framkallar några som helst sub
jek tiva eller objek tiva symptom. Den av lewisilen fram kal
lade svedan stegras ända till dess blåsbildning inträder men 
m edför aldrig de ofta outhärdligt svåra smärtor, som upp 
träda efter senapsgas men där på ett långt senare stadium. 

2. En stor droppe lewisit sugs förhållandevis snabbt upp 
av huden, redan på 3 :'t 5 minuter, och breder därvid ut sig 
betydligt. En lika stor droppe senapsgas sugs upp av huden 
först efter 20 a 30 minuter och breder därvid icke ut sig så 
mycket som lewisiten. Vid samtidig applikation av de b ada 
ämnena · ser man vid lewisit en intensiv rodnad av huden på 
en tidpunkt, då senapsgasen ännu icke trängt in i huden. 

3. Vid senapsgas är det inflammerade området skarp t 
avgränsat, vid lewisit övergår det diffust i omgivningen . 

4. Vid lewisit börjar blåsbildningen redan efter 12 till 
13 timmar och visar efter 24 timmar mycket stora blåsor . 
Dessa blåsor äro karaktäristiska för lewisit. Stora samm::m
hängande blåsbildningar förekomma i allmänhet icke vid se
napsgas. Efter senapsgasapplikation (en stor droppe) börjar 
blåsbildningen först efter 20 timmar i det ifrågavarande om
rådets periferi. Centralt uppluckras visserligen epidermis n[t 

got, men hela vävnaden tycks vara så allvarligt skadad, att 
epidermis icke längre har kraft att bilda en blåsa. Om se
napsgas får verka på huden i mycket ringa mängd, ser m an 
också här en blåsbildning. Större mängder synas som sagt 
så starkt skada huden att dess blåsbildande förmåga liksom 
förlamas. 
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5. Inflammationsprocessen skrider vid lewisit mycket 
snabbt framåt och har vanligen nått sin höjdpunkt redan på 
2 :a dagen, medan denna höjdpunkt vid senapsgas ofta icke 
nås förrän på 14 :e dagen. Vid lewisit har man sålunda ett 
hastigt stigande stadium incrementi, inflammationen står blott 
kort tid på sin höjdpunkt, varpå kommer ett stadium decre
meuti av förhållandevis kort varaktighet. Vid senapsgas har 
man ett niycket långsamt stigande stadium incrementi ofta 
upp till l4 dagar. , Inflammationens höjdpunkt varar) där 
längre och stadium decrementi förlöper långsamt. 

Vid lewisit förlöpa allt mera intensivt men relativt h astigt. 
Vid senapsgas är förloppet i det hela mera uttänjt. Om det 
lyckas att vid en le\visitskada bevara blåsan hel, så att sekun
därinfektion icke inträder, kan läkning redan inträda på 14 
dagar , vid vilken tidpunkt senapsgasskadan ibland först nått 
sin höjdpunkt. Tillkommer vid lewisilskadan en sekundär
infek tion, kan läkningen taga ända upp till 26 dagar , vid vil
ken tid senapsskadans nekroser ännu icke bruka vara avstötta. 

6. Efter senapsskador förekommer regelbundet pigmen
tering av huden omkring det skadade hudstället, vilket aldrig 
ses efter lewisitskador. 

Enligt Vedelers åsikt har man vid lewisilens inverkan på 
huden utom de lokala verkningarna även att taga i betraktan
de de resorptiva verkningarna av den från lewisilen avspal
tade arseniken. Vedder uppgiver, att en person av 70 kg. 
kroppsvikt skulle dö av arsenikförgiftning efter inverkan på 
huden av en lewisitmängd av 1,4 gr., så framt fallet förblir 
obehandlat. 

Bi.ischer säger sig under sina försök icke hava kommit 
till den uppfattningen, att lewisilen skulle hava någon m era 
betydande .resorptiv giftig'(het. Försökspersonerna hade på 
det hela taget vida mer respekt för senapsgasen än för lewi
siten. 

Försök rörande verkan på huden eller efter inandning av 
lewisitångor har Bi.ischer icke utfört. 

Tidskri ft i Sjöväs en det. 22 
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Veclders djurförsök visa, att verkan av inandning av Je_ 
wisitångor m edför en omedclJJarl insällancle stark retning av 

respirationsorganens slemhinnor med pseuclomembranll! ld. 
nin" vartill kommer ett i olika fall olika starkt uttalat öden1 b > 

i lungorna samt konsekutiva lunginflammationer. 
Den av Vedder föreslagna behandlingen av lewisitska do r. 

na, vilken synes oreserverat citeras i alla före Btischcrs skrif t 
publicerade arbeten på området, är följande. 

l) Snarast möjligt avtvättning av det drabbade hud
stället med 5 % Na O H lösning och cflcrlvättning med va llt- 11. 

2) Komma brännskadorna Lill behandling inom 1:.! till 
24 Limmar bör fullständig c~cision göras av det skadad<' om

rådet ut i frisk vävnad. 
i3) Inträffade frätskador behandlas med järnhydrat pa~ta. 

Vedder föreslår alt soldaternas utrustning bör i clt kommaii de 
krig fullständigas med ampuller av 5 % Na O li lösning CIC IJ 

tuber m ed järnhydratpasla. 
l3i.ischer uppgiver att Lillriickligt snart (inom 5 minu ter\ 

utförd frollering a v det drabbade hudstället med klorkal k ii r 
tillräcklig att förhindra uppkomslen av allvarligare skado r. 
Har en verklig skada med blåsbildning uppstått, rekom nu· n
dcrar han elt möjligast konservativt :.tillvägagångssätt med 
försiktigt bibehi\Jlandc av blåsan (om möjligt) för att und' ika 
sekundärinfektion. Hela skadun läkes då tämligen fort under 
förband med indifferenta salvor. 

Bi.ischcr anser såväl :Na O H som järnhydratpasta som 
överflödiga och tycker, alt det räcker med att utrusta sohlrllron 
med gaspuder (klorkalk), m ed vi lket han kan behandla sa

väl senapsgas- som lcwisitskador. 
Om Di.ischers erfarenheter s tå sig vid kritisk cftcrpri·, \·

ning med mera fullstämlig försöksanordning, vilket utan tv i
vel blir nödvändigt , innan man med tillräcklig säkerhet kan 
acceptera hans slutsatser, komma desamma att medföra r n 
mycket värdefull förenkling av frågan om elen stridsmässiga 
utrustningens komplettering uncd m.edcl för behandlin g av 

gasskador. 
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Lewisilen har fran flera lutll framslällls såsom särskilt 
användbar för sjömilitärt bruk på grund av sin korta latens
tid m ed avseende pa verkan och sin tämligen goda persistens, 
vilket är anledningen till att jag så pass utförligt uppehållit 
mig vid detta ämne. 

P hosgenfärg itj"ninge n . 

Om phosgenförgiftningen föreligger en hel litteratur. 
Jag skall icke h~ir taga upp hela fråg a n, vilket skulle medföra 
ett onödigt upprepande av förut kiinda förhållanden. Den 
mest fullständiga framställning , som från medicinsk sida pu
blicerats om pbosgenförgiftning uneler senare år, tord e vara 
Langes förut n iimnda föredr,1g Yid nordisk militännedicinisk 
för enings å rsmöte 1 Oslo 1\)31. Här skall endast heröras någ
ra speciella spörsmål. 

Phosgen CO Cl2 har en kokpunkt av + 8° C. och är sft· 
lunda vid vanlig lufttemperatur en gas. Ph~sgenet är utom 
ordentligt giftigt. Liksom dc a lira flesta stridsgaserna är den 
lokalt verkande och har inga resarpliva egenskaper. För gas 
fonniga ämnen utan resorptiv verkan gäller elen Ilaberska 
fonneln, som ger c lt uttryck för t'lt sådant ämnes grad av 
giftigh et. Formeln lyder c . t = F . c är antal milligram pr 
lll

3 av gasen t. är elen tid i minuter , so m försöksobjektet kan 
vistas i gasluftblandningen tills dödlig förgiftning in Lräcler (F) . 

Ju längre denna proclukt är, desto giftigare är ämnet. 
Haberska talcl (dödlighetsproduktcn) för phosgrn uppges till 
500 (Flury), viikel betyder att för söksobjektet dödligt förgiftas 
På l minut vid en phosgenkonccn tration i den inandade luften 
av 500 mgr. på m ö eller p~t 10 min. då koncentrationen är 50 
lllgr. per m '1• 

En intressant belysning av phosgcncls verkningsradie 
och giftighetsgrad gavs genom den bekanta phosgenolyclwn i 
IIambm·g 1928. Därvid förgasades under loppet av 30 minu
ter en phosgcnm~ingcl av 11 ,000 kg., en miingd som i och för 
sig vore tillräcklig att döda hela Europas befolkning. Den 



-324 -

vid tillfället r ådande vindstyrkan var 2-3 meter i sekunLlen. 
Man kan nu teoretiskt uträkna koncentra tionen på visset be

stämda avstånd från den läckande gaslanken. Huru denna 

beräkning göres, kan jag icke här gå in på. Man finner då, 
om m an räknar m ed 30 min. utströmningstid på 100 meters 

avstånd en koncentration av 7,950 mgr./m", på 200 meters 

avs tånd 655 mgr./m '\ 1,500 meter 8 mgr./m" och på 15,000 llle

ter 0,8 m.gr. /m 3
• Att 1ned avståndet koncentrationen så h asligt 

a v tager verkar överraskande. 
Denna teoretiska utredning giver vid handen, aU den 

y ttersta gränsen för uppkomsten av dödliga förgiftningar bor

de ligga vid 1,500 meter. Gransk ar man, vad som Ycrkligen 

inträffade, finner man, att på de första 300 m.et erna dödades 

allt som. fångades av gasskyn, både djur och människor . På 

2,000 meters avstånd funnos G döda, 30 mycket allvarligt fö r

giftade och dessutom 50 lätt fö rgiftade. På 2-7,000 m eters 

avstånd funnos endast lätt förgiftade. Gasen kunde sparas 

ut till 14,000 m eters avstånd. Som man ser, stämmer den 

teoretiska uträkningen ganska väl m ed dc faktiskt in träffa de 

förhållandena. 
Beträffande behandlingen av phosgcnförgiftningcn synes 

man i huvudsak stå kvar vid den uppfattningen, som vunnits 

genom krigscrfarcnheterna. Man har dock numera allmiinl 

frångått den tidigare hysta föreställningen, att det vore möj
ligt att på ett tidigt stadium av förgiftningen genon1. injektion 

av olika föreslagna medel på ett verksamt sätt förhindra upp

komsten av lungödem. Laquer och Magnus h ava i detta syfte 

föreslagit injektion av klorcalcium, och Vedder angiver ett 
h elt behandlingssch em a, vari han föreslår l) intravenös in

jektion av ureasextrakt 2) subkutan injektion av saltsurt eme

tin 3) intraven ös injektion av gummi glykoslösning. Dessa 

förslag hava tämligen oreserverat upptagits av flertalet för

fattare . Lange upptager fr ågan till kritisk granslming och 

finner efter en övertygande motivering skäl att antaga, att des

sa profylaktiska behandlingsmetoder sakna värde eller pral'

ti sk betydelse. Den engelska manual of treatment of ga'-ca -
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sualties a v år 1930 upptager icke heller längre något sådant 

beh andlingsschema. .J ag anser mig icke närmare böra ingå 

på Langes motivering, då detta skulle innebära ett upprullan

de av h ela frågan om fosgensförgiftningens väsen. Detta vore 

visserligen en lockande uppgift, då detta problem hör till det 

ur m edicinsk synpunkt intressan taste i hela gasfrågan, men 

nöjer jag mig m ed a lt hänvisa den intresserade till elen före

liggande litteraturen. Den förändrade ståndpunkten i fråga 

om denna detalj av behandlingen synes bl. a. komma att med

föra en välkommen förenkling av utrustningen av de sjukvår

dande organ, som skola omhänderhava vården av de gasska

dade. 

Litteraturförteckning. 

Sir Leonnrd Hill and A. E. Phillips: Decp-sea diving. Journal 
of the Royal naval medical service july 1932. 

EngeneeJ:ing febr. 21. 1930: Physiological aspects on diving. 
Engeneering sept. 19. 19il0. l'hysiological cffccts of air pressu

re variations. 
J. Johnston: The Davis submm·iu escapc apparatus. .Journal of 

the Royal uaval medical service, januari 1931. 
Herman Stelzner: Tauchertechnik. Litbeck 1931. 
D:r Enh1 Yaleutin: Tauchcrhygicnc. Handbuch der Gesund

heitspflcge auf Kricgschiflen. J ena j 914. 
s,·enska marinattachens i Lomlon rapJlort n:r 20/31. 
Utlåtande till Kungl. me<licinalstyrclsen a,·givet av professor G. 

Liljestrand den 20 nor. 1931. 
Läkaresynpunktet: på övningar med mulningsal)]larat: L. K. mac. 

Olutchie, översättnin g ur :Medieal Bulletin 1931 av A. Boldt-Christ
mas och S. Radhe. 

Schock på grund a v sim·k uhitlgning· av luug·onw under öv
ning med andn ingsalJparat: Oversättning ur hledical Bulle·tin 1931 
av E. Bolclt-Christmas och S. Radhe. 

Lieutenant Harley F. CoilC U. 8. A. Na,·y: Lung Training at 
th e submarine school. United states naval institutes proeecdings vol. 
58 N :r 357 nov. 1932. 



- 326-

J. S. Dudding. S. F. Dud lcy and R C. Frederick : The ]n'n<ltte
tiou of ea rbon monoxid I rom pain t in sl'aled compartments: .luur
u a l of the RoYal u aYal medi cal serv ice april 1.932. 

R. C. Fr~der i ck : The rerlueti on lo tht• minimum of tlw rnt ol' 
vitiation o[ the ai r in an un\·en!ilal (· cl i11h abited space: J our nnl of 
the Royal naYal medical servire &pril 1930. 

']'l;omas Brown Shaw : Naval hygicm'. Ox!:ord universit y ]ll't'Rs 

1929. 
Gunnar Nilsson: A.rsber ätielsl' i h;·il so- och sjukvår d. 1\uug\. 

krigsvetl'ns kapsakademieJ tS hantlliugar (Jeh tid skrift 1929. 
Gustav Ljunggren: stridsgaserna och gaskrigets utsecklitl~-;. 
Nordisk militärmedicinsk föreni ngs :förhandlingar, Oslo 1.9:\l. 
Otto Jenell: Sanitctstj0nest en un ele r kjemisk krig. 
:0/ord isk militärmedicinsk förPnings för ha ndl ingar, Oslo 1\J:J1. 
G. Lange: PhosgcnfögiHningPn og elens BPhanclling. 
Nord isk mil itärmedici nsk förcniugs Jörhan dlingar, Oslo 19:\1. 
H. \\' estennark: Gaskriget ur JHI. valmcdicinsk synpunkt. 
Nordisk militärmedicinsk för en ings förh andlingar , Oslo 19:11. 
C. Barre: Mili1är.läkarnas och s juk vå rdspersonalen s undeniwing 

gask ri g. 
Nordi sk militiir mcc1icinsk förcniJJgs iörhandlingm·, Oslo 19il1. 
Hennann Biischer: GrLin - und (; (• lhkrt- uz, IIamlJurg 1\')J~. 
Manual of treatmcJJt of gas casualti('s, J,ondon 1930. 
E. B. Vedder: The medical as tJC"cts cnt chcmical. \l'arfarc , Balti· 

mon· 1923. 

- 327-

Flygtorpedens träffsannolikhet 

Föredragande i år sberältelse i flyg,·äsende skriver i 3 :e 
häftet av denna lidskrift beträffande lorped fl ygplan . 

,, Träffsannolikheten vid högbombfällning mot fartygsmål 
har , sasom ulförda försök påvisat varit ganska ringa. För 
att kunna träffa elt fartyg , i all synnerh et om det är under 
gång m ås te fällningen utföras av ett förband flygplan. Av 
sådant förbands bomber kan en ·- i gynnsammaste fall två 
- bomber träffa målet. För erhållande av en träff erfordras 
följ a ktligen en a vsevärd kraftinsats av bombflygplan. Detta 
är ä ven fallet vid fjärrtorpedfällning d . v. s. fällning p å över 
2,000 m . avstånd fr ån måkt. Träffsannolikheten vid hög 
bombfällning och fji:irrtorpedfällning torde ock kunna anses 
vara jämförbar. 

Vid stör t bombfä Ilning och närtorpedfällning är träffsanno
likheten i båda fallen stor och torck även kunna anses som 
jämförbar. 

En sammanfattning av ·ovanstaende .giver vid handen 
följande : 

a) Bomben ställer sig i fråga om tillverkning, kostnad, un 
derhåll och funktionssäkerhet avsevärt fördelaktigare än 
torpeden. 

b) 
c) Bom ben och torpeden iir fr åga om precision likställda ». 
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I ovanstående uttalande saknas beträffande högbomhl'iill
n ingen en preciserad uppgift å antalet deltagande flygplan 
ävensom flyghö jd, målets fart, utsträckning och evcn lud]a 
manöver, varför påståendet aH en - i gynnsarmnas lc fa ll 
två - bomber träffa målet synes ofullständigt. 

Uttalandets fortsättning att »träffsannolikheten vid l1ög. 
bombfällning och fjärrtorpedfällning torde ock kunna anse ~ 

vara jämförban är formellt självklart, då givetvis träffs<nmo
likheten vid torpedfällningar och bombfällningar kunna j ii m
föras men är reellt oklart, ty i sammanfattningen av jämförel
sen mellan flygbomben och flygtorpedens möjligheter och hr
gränsning säges att ''c) bomben och torpeden är i fråga om 
precision likställda ,, och härmed torde ej kunna m.enas <lll

nat än att dc i fråga om träffsannolikhet kunna anses ungefä r 
likvärdiga ty den del av precisionen, som beror av funk tions
dugligheten har redan omnämnts under punkt a). 

Om man försöker att något närmare jämföra träffsannn
likheten vid torpedfällning och bombfällning från flygplan 
framträder svårigheten, abt utgångslägel för bombfällning.tr 
och torpedfällningar i förhållande till ett fartygsmål ej är del
samma i båda fallen. 

Bombfällningen sker från en punkt nära vertikalt ii\ er 
målet, då torpedfällning sker från en punkt nästan i hor ison
talplanet i förhållande till målet. 

Men om man antager att ett flygplan på samma höjd över 
målet som horisontalt på sidan om detsamma är ungefär lika 
utsatt för motståndarens motåtgärder, har erfarenheten yj-,;yt 

följande: 
a) På exempelvis 2,000 m. höjd erfordras mot ett stilla

liggande mål av utsträckningen 6X100 m. cirka 57 bomher 
(se luftförsvarsutredningens betänkande år 1932, sid. 22) då 
däremot mot ett stillaliggande mål av samma längd på 2,000 
m. avstånd endast erfordras 2 torpeder för erhållande av en 
träff (erfarenhetssiffra från flottans torpedskjutningar l. 

Förklaringen till detta förhållande är att torpeden är be
strykande i hela sin bana, varför så snart man kommit in 'Jll 
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portehåll för torpeden en dast i r iktning i sida erfordras, då 
däremot vid flygbomben även en noggrann bedömning av 
flygplanets läge i längdled erfordras. Träffsannolikheten med 
torped är så!unda i detta fall 25-30 ggr större än med bomb. 

b ) F ör h ållandet är ungefär enahanda när fartygsmålet 
gör fa rt över grund rakt fram och erfarenhetssiffran mot ett 
100 m . långt fartyg med cirka 10 knops fart äro 

torpeder: 3 st. 
bomber: 120 st. för erhållande a v l träff. 

c) Gör slutligen fartyget en motmanöver bliva förhållan-· 
dena något .mer komplicerade samt minskas flygtorpedens 
överlägsenhet över flygbomben något beroende på att flyg
bombens falltid på 2,000 m. höjd är kortare än flygtorpedens 
tid i bana på 2,000 m., varför fartygsmålet hinner göra en 
större undanmanöver för flygtorpeden än för flygbomben . 

För att i detta fall få en säker torpedträff måste nämli
gen liksom vid bombfällningen torpederna skjutas i fält som 
täcka målets sannolika väg, men även här kommer torpedens 
bestrykande förmåga till sin rätt och erfordras det enelast c :a 
18 torpeder mot c:a 120 st. bomber för att täcka elen yta som 
målet kan tänkas passera. 

Då problemet med störtbom.bfällning med större bomber 
liksom problemet om radiostyrning av torpeder från flygplan 
trots goda prelini.inära resultat ännu befinner sig på försöks 
stadiet, synes det onödigt att här ingå på något bedömande 
av båda dessa olika förfaringssätts träffmöjligheter. 

Ovanstående korta utredning har sålunda visat att flyg
torpedens träffsannolikhet på medelavstånd av c:a 2,000 m. 
är betydligt större än flygbombens och är detta även förkla
ringen till att praktiskt taget alla ledande nationer med mari
na intressen införlivat flygtorpedplanet med sina marina luft-
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stridskrafter till ungefär samn1a antal som antalet flygbolllb
plan. 

Flygbomben har på andra områden företräden över flyg. 
torpeden, såsom vapen mot mål på land och vid isförhållanden 
m. m ., men utredningen vederlägger författarens påståend<' att 
>>bomben är torpeden i fråga om precision likställd>> och visar 

att flygtorpeden är flygbomben fråga om träffsannolik
het avsevärt överlägsen. 

K. G. Rudberg. 

- 331-

Artilleriet och sjöslaget. 
(översättning ur »Journal» februari11umrct 1933.) 

lVIallan skriver, att det var genom personalen snarare än 
genom materielen, som den engelska flottan firade sina trium
fer på 1800-talet. Det förringar på intet sätt våra förfäders 
bedrifter att tillägga, alt dc hade en utomordentlig fördel fram 
för oss; icke s:\ att deras ål igganden och svårigheter voro 
mindre än v~u-a , ulan att dc hade den oskattbara förmånen 
att vara vana vid krig. 

I dag hava vi nått del skede, da majorileten av de offi
cerare, som tjänstgöra ombord, icke hava deltagit i ett sjö
slag ; redan nu börja ansvarsposterna att fyllas med >>efter
krigsofficerare >> eller åtminstone med officerare utan >>Jul
land >> -erfarenheter. 

Det är av den största betydelse, att krigserfarenheten med 
alla medel hålles vid liv, och att den framför allt får gå i arv; 
om delta icke sker, kommer det snart att finnas en generation , 
vars uppfattning om sjöslaget endast baserar sig på fredsöv
ningarnas erfarenheter. Dessa avvika väsentligt från striden<; 
och· giva upphov till ideer , vilka vid ett framtida verklighets
prov komma att visa sig felaktiga. Det kan därför icke ska
da, att då och då granska vissa övningar ur synpunkten >>sjö
str iden ». 

De officerare, vilka icke hava någon personlig krigser 
farenh et , kunna icke göra annat än att i detalj studera redo
görelserna för sjöslagen och begrunda de under dessa gjorda 
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erfarenheterna. Vid en jämförelse mellan genom studier er

hållen uppfattning om svårigheterna under strid och m otsva

rande uppfattning erhållen under fredsövningar visar det si" 
t> 

ofta, att dessa icke överensstämina med varandra. SlutsaL-

serna bliva därför ofta olika. Huruvida dessa äro rätta eller 

felaktiga, kan ännu besvaras av de äldre officerarna. I tle t 

följande göres ett försök till sådant svar, varvid ingen u r siik t 

göres för att endast artilleriet behandlas, ty artilleriet är fii r

fattarens eget område, inom vilket han känner· sig kvali l'i('c

racl att yttra sig. 
Innan de artillerisliska förhållandena göras till fön·mal 

för behandling, synes det lämpligt att beröra en synnerligen 

intressant artikel - Some thought on naval tactics - som 

publicerades i Journal november 1931. Författaren till n ä mn

da artikel granskar först den allmänt rådande taktiska upp

fattningen och förmodar, att de flesta officerare som b as för 

sina taktiska tankar hava vissa minnesbilder av övningar m:h 

sjöslag . Otvivelaktigt är det så. De flesta av oss framk all a 

i hjärnan följande bild av Trafalgar 

och av en v1ss fas Jullandsslaget följande 

Anledningen till dessa minnesbilder är naturligtvis den . 

att vi genom studier av redogörelser och diagram från dcssfl 

slag uneler denna form inpräntat dem. i vårt medvetande. 
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Samme författare påpekar även -- något som vi alla kän

na till men äro benägna att glömma - att sjöslaget till sin 

verkliga k araktär väsentligt skiljer sig från diagrammet från 

detsamma _ ,, a time of difficulty and doubt, of enemy ships 

indistinct and uncertainly iclentified ; of hesitations , of break

clown s or misuse of communications; a time when a battleship 

becomes a •true entity and not only part of a fleet; of mist 

and noise and casualties and smoke; a time when things ap

pear utterly unlike the diagra ms which will subsequently be 

drawn by historians , . 

Detta är tvivelaktigt det sätt, på vilket ett sjöslag skall 

ihågkomm as och, om vi hade , Phormios " gåvor, det sätt, på 

vilket det skull e beskrivas. Det är vidare den miljö, i vilken 

vi måste leva oss in, innan elt sjöslag och i detsamma fatta

de beslu t kritiseras. Andå m era betydelsefullt är emellertid 

det sätt, på vilket vi böra öva oss själva, till den gång vår 

egen tu r konnner. 

Kunna vi ärligt säga, att vi utföra våra övningar rätt ? 

Fredsövningarna synas äga rum under så verklighetstrogna 

förh ållanden som. tänkbart är , men redan nu hava en h el del 

följande uppfattning om artilleristriden. 

Många års fredsövningar , da någon erfarenhet om Yerk

lig strid icke förefinnes , ,, slå iiH sådana >> bilden i medvetan

det, ehuru vi naturligb-is säga oss , of course it woulcl be a 

good deal more difficult th:m thab . De taktiska dispositio-
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nerna av vår egen och fiendens flotta illustreras av diagra 111 
sådana som följande: 

Allt detta är oundvikligt, och förutsatt att det icke in
fluerar på våra övningar, av mindre belyclclse. i\Ien faran ii r . 
att övningarna influeras därav. Man har den uppfattnin g(·n. 
at'l målet uneler verklig strid klart km1. urskiljas , och att m an 
enelast behöver utföra erhålln a order. .Man väntar atl m iita 
situationer, som ovan illustrerad e, och övas härför. 

Efter Jutlaml var den tanken förhiirskande i flotta n , <~t l 

vi blivit berövade en stor seger genom oturen med dåli g sik t. 
Om därmed avsågs av naturliga förh~lllanden förorsak ad in 
skränkt sikt, må man fråga sig, om denna tanke var rik tig . 
Ehuru det kan anses fastslage t, att sikten västvart var biiltn 
än ostvart, funnos från början av slaget mycket få klagOi n:t l 
över densamma. I redogörelserna över slaget klagas ofta iiw r 

»röken >>, under det att dc naturliga siktförhållandena omniim 
nas såsom normala. Mot slutet av slaget var dock sik ten 
ofrånkomligt en dominerande faktor , och båda parterna hlc
vo >> famlande >> p . g. a. stridsdimmorna. Detta är n ågot som 
vi ha att vänta oss även i framtiden , och som vi måste iiva 
oss för . På grund av skorstensrök, rök från eldgivning sam l 
från eldsvådor och explosioner, för att icke nämna konstg jonl 
dimma, kommer sikten, även om den från början varit god. 
att så snart slaget kommit igång avsevärt försämras. 

Efter Julland och efter kriget hava stora framsteg gjorts 
inom eldledningen, såväl vad beträffar tekniska anordning::~r 

som metoder. Koncentreringen, kanske den mest betyddsc
fulla faktorn i sjöslaget, har uppbringats till en ståndpun kL 
som den aldrig tillförne haft. Vår flottas eldfördelningsph
ner hava utvecklats och utprövats och synas kunna täd:a 
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alla tänkbara förhållanden. Detta har möjliggjorts genom 
vunna erfarenheter, men genom erfarenheter, erhållna från 
fredsövning ar. 

Låt oss unelersöka en del artillerisliska >> koncentrerings
fall» från det sista kriget. 

Dogg~rsbcmk. 

Man m å komma ihåg, att våra slagkryssare vid Doggers
bank-slaget öppnade eld successivt. Då jakten utvecklade sig 
ostvart , var fienden formerad i följande ordning : Derfflinger, 
Moltke, Seydlitz , l3lticher. Amiral Beattys rapport säger: >> 0935 
gav jag signal - Engage the corresponding ships in the ene
mys line - vid denna tid var Bhicher inom porte för ~ew 
Zealand , vilket fartyg öppnade eld. Omkring 0\:!45 var situa
tionen följande: Lion hade engagerat skepp n:r 1, Princess 
Royal n :r 3, New Zealand n:r 4, uneler det att Tiger, vilken 
var skepp n :r 2 i vår form edng, först öppnade eld mot n :r l 
och , då rök hindrade, därefter mot n :r 4. Detta var olyckligt , 
enär härigenom fiendens skepp n :r 2 lämnades obeskjutet, vil 
ket fartyg koncentrerade sin eld mot Lion >>. 

Lions rapport säger: »Lion hade Yid denna tid >> fått grepp >' 
på Derfflinger, och sannolikt var del endast det kraftiga un
derstöd, som lämnades Derfflinger av Moltkc, som räddade 
Derfflinger, och vilket möjliggjorde för dem att förenade all
varligt skada Lion. I annat fall skulle Lion hava sänkt Derf
flinger. Moltke, som var beskjutcn , hade >> en god match >> mot 
Lion en och en kvarts timme. Kl. 1018 börjande fiendens 
eldkoncentrering att kännas ". Kl. 1054 säger Amiral Beattvs 
rappor t: »Det var tydligt att L i on ej längre kunde leda flottan . 
Kl. 1105 gav jag signal -- Kcep nearer the enemy -. Vid 
denna tid var Lions radio förstörd och endast tvenne sejn
fall användb::~ra » . 

Tre faktorer framgå av dessa rapporter. 
l. Eldfördelningssignaler funktionerad e ej ens under de 

enklaste förhållanden. Man må säga, att m ed nuvarande an -
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ordningar och system, ett sådant förhållande nu är min dre 
sanriolikt ; men huru effektiva än förbindelserna äro, kunna 
misstag på enstaka fartyg ej förhindras. 

2. Lions r adio blev inom en förhållandevis korl till 
obrukbar. Sådant kan naturligtvis hända när som heb l. 

3. Tyskarn kunde tydligen koncentrera elden tva ~ ]. t>pp 
mol ett (Derfflinger och Moltke mol Lion), utan a tt ullvatltga 
störningar uppstodo, och det dröjde ej länge, förrän cffl'l~len 

a v deras eldkoncentrering blev kännbar. Hos oss var de t 
emellertid ej så lyckligt. Tiger sköt hela tiden på andra ta r
tygs m ål, och blandade synbarligen bort deras n edslag med 
egna. Tigers eld var m ycket ineffektiv. (Se Binninglwms 
r apport, som säger >> , , , , , vid denna tid 1000- 1030 kunde 
Tigers salvor tydligt urskiljas, då de hela tiden lågo plus. JU t( 

uppskaltar 800- 1,200 yards; 'n edslagen voro väl sam lade. 
m en alltid plus >> ). 

Jutland. 

l\fyck el a v den artillerisliska erfar enhet, som gjordes un
der Jutlandsslaget, härrör fr ån slagkryssarstriden, vilken hör
jade med s triden på sydliga kurser . De fem tyska farty,..l' ll 
gingo i ordning - Llitzow, Derfflinger , Seydlitz, Moltke od1 
Von der Tann. Våra sex voro Lion , Princess Royal, Qucvn 
Mary, Tiger, New Zealand och Indefa tigable. 

Hipper beordrade - ship för ship distribution -, vilken 
eldfördelning iakttogs med undantag av att Von der Tan n <' f
ter att hava sänkt Inclefatigable flyttade över elden till • r w 

Zealancl. Vi däremot strävade efler a tt utnyttja vår överng
senhet i antal av ett skepp genom att koncentrera elden JllO l 

fiendens tät. 
Kl. 1546 beordrade Amiral Beally Lion och Princess Ro~ <Ii 

att koncentl·era sin eld mot fiendens ledare. Men vare sig 
Queen Mary eller Tigf'r mottog o si~malen , med resultat a tl 
Queen Mary först engagerade det tredje och Tiger det fjärde 
skeppet, varigenom Derfflinger blev obeskjuten. · Därlill k ont-
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111er även alt .elden från ett av våra fartyg under stridens bör
jan var >> p å avvägar» . Kryssaren Hegensburg, 2,200 yards 
på fiendens eldlä bog, fann nämligen , att elden från ett av 
våra skepp var mera besvärande för h enna och h ennes ja
gm·e, än för slagkry:ssarna. 

Queen Mary flyttade snart sin eld till Derfflinger , och 
då Queen Mary gick i luften, flyttade Tiger sin eld mot Seyd
litz. Senare, kl. 1710, hade Tiger stora svårigheter med m ål 
identifieringen, enär kryssaren Regensburg, som nu gick för
cm de tysk a slagkryssarna, och vilket fartyg då och då skym
tade fmm ur diset, antogs vara en tysk slagkryssare. 

Dessa händelser belysa de m ed koncentreringen samman
hängande stora svårigheterna. 

För det första se vi, att förbindelsetjänsten arbetar under 
stora svårigheter, och vi se det mindre lyckliga r esulta tet av 
ej framkomna m eddelanden och missförstådela sådana. Detta 
inträffade även vid början av slaget liksorn vid Doggersbank. 
Fredsövningar kunna reducera sannolikheten för att sådant 
inträffar, dock under förutsättning att förbindelsemedlen äro 
intakta. 

Vidare se vi svårigheten med m ålets identifiering. 

Inga fredsövningar kunna. h elt och h ållet övervinna dessa 
svårigheter, och samma misstag sorn Tiger gjorde med Re
gensburg kan upprepas även i dag. 

En annan svag punkt framkom i denna fas av striden 
liksom även vid Doggersbank. Då kontakt erhölls m ed Grand 
Fleet, h ade nämligen Lian, Barham ocb Liitzow fått sin radio 
förstörd. 

Koncentreringen vid denna tid bestod uti att två skepp 
sattes in mot två m ål. Om orderna misstyddes, fanns risk 
för att ett eller flera av fiendens fartyg blevo obeskjutna, vil
ket förh ållande inträffade såväl vid Doggersbank som under 
J utlandslaget. För övrigt, vare sig kon centreringssignalen 
funktionerade eller ej, kvarstod alltid r isken för att skeppen 
störde varandras eldledning, vilket naturligtvis inverkade men-

TidskriN i Sjöväsendet. 23 
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ligl på eldgivningens effektivitet. hravet på att UIH.lanröj,, 

denna s lörningsmöjlighet, har varit orsaken till uppkom sLen 
av vårt nuvarande koncentrerlngsförfarande. 

Tyskarna däremot voro icke så beroende av »eldlednings

interferensen » som vi. De hade elt enkelt system för lva
skeppskoncentrering, vilket vare sig erfordrade signaler mel
lan fartygen eller några restriktioner i eldgivningen, och vil

ket system var väl inövat. Systemets effek t kom till synes vid 
Doggersbank , och var vid Jutland än mera påtagEg. Det 

tyska systemet baserade sig på n edslagsindikatorer (besknvct 
i Haascs bok »Kiel and J utland >> ). Haase berätmr, hur u ,om 

han - till mångens plåga -- gick till huvudeldledningsslalio
nen tidigt på e. Jn. den 31 m.aj. Under avprovning av n1.atcril'l0n 
märkte han, a tt två av de tre nedslagsuren icke ftmktioncr:Hlc, 

varför han beordrade insättandel av nya batterier i dessa. 
Belöningen härför skulle senare komma. Han talar vi tLt rc 
om sin fört jusning vid upptäckten av att hans eget fartyg vid 

slagets början var obeskjutet. Detta förhållande varade enwl
lertid ej länge. Qucen Mary gjorde snart målombytc, och hn n 
säger, »a lt han måste tillstå, att fienden sköt utmärkt». Qul'<'n 
Mary sköt tydligen salveld med samtliga kanone1· i saln n, 

vilka nedslag Derfilinger genom sicksackning m ed go tt ·e 
sultat ktmde undvika. »Men den stackars Queen Mary lt ,dc 

det illa ställt. Förutom av Derffiinger engagerades h on av 
Seydlitz . . . . . Våra nedslagsurs goda funktionerande för

hindrade all sammanblandning av egna och Seydlitz nedslag. 
Då avståndet var över 130 hm kunde icke å något fartyg el den 

med l 5 cm. kanonerna öppnas. Samtidig beskjutning av su m
ma mål av två fartyg var endast möjligt så länge som Jx;da 

skeppen endast sk ö to med svårt artilleri ». 
Denna koncentrering synes hava börjat mellan l 615 Pch 

1620. Kl. 1626 gick Queen Mary i luften. 
Invincible sänktes även genom den koncentrerade elden 

från två fartyg. Då hon först kom in i strid en, var sik len 
ostvart hän dålig , och fartyget kunde endast svagt urskiljn~. 

Sedan kom hon fram ur diset på en gång, och Derffli"ugcr o h 
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J.., iitzow koncentrerade sin eld mot henne. Efter tre salvor 
från vardera av dem flög fartyget i luften. 

Detta om slagkryssar-striden. 
l den utsträckning Grand F leet var engagerad kunde nå

gon koncentrering av elden iåe äga rum. Kl. 1855 , då Grand 

Fleet ingrep i striden, säger Amiral .Jcllicoe's rapport: »firing 
was general in the battle fleet, hut tbc usc of distribution of 

fir e signals wus o ut of question, mily three or four ships being 
in sight from the van and centre, a llhough more were visible 

from the rcur. Ships fired at what lhey could see, while they 

could see ib. 
Detta förhåll ande rådde därefter under hela slaget. Det 

är ej möjligt att ge någon mera träffande beskrivning å dc 
förhållanden , som rådde; förhållanden som vi i framtiden 

måste vara beredda på. 

Er[ ur enheter. 

Föregående exempel från det sista kriget äro tillräckliga 
för att visa de linjer, på vilka följande erfarenheter baseras. 

Koncentrering i en eller annan form är ett av taktikens 
huvudproblem, och under sjöslaget är självklart nog artilleri
eldens koncentrering det slutliga målet för alla koncentrerings

former. Om en stark och effektiv koncentrering kan erhållas, 
ernås avgörande resultat. Artillerieldens koncentrering är be

roende av två förhållanden, nämligen målens urskiljande och 
förbindelsernas funktionerande. Målets urskiljande beror i 
högsta grad på sikten; förlitar man sig då icke något för 

myck et på slumpen genom att låta vårt primära system bero 
på en sådan variabel fa ktor ? Då clärlill kommer att sikten 
under slagets gång på grund av rök m. m. kommer att för 

sämras, väger vågskålen ändå mera över till vår nackdel. 

Förbindelsemedlen iiro ömtåliga anordningar , och kunna 
när som helst under striden haverera. Deras stora effekt ivitet 
Under fred är en fara, en är vi härigenom v~inja oss vid att 

lita p å dem för mycket. 
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Det är därför mycket sannolikt, aU >> bunden eldkoncen. 

trering » ej är möjlig under slaget, » ..... b ut the use ol fire 

signals was out of the question ..... » Då förhallandena 

bliva sådana som de citerade, övergår slaget, oberoende pa 

vilket avstånd det än utkämpas, till mele. Fartygschefer11,1 

måste tänka själva, taga de chanser, som komma, och göra 

det bästa av situationen både för sig själva och fö-r vara.Hlra. 

Alla känna t ill de tta, och utgör detta i verkligheten u lgangs. 

punkten vid övandet av vår personal. Men da det sladiel nas, 

och slaget verkligen blir m ele, kunna vi då vara säkra pa att 

fartygscheferna kunna utnyttja silnationen? Konuner icke 

under väntan på signaler, osäkerhet, tvekan och dröjsmal a tt 

uppstå på grund a v rädsla alt störa varandra? 

Vid våra övningar är det enda alternativet för »bunden 

eldkoncentrering », i vilken signaler och inskränkningar spela 

någon roll, sk jutning fartygsvis. Naturligtvis äro sadana 

skjutövningar betydelsefulla, men de fylla icke alla fordringar. 

Det är mycket antagbart, att uneler ett slag, fem egna skepp 

på olika delar av slaglinjen endast kunna se fyra av fietulens 

skepp. Då 'måste ett av två fall inträffa. Antingen kan det 

femte fartyget, freclsövat, upphöra med sin eldgivning - l~·ck

ligtvis är detta mindre sannolikt -- eller kan det falla in i eld

givningen rnot ett r-edan beskjutet mål. Ända tills vi h ava nvat 

detta -s-enare fall, kommer det att uppstå störningsmoment, 

med kän'l resultat. Det är av elen största vikt, att ingen chans 

förloras till eldkoncentrering av två fartyg mot ett. Men här

vid måste beaktas, alt fartygen så övas, att två fartyg när ~om 

h elst kunna sk juta mot samma m ål utan några som. helst .· ig

naler eller restriktioner inbördes. Detta slag av eldgivning har 

förekommit i alla moderna slag, och den synes Yara den mest 

sannolika formen av eldkoncentrering i ett framtida sjö:-,l ag. 

I själva verket kommer sannolikt denna fonn av »elclkoncen

trering oberoende» alltid att tillgripas , antingen uneler jagar

ans eldstrid eller bland kryssarna, då de rusa fram för att 

unders tödja varandra eller av skepp på olika delar av "lag

linjen siktande samma mål. 

- 341-

Koncentrering ulan signaler eller r es triktioner - kon

centrering oberoende - kan icke vara svårt, då vi veta, att 

sådan med framgång gjordes för 16 år sedan. Ej h eller be

höver salvtakten härigenom minskas. Under eldkoncentrering

en sköt Derffiinger med sitt svåra artilleri salva var tjugonde 

sektmd. 
Koncentreringssättet är för oss oprövat och iir det 1 rea

liteten svårare än skjutning fartygsvis. Till en början måste 

vi därför vara beredda på, att störningar uppstå , men ju mera 

vi öva oss, ju färre bliva störningsmomenten. På moderna 

fartyg finnas instrument, vilka väl äro lämpade härför. På 

äldre farlyg behöva nedslagsindikatorerna förbättras , vilket 

icke ligger utanför vår förmaga atl göra. 

Eldkoncentrering oberoende skulle säkerligen ej uneler 

lätta förhållanden giva samma resultat, som dc system, vilka 

växa fram uneler fredsLid och på papperet. System ets s tyrka 

ligger uti det förhållandet, att detsamma under svåra strids

förhållanden skulle giva bättre resultat, än vad som skulle er

hållas ur system, som växt fram ur fredsövningarnas erfaren

heter. 
Det övningssystem, som vi höra sikta på, är clt sådant som 

tillåter oss gå ut i strid väl vetande 

att grupper kunna beordras all koncentrera sin eld -

vilket nu är möjligt; 

att skepp lnma engagera andra skepp fartygsvis - vilket 

de nu kunna ; samt 

att, för elen händelse kontrollerad k'oncentrering CJ ar 

möjlig, fartygscheferna hava självförtroendet alt kunna en

gagera vilken fiende som h elst, som redan är beskjuten, utan 

vetskap, vem som skjuter på elen, och detta utan tvekan och 

fruktan för störningar, och alt, även om möjlighet till kon

centrering icke observerabs av Amiralen, icke låta tillfället gå 

sig ur händerna. 

Nämnda förhållanden, 0lmrn nu ickc> fullständigt upp

nådda, höra prövas. På grund av brist på övning konmw 

goda resultat icke att ernås under dc förulsättningar , som an

givas i tredje st~rcket. Och huru nwckel sämre lwmma ick e 
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resultaten att bliva, om dc ej göras till föremål för övning, då 
vara fartygschefer och artilleriofficerare uteslutande äro övade 
under frcdsförhållanden. 

Det skulle sannolikt icke vara svårt, att bringa fredsöv
n~ngarna i nivå med dessa fordringar. Fartygsvisskjutn ing är 
givetvis nödvändigt, i synnerhet m ed nya oövade fartyg, men 
så snart e tt fartyg är övat, är en sådan skjutning en lyxsak. 

Den form av eldförclelning, vilken sannolikt blir erforder
lig under srid, och vilken vi därför m åste öva för att kunna 
behärska, är »koncenlrering oberoende»: två skepp m ot elt 
mål, inga signaler eller r estriktioner. Om detta gjordes till 
föremål för övning, skulle vi så småningom hinna så lau"L 

' t> ' 

att störningar skulle utbliva. 
Att önska ökade övningsmöjligheter under nuvarande 

tryckta ekonomiska förhållanden låter som ett rop efter må
nen. Likväl kan man vänta, att pendeln en dag svänger, och 
att förhållandena i detta avseende förbättras. Under alla fiir 
hållanden och vad än anslagen m å bliva, återstår alltid fr ågan 
att draga den bästa nyttan av desamma. 

Som avslutning får jag hoppas, att varje på sjön seglande 
officer må hava fast fästat i minnet Amiral Jellicoe's ord . .. . 
»the use of distribution of fire signale was out of the question. 
Ships firecl at what they could see, while they coulcl see ih. 

ö. 
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MEDDELANDEN FRÅN MARIN~TABEN~ ~JÖHI~TORI~KA AVDELNING. 
N:r 4. 

Fredrikshamns- och Svensksundsmedaljerna. 
A v K ommendörkapten G. Hafs trö m. 

På hösten år 1790 lät konung Gustaf III prägla vissa be
löningsm eduljer att tilldelas de officerare och underofficerare 
vilka deltagit i enelera sjöslaget vid Fredrikshamn den 15 maj 
(A) , sjöslaget i Svensksund den 9- 10 juli (B) eller båda dessa 
drabbningar (C). 

Medaljerna, som graverades av professor C. G. Fehrman, 
tillverkades i tvenne storlekar, den större dels i guld och dels 
i silver, den mindre blott i guld. Gemensamt för dem alla är, 
a tt själva medaljen har oval form med en höjd för de större 
motsvarande 11 :e storleken och för den mindre motsvarande 
6 Vz :e storleken ; vidare, att medaljen är lagd på ett stocklöst 
ankare, vars röring sitter i medaljens övre kant och vars flyn 
omsluta den nedre. 

Bild 1. 
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Medaljernas framsida , som salmar inskription, är äveule. 
des lika på dem alla : innanför en runt kanten gående p ärlrin u 

t> 
synes segergudinnan med fladdrande di·aperi och med en la. 
gerkrans i vardera handen , stående på en erövrad rysk gal är , 
som har svensk örlogsflagg blåsande å stor toppen och den 
strukna ryska liggande å däck. 

Artskiljande för de tre medaljtyperna är blott inskriptio. 
nen å frånsidan, där innanför kantens pärlring och en lager. 
krans följande text är ingraverad å respektive medaljer : 

A : 40 FIENTLIGE FARTYG ERÖFRADE DEN 15 1\ L\.U 
1790. 

B: 53 FIENTLIGE FARTYG ERÖFHADE DEN 9 J ULU 
1790. 

C: 40 FIENTLIGE FARTYG EHÖFRADE DEN 15 ~IAII 
OCH 53 DEN 9 JULI! 1790. 

Benämningen »Svensksundsmedalj » även för typ A iir 

sålunda oegentlig, ehuru elen nog ibland förekommer. Si~t

nämnda förhållande torde likväl kunna förklaras dels. d iinn. 
att Fredrikshamnsmedaljens förekomst var, jämfört m ed de 
båda övriga typernas , r elativt liten, dels därav, att elen synliga 
framsidan ju var helt lika på dem alla tre. 

Bild 2. 

Bet räffande medaljernn. .~ tilldehm ~le och b iir:<n ::le k an fi )'

jande nämnas. 
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Den större guldmedaljen tilldelades regements- och h ögre 
officerare samt bars i en snodd av guld om halsen .1

) 

Den mindre guldmedaljen tilldelades kaptener och subal
ternofficerare och bars i en snodd av guld i knapphålet å 

bröstet. 2 ) 

Silvermedaljen tilldelades underofficerare och bars i en 
snodd av silver om halsen.") 

Den stora utdelningen till alla i Stockholm varande offi
cerare verkställeles av konungen efter slutad gudstjänst i slotts
kapellet söndagen elen 13 februari 1791 under utvecklande av 
stor ceremoniell högtidlighet. Konungen bar sedan under sin 
livstid den stora guldmedaljen i en k edja av guld om h alsen. 
Medaljen följde honom i graven . 

Bild 1 visar typ C, större, och bild 2 typ C, mindre. 

U töver ovannämnda belöningsmedaljer finnas även slag
na trenne typer av minnesmcclal]er till erinran om segern vid 
Svensksund. Dc äro samtliga till fonncn cirkelrunda , ha skå
depennings karaktär och voro a lltså icke avsedda att bäras. 

Den första typen (bild 3) präglades på konungens b efall
ning. Den kan sägas utgÖra clt led i dennes strävan att efter 

1) Dessutom tilldPlacles dPn större medaljen kaptener, som silm
tidigt voro stabsacljutanter. Fyra majorer vid a rm ens flotta, vilk:.t 
icke tjänstgjorde såsom divisionschefer, tilJdeladPs den minch·e n:te
dalj en. 

2) När man å vissa samtida pe1·sonporträtt ser medaljen buren 
i k e d j a i stä llet för i elen Jörcskrivn a snodden , torde förhållan dPt 
kunna fö rklar as med att vederbörande självtaget verkställt fö r änd
ringen. 

3 ) Att döma av Ceremonimä.starämbetets journal 1790-92 sy
nas fem underofficerare hava blivit tilldelade den mindre guldme
dalj en . 
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Bild 3. 

franskt m.önsler lå ta sina gärningar gå till eftervärlden. (;us

taf III hade nämligen redan år 1779 lå tit anbefalla präglmg 

av minnesmedaljer över alla märkligare tilldragelser under sin 

regering. Här ifrågavarande medalj förekommer i tvenne 
storlek ar, 18:e och 12 :e. Den större tillverkades i guld eller 

silver, den mindre i silver eller brons. På åtsidan ser nwn 

konungens bröstbild, omgiven av inskriptionen: G USTA Yl'S 

III. D. G. REX SVECI AE. Ä frånsiclan en krans av lager med 

därpå fästade sex antika sk eppsstiivar. Däromkring en p iirl

r i ng mellan två släta linjer , u lanför vilka finnes inskriptionen : 

IX. X. IULII MDCCXC, omgiven av en yttr e pärlring. 1
) 

Den andra typen (bild 4) hlev slagen enligt ständernas be

slut vid riksdagen i Gävle 1792. Den förekommer i siher 

och är av 21 :a storleken. Medaljen, som liksom den. av för,ta 

typen är graverad av C. G. Fehrman, visar på åtsidan li .. a

ledes konungens bröstbild och namn. Å frånsidan ser m an, 

innanför insluiptionen: DEBELLATOlU I-IOSTIUM AUGP"

TO, en krönt kvinna (Sverige) i antik dräkt, stående m ed en 

1 ) Den mindre nwdalj en JörekomJllC'I' i :dterligarP h~ Yari at io·· 

n or. där åts idan visar n åg on skiljaktighe t mot den här besk riyna. 

Frånsidan å den mindre meLlal jcn är dock å alla trE' ide nti sk t lika 

rrrcrl l' r l\ n sirl a n fl rl cn stönr . 
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Bild 4. 

lagerkrans i vänstra h anden , som hon stöder pa en sköld med 

riksvapnet tre kronor. Med högra handen upphänger hon 

på en m ed skeppsstävar prydd segerk olonn (colonna rostrata\ 

en r und votivsköld, i vilken läses: IX. X. IUL. MDCCXC. 

Nedtill å m edaljens fråns ida finnes in skripti onen: PACE PAR

TA ORDD. REGNI l~ COl\IITIIS MDCCXCII. 

Den tredje typen (bild 5), som synes vara tillkommen 

på enskilt initi ativ, är gjuten av järn vid Nisshytt.e bruk och 

visar å bildsidan k on ungens riksdalerprägel samt å frå nsidan 

Bild !5 . 
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texten : Minnet af Siöslaget wid Swensksund d: 9 Juli i 1790. 

Meda ljen förekommer i l l :e storleken. 

Källor. 

B. E. Hi ldcbrand, Sveriges och svenska konungaltusPts minnes

penningar, praktmynt oclt helöningsmcclaljer, Andra delen, Stock

hol m 1875. (Tryck.) 
K. VittPrh. His t. o. Ant. akaclemirn, skådepenningar ÖV<'r do 

friimsta h>inclelser, som tillhöra konung Gustaf III:s historia, f>Tr,ck

holm 18.57. (Tryck.) 
R iksarki vet: Cc remonie Mästare Am betets Journal i fr ån rh• n 

7 Dccc lllber 1790 t il l och med 1792 års s lut. (Manuskript.) 

L·psala Un iv<'rs. l1ihl.: Gustavianska sallll. vol. 34, Collegi<'r> "l'h 

Elllb<>l svPrks Handlingar 111. m. 2. l780- 179.i. C:\Ianu >kJ·iJ>t. ) 

h:. Myntkabin e ttet. 
K. Mynt- och .Tust Prinr;svcrkrts sa mling av llWdal]stnmr,ar, 

ser. J\.. 
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Meddelanden angående främmande mariner. 
Meclclolancle från Marinstabens Utrikesavclelning. 

(J u ni 1933.) 

Storbritannien. 

Enligt officiell uppgift i underituset ställa sig personalstyrkor

na inom Yissa mariner, jämförda med samma styrkor 1914, på fö l

jande sätt: 

U. S. A. 107,300 60 % ökning. 

Japan .. . ..... .. . . ....... . 88,000 74 % )) 

Italien ............. . .. . . 53,000 32 9~ )) 

Stor bri tam1ien 98,100 35 % mins k n in g. 

(The N a vy, maj 1933.) 

Kryssaren Amphi.on komm:·r ah p~JlJörja ,; i Portsmouth under 

juni månad. Den tillhör de 3 kryssarna i 1931 års program, och kö

len S'täckes 2 år och 3 må nader efter clt•ss beviljand e, vilket är det 

längsta uppehåll, som hittill s förekommit i England. 

(Proceedings, maj 1933.) 

Ubåten Porpoise, som fiirdigstälJcks 11 mars. är den första 

engelska minläggande ubåten efter världskr if!:d. Den mäter 1,500 

ton och för en 7,5 cm:s kan. Av dc återstående två ubåtarna i 1930 

å rs program sjösattes starfish j4 mars i Chathal11, och Sl•ahorse är 

uneler fä t·digstäUando på sam m a plats. 
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~led anlednillg av att ubåten Thames uppnått en fart ~1\ ~ :!,:) 

knop i yt l;igc ~ir dPt av intresse att undersöka motsvaranclP ,· 1 lra 
inom andra mariner. Den japanska I 51-klassen gör 19' knop, 111 ,.n 
be räkna s kunna komma upp till 21. Dc nya ame rikanska 11båhrn a 
hava va rierande farter, heroe11dr· på om dc äro minläggande He r 

ej, men Darracucla, Bass och Bonita komm a u pp till 21 knOJJ. Den 
högsta ubåtsfarten i Frankrike är 18 knop och i It alien 19 l- ,, 01,_ 

Thames innehar alltså fartrekordet 
(Proceeclings, maj 1933.) 

l\Ied stap<'lsättanclet av fartygen i 1932 å rs program uppgar ·111. 

tal et av örlogsfartyg uneler byggnad till 53. Storbritannicn s1 nt>s 

lJt·slutct att återv inna, vad det un der de närmast fö,regåcncle n ···n 
fö rl ora t. 

Kryssarpn Amphion kommer ah clcplaccra 7,000 ton. Like ,111 

Ajax, Phacton och Apollo blir den av modifierad L eander-typ IM· l 
en fart a v 32,5-3!\ knop. 

(Le Yacht. 20 l!1 aj :1\)3:3.) 

Flygp lan en ä ro fö rdelad e till fa rtyg<'n enligt Jöl j aJlcle: 

I-Iangari. Coure1gcous ......... . 
, Furious ........ .. . .. . 
, Glor ious ........ . .. . 
» EaglP ............... . 

Slagsk. Yalian t .. . .. . ....... .. . 
EnY a r av kry~oa rn a Donctsh ire, 

London, Shrr,psh ire, Sussex, 
Norfolk, Com1·a ll , CumbPrlaml, 
KPnt, Suffolk, Emcrald och 
Entcrprisc .... .... ........... . 

Envar av k rys~arna York och 
Ex ct! 'l' . . ... .. ............... . . 

.Jaktpl. 

12 
9 

12 
9 

1 

Spaningspl. Boin hlL-

9 12 
12 12 
12 12 
12 
1 

1 

1 
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Före,nta staterna. 

Uneler 1932 vo ro de marin a I lygst ricl skraJtenlfl fördPlack till 

sjösty rko r enligt Jö lj>'!nclc: 

Vid »Battle fo rce>>: 

2 h angarfartyg m0cl 72 jakt-, 2~ spa nings- 3G to rped- och bomh-

samt 8 »utilitp fl yg plan (12 marinspaningsplan ('i inräknade). 
10 slagskepp med 30 observations plan . 
1. lätt kryssa re med 2 spani ngspla n . 
3 observation sp la n Jö r adminis trativa ändamå l. 
Till >> com mancl!·' L' min e craf1» lödogancl e, l.ascradP i land (Pearl 

H arbour): 
3 patrulleskadrar om 12 plan, samt 2 obS!' n ·a tions- och 1 tr an-

sportplan fö r aclmini.s trati va änclnm å l oclJ , uti lii ~· ,, . 

DärtilJ 4 observation splan för tj tin st å flottrl aggskcppet. 

Vid »Scouting force>> : 

if) kryssa re liiCcl 38 spaningsplan . 
1 hangarfartyg med 18 jakt-, 9 spanings- och 2 >> utitily»fl,,·gplan. 
1 flygdepåJ'artyg mPd 12 patrull-, 6 , utility >> och 1 transport pla11. 

2 observationsplan för administrativa ändam å l. 
"Base rade i land (Coco Solo): 
3 patrulleskadrar om 12 plan samt 1 transport- och 2 obse rva-

t ionsplan för adm ini strati va iindamåJ och >> utilit.v» . 
D;i rtill 4 obser vationsplan .fö r tjämi. å flaggskeppet. 

Vid »Base f ol'ce»: 

1 Jl,vgdepåfartyg m ed 12 patrull-, 6 obse rvations- och »utit ily» 

samt 2 t r ansportplan. 

Vi d as iatiska eskadern. 

4 obse rva tionsp lan å flaggskeppet. 
l flygdcp:Hartyg med 6 torped- och bomb- san1t 6 spaningslan. 

(Ann. R ep. of the N a vy De p. for 1932.) 

I , Marine Run dschau >> , maj 1933, sit!. 235-37 återfinnes en re

dogörelse för de stora amerikanska krigsövningarna i Stilla Havet, 
febr. 1933. Av särskilt intresse tiro erfarenhctPrna , som bl. a. beröra 

slagfartygem bcty cl els" och hangarfartygens storl ek 

D en nu godkända marinl; uclge ten uppgåt t ill 308,669,362 doll. 

Från <l iversc fond Pr m. m . tillkonJmn dessutom 13,839,389 cloll. , var · 
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för hel a den för buclgetårPt 1933-34 t ill gängliga sumlll an llJIJ> e;(t ,. 
till 322,508,951 cloll. (Enl. gällande kurs motsvarande c:a 1.5Ti lll ilj. 
l : r.) 

(J. R U. S. I., maj 19:~:).) 

Hangadartyge•t R auger sjösatt('S elen 24 febr. och kryssan'u ~·<: w 
Orleans den 12 apr il. 

(J. R. U. S. I., maj 193:3. J 

För l{angor meddelas fö ljande data: längd 233,16 m., lJn·rlrl .2 7.~~ 
m., djupgående 6,25 m., dcplacrment 13,800 ton, 54,000 hkr. , :30 Ln op, 
8 st. 12,7 cm :s kan., 75 flygplan. Fartyget beräknas Järdigt 1 maj 
1934. 

(I,c Yacht, 20 maj 19:B, ) 

För Rangcr meddelas Jöljande, fr ån ovanstående n ågot sk i.j nk
tiga data: längd 221,6 m. , hrcdd 25 m., djupgående 5,79 m. , 1 -l, C., ()() 

i'on, 53,:500 hkr. , 20,5 knop, besättning 1,434 man. Uppgifterna m11 
antalet :flygplan väx la mellan 76 och 114. Kostnad c:a 19 milj . tl ol l. 

(Revue Maritime, maj 1933.) 

Japan. 

Japan behöver stora mä ngder olja .fö r sin Hotta och kan endast 
<' rb å ll a 23 % av behovet från egna källor (Formosa och Sakhal' n) . 
Hosten importe ras, huvudsak ligen från Holländska Indien. Uta n 1 !11-

l'Orten härifrån, kan Japan va rken fortsäi.ta k ri get mod :Kina r \l er 
hålla sina .indust rier i gång. Här om n ågonstädes ä r el en sår l,., ra 
punkten, örikets achilleshäl, och för att J å behålla si n a ol.i <· Cc> U· 
cessioner på Borneo och kunna skaffa nya, har .Japan all a nle dning 
a1.t i möjligastr m å n ·försäk 1· a sig om Hollanels goda ,-ilja. 

(l'roceed ings, m aj 1 933.) 
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Den japanska armebiclgeten 1933~4 sl u ar pä tillsammans 447,9 

111
i]J. yrn oeh marinbudgeten på 372,6 milj . yen. Ryggnadsplanen 

1931-86 omfattar: 1 hangarfartyg, 6 kryssare, 19 jagare, 4 torped
båtar, 15 ubåtar, 1 minkryssare och 3 minläggare förutom diverse 
sn1.ärre fartyg. Av dessa ä ro bl. a. under byggnad: 2 kryssare (No
o·ami och :M:ilwma, 8,500 ton), 3 jagare (H atsuharu, Non o hi, \Vakaba, 
1,378 ton), 3 torpedbåtar (Tschidori, :Manazuru, Tomozuru, 527 ton), 
2 ubåtar (.J 68 och J 69 1,400 ton). 

(N o r s k Tf s, maj 1933. 

Frankrike. 

F lottiljledaren Epe rvier, 2,480 ton, tillhörande 1929 års program, 
har under sina provturer, vilka försiggått mycket tillfredsställande, 
uppnått en fart av 42,6 knop. 

(Le Yacht, 13 maj 1933.) 

Minkryssaren Emil e~Bertin, som nyligen löpt av stapeln, mä
ter 5,980 st. ton, föor 9 st. 15,2 cm:s, 4 st. 9 cm:s och 8 st. 3,7 cm:s 
kan., de båda sistnämnda kalibrarna för luftvärn. Den har vidare 
2 st. trippeltuber, men minantalet uppgives ej. 34 knop har upp
nåtts vid 102,000 hkr. , men denna fart kan troligen väsentligt ökas. 

(Le Yacht, 13 maj 1933.) 

De nya franska kryssarna -Gloit·c, .M:arseill aise, Montealm och 
Chateaurenault komm a att kosta c:a 800 milj. frcs (vilket med en 
kurs av 22,75 k r . för 100 fres skull e motsvara 182 milj. kr., d. v. s. 
45,5 mi lj. kr. pr fartyg). Den höga byggnadskostnadc·u beror på, att 
tnan rä knat med lätta men motstånd.skraftiga metall er samt den i 
1örhå11 ande till sto d e ke n kraf:tiga bepansringen, nämliga 4,2 tums 
"<'arapace belb och 40 mm. antilJombdäck med tjockare plåtar över 
örntåliga ställen. De brrä knas kunna göra 31 knop med 84,000 hkr. , 
111en i ve·rkligheten to re\ L' de komma up p ytter l i g are några knop. 
8kro·vlinj e r, längd (180 m .) och överbyggnad äro efte r ändlösa expe
l"itnent avpassade för on hög men l'konomisk fart. Sjövärdigheten 

Tidslcrift i Sjöväsendet. 24 
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blir utm~lrkt och stridsuthålligheten god. Dc äro hctyclligt ÖYiTLi ;J:s

na elen italienska Caclorna-t.ypen. 
(Proccedings, maj 193;3.) 

li'l)·gvapnets - spcciPllt sjöflygvapnets - organisation lwr Ya

rit både oklar och omstrideL Den enda organisationen har <t\ löst 

den andra men aldrig blivit i i lHrcclsställanclc. En förordni n" a\' 

30 nov. 1932 synes emellertid hava bringat någon klarhet. J~nli g t 

nämnda förordning uppdelas sjöflyget på följande sätt: 

1. Sjöflygavdelningar, som medföras å och ti llhö ra fartyg''ll . 

2. Samver],ancle sjöf'lygavdclningcn, som icke med-föras <l orh 

tillhöra fartygen. 

3. Självständiga flygavdelningar. 

Dc förstnämnda avdelningarna lyda i alla avseenden lll1'1" r 

marinen. Dc bestå av 3 eskadrar å hangarfartyget Bearn samt :20 

plan å .flygdepåfartyget Comwenclant Teste. Härtill komma J ly g

planen på de nyaste kryssarna, som fö r a va rele r a 2 katapulter. 

Dc samverkande avdelningarna lyda under marinen i vacl an

går manövrar, operationer m. m. men under flygvapnet (luft I:Jrto

ministerid) i vad angår övningarna. 

Dc självständiga avdelningarna lyda helt under lui tl'n rts

ministeriet, men marinen skall t. v. lämna hjälp med person al m. 

m. intill dess avdelningarna äro färcl igor ganiseradc. Dc skol·1 rlå 

bestå av 3 torped- och homh- samt 3 jakteskadrar. 

(Norsk Tfs, maj 1933. ) 

I Toulon sjösattes i slutet av maj minundervattensbåten !Jiu

mant, tillhörande 1928-:29 års pregram Deplacementet G79/925 tons, 

längd 66, breeld 7,1, cljupg:'lencle 3,9 m. Maskinstyrka i ytläge 1,:300 

hkr., i uläge 1,000. Fart 12,5 resp. 8 knop, bestyckning en 77 Jllll 

kanon, fem st. 550 mm. torpedtuber, 32 minor med förankrin g~m f

toden Normancl--Fenaux. Besättning 3 officerare samt 37 UO och lllnn

skap. 
(Le Yacht, 27 maj 1933.) 
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Italien. 

Ubåten N a i ad e sjösattes i ".:\lonfalconL' elen 27 mars. Siren a, som 

sjösattes i januari för eter samma data, nämligen dcpl. 590/787 ton, 

1 st . 6 cm :s kan. och 8 tuber. 
(.J. R U. S. I., maj 1933.) 

Av samma t yp som de båda ovannänmda är Ametista, som sjö

sattes den :25 april. 
(Lr> Yacht, 20 maj 1933.) 

Sov je,tryssland. 

Ryssland håller på att utbygga sina flygstridskrafter efter 5-

årsplanen av 1930, och man skull0 således kunna vara redo för luft

krig 1935. Riktiga uppgifter om styrkan föreligga knappast utan

för Ryssland. Man har sett uppgivas antal på såväl 5,000 som 1,700 

plan. Uppgifterna äro troligen lämnade i vilseledande syfte. Sä

kert synes emeller tid vara, att 5-årsplancns luftskeppsprogram bli
vit betydligt försenat. 

(Norsk Tfs, maj 1933.) 

Enligt femårsplanen skulle 700,000 ton handelstonnage byggas 

vid ryska varv, vilket emellertid icke lyckats. 1931 räknade ryska 

handelsflottan 386 fartyg tillsammans 603,836 ton och i juni 193:2 

449 fa r tyg om 685,144 ton. G5 fartyg om 185,000 ton äro under 3 år 

gaml a. Nästan alla äro byggda vid statsvarv. 
(Norsk Tfs, maj 1933.) 
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Litteratur. 

Nautisk räknebok av J. Stefenson, Kap

ten vid Kungl. Flottan. K. L. Svenssons 

Eftr:s Bokindustri A.-B., Karl~krona. K r. 

2:25. 

Om det föreliggande arbetet skriver författa ren i sitt förord: 

>> Även en ganska van navigatör är ofta nog icke så hemma i 

alla de olika nautiska beräkningar, som kunna förekomma, att han 

har uppställningen av dem i huvudet. Det erfordras därför i de 

flest a fall antingen, att han slår upp det för tillfället användbara 

exemplet i en lärobok eller att han med mer eller mindre besvär så 

småningom får fram uppställningen utan bok. Detta i förening med 

den tid det tager att skriva alla de fö rekommande rubrikerna gö r, 

att han kanske drager sig för, att utföra en nautisk beräkning så 

.ofta, som för fartygets säkra framfö rande skulle var a gagneligt. 

Efterföljande formulär, grundade på mångårig erfarenhet som lä

rare och navigatör, äro avsedda att underlätta de vanligast f0re

kommande beräkningarna. Do bygga på användandet av elen engel

ska nautikalalmanackan, de engelska tidvattenstabellerna samt de 

å svenska fa t·tyg vanligast för ekommande tabellverken i övrigt. 

Formulären för astronomisk ortbestämning bygga vidarl' på 

ort linj<:ns konstruktion i kor tet i stället för elen ganska långa och 

själlösa bf:'räkningen av det obser verad e stället. Då en och sam ma 

navigatör i allmiinhet icke annat än för lösande av specialfall torclc 

använda sig av flera metoder iör ol'tlinjebestämning, hava för a t1 

icke i onödan upptaga utrymme fem olika kombinationer gjorts, 

nä m l i gen: 

JII), 
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Jogari tm rä kning enligt höjdm etodPn i en ho k, 

loga ritmräkning en ligt longit.udsmetoclen i en samt 

tabellberäkning enli gt svenska flotians (= Aquinos appendix 

Ball's och 
Aquinos vanliga 1 ovriga trenne böcker. I samtliga fem slags 

böcker äro ortlinjebestämning genom meridianhöjd och höjd av Po

laris medtagna samt i dc båda förstnämnda slagen därjämte cirkum

meridianhöjclsberäkning. 
Utöver här nämnda formulär finnas dylika för kompasskontroll 

genom solpej ling, Jör radiopej lingars korrigering samt fö r tidvattens

höjd- och tidvattensströmberäkningar. För att unelerlätta formulä

rens användnin g hava exempe.l uppgjorts för vart och ett av dem. >> 

Författaren har med denna formulärsamling, inall es 15 st., gjort 

fart.ygsbe:tä let en sto r t jänst. Det tidsödande arbetet att före en 

nautisk beräkning göra upl)stälJningen av donsamma bortfaller med 

användandet av räkneboken holt och h ållet, och boken torde mycket 

snart vara intjänt. Det före varje formulär befintliga exemplet 

ökar bokens värcle. Då författa ren utgivit icke minch·e än fem 

olika kombinationer av haken, varigenom både äldre och nyare räle

nemet oder kunna användas efter tycke och smak, är det att hoppas 

att räkneboken skall bliva populär och finna avsättning bland så

väl örlogs- som handelsflottans navigatörer. 

Räkneboken kan användaB jämsides med för flottan fastställd 

navigeringsjournal och kompl ettf:'rar i fiera avseenelen densamma. 

C. Paimqvist. 




