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Årsberättelse i hälso- och sjukvård för 
år 1927. 

Avgiven av lodamoten CaTstens-Johanns en. 

(Fort . fr ån h . 9, sid. 400.) 

Krigssjukvården ombord. 

Sjökrigsskadornas art och frel;vens . 

Enligt engelsk stalisli.k \'oro dödso rsakerna och sk:1dorn~t 

undet• Skagcmkslagel l'ördeladc p.å f'öljancle siil t : 74 döda av 
s ~\ rskador , 134 SV'årt s':lradP, 243 liitt s.arade, 5G sv~ht briinda , 
122 Hitt hriin cl:1, 3-± ledo av kombinernclc briinu - oc h sårs ka 
dor, 3 döda a\· ga~fl:rgif'ln in g, 8 skadade av gas och G,OU 
drunknade eller ögon blickligen döda de (S lcphen ). 

Sårska clorua voro till s in utb redning och storlrk av samma 
ar t som dc, som i freds l id u'Ppkomm<t gcn'om maskinskador, 
djupa eller rilnnfcrmiga slitsår med s tora mjukdclsde<fekter 
och tL'asiga knntcr. Sår med rena sk oltkannle t· voro· ombord 
sällsynta . Ulmiir•kandc fö·r s-tH·s kado rna var iivcn clcrns mul
lip licitcl. Enl igt engelskt u llab ncle rcp t·rsenteraclc 20 sårack 
60 utbredda ·sår. Av dc s<\rade fran »Vti.nclietivc » visade 138 
man enkla s[n oc h 181 ma n muilipl a sa rska dor. Avc·n :'\ tysk 
sida voTo dc m ultipla s:'lrs,kadorna rr,gcl. Z ur '"er l h ans.er, 
.au detta fiimrsakadcs av den gtÖ\TC kalibern, elen kraftigare 

Tidskrift i Sjöviisendet. 30 
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spriingladdningen och den rikligare splintbildning'en ombord . 

Då sårskadorna vid sjöstrid oftast förorsrukas av ojämna, taggi

ga proj~klil- eUer splintfragment, voro såren S'Onr regel hl' 

miingda med rester av kliidesperscdlar; likaledes fanns o:fla i 

såret det pl'ojektil- eller splinlfragmcnt, son: förorsakat det 

sam.ma. 
Infektion av sjökrigs.skador är enligt snmt liga författa n · 

alt anse som regel, trots den renli,;het och bakteriefattigelom 

som förekanuner onl!bor'd. Infeklionsrkällanr är att sökt hos 

personalen själv. A tysk sida visade efter Skagerakslag1et dc 

flesta sttrskadorna, siirs1kilt å kryssarna, bcniig;enhct för sta

fylokockinfektion, och detta var ber'O'cnde på att vid tillfiill l'i 

en el::t.k artacl. stafylokockangina bärjade ombord å fartygen 

Från engelskt håll föreligger liknande er-farenhet. Vad he 

tJ·äffar tetanus och gasrbrand, synas dessa ha saknats å cngehk 

sida. Från tys'k sida däremot omnämnas 3 fall av tetanu ..,. 

siikerligen uppko1111na genom skador i nedre extremiteterna , 

samt 1 fall av gaSibrand. 

I molsats till i äldre tider, då förblödning var den vanliga 

dödsorsaken vid sjökrigsskador, hava under världskriget bl iid

ningar från sår, ådragna i sjöstrid, oftast visat sig1 vara olle

tydliga. Detta anses till största delen vara be1'ocnde på drn 

höga vännegrad, son'l pro~cktilfrag1menten besitta , dels primiirl 

genom explosionen, dels sekundärt genom friktionren vid gt>

nomträngandet av pansarbekläclnade'Il'. Från engcJs,k sid a 

framhålles av dc flesta fö·rlfattarna, a tt sårkanterna jämte kring

liggande mjukdelar oftast förete Sl)år av bränning, »projek til 

frag'mentcn.s väg tyoktes svedd som ·med tcrmokauter, och om

givande muskler vom möl'kt bmmfärgadc» (Stcphens). 

Från tysk sida anges dä1<cm:at, att säkra spår av svedni ng 

voro siillsv11ta, 1ncn omnämnes att u11der kryssnrslaget i No rd

sjön 1917. då en matros sårades i bröstet av en spriingskii rY:l 

o.ch denn~ omedelbart uttogs av en kamrat, dennes handskar 

blev o förbrända (zur W erth). Betydelsen av proj.ektilfrag

mentens värmegrad för blodstillning,en fnw.11går även av, att Cl 

kryssare och jagare blödningarna voPo mera svårartade iin :'\ 
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pansarfarlygen. Enligt zur \\T erlh , ·oro dc flesta större blöd

nin garna hero.enclc pft, att blodkiirlel endast clelYis gell'omsla

gits. Till alt blödningarna frun silren c.i vor'o sft stora bidrog 

säa;:erligcn iiven dcs~as karaktär av slilsår. 

S ~trcn ftån sjöslriclerna voro ofta, enligt tysk uppgift i 20 

%, k omplicerade med frakturer och splittring av ben. Dess

utom förekomma i relativt slor· utstriickning frakturer å falens 

och unelerbenets hen, beroende pfl pr'ojektil- eller torpcdexplo

siolll cr i underliggande rum , varvid den plötsliga stöten fort

plantade'S genom durken till personal slående på densamma. 

Från tyska kryssaren » York's>> undergång beskrivas skador i 

bäckenregionen, träffande såväl mjukdelar som skelettet och 

uppkomna då personalen rutschade ned för den kantrade krys

sarens sida och därvid slcg bäckenregionen mot slingerkölen. 

Den andra stora gl"'llppcn av personalskador under världs

krig'Cts sjöstrider utgjordes a.v briinns'kadorna. Des·sa voro av 

tvenne typer, beroende p~l. sitt uppkomstsätt, n~imlig,cn briinn

skador uppkomna genom den om·edelbara krcvadflammen oc-h 

bränn~kadnr uppkomna g.cnom brand i egen ammrtmition eller 

till ringa del g.en om brand i s,keppet. A v 206 fall vårdade å 

sjukhus voro 126 beroende på explosionsHamm och 80 p~'\ 
krutbrand. 

Brännskadorna upplwmna genom explos·ionsflamm tr~iffa 

huvudsakligast dc obetäckta kroppsdelarna, sttsom ans,i[.;.te, 

nacke och häncleT, m en har från kriget iiven bcs1k rivils fall, 

där kHide rna genom explosionstrycket slitits upp och bränn

S'kadoT uppstått. Skador tt iig-at hava ej visat sig bliva följd 

av cxplosionsfJam:m, enLir detta s.kyc1da.ts, av den reLo\.lmiska 

blinkningen vid krevaden, men diiremot skador :1 ög'o:1 loc d~n. 

Inverkan av flnmmcn har visat sig vara mycket begränsad till 

rum1met. Dc hriinns.kador, som upplk'ommit g·enom inverkan 

av cxplosionsflamm, i:ir'O oif'last endast ytliga och av gocL11·::td 

karaktär. Btiinnskadorna eller krutbrand företedde växl:tllcle 

typer, från liilt svedn ing till total fö1<brLinning, och v('ro de 

mycket svåriiiida och blevo som regel infekterade. St1Yiil deil 

omedelbara som den medelbara morlaliteten var synner ligen 



-416-

stor. Flammen frånJ knutbriindc:e spred sig, ofta långa sträckor 
inom fartyg'et, fö,ljande passa~er och n edgiångar. Från flera 
cng,cls1lw skepp omnämnas exempel på detta. 

En annan art av br'i:inn!skador har även beskrivits [r,~l.u 
sjökriget, nLimlig~en s .. k. »rorpebm•n's >> briinl11s,kaclor i hand
flatort•na, uppkomna vid hastig n c:diinlring i bålar el. dyl. g.en om 
<> lidninn· med hiind c:rna uiciflCl' bft l::rinor och ridare. b - u u 

Bl"änns!kadorna gcnon1 sl,ållning VO'l'OI m1dcr kdgct siil l 
:,ynta; från engelsk sida. i Skagcta.kslage t iirot endast 6 fall 
beskrivna. 

De från rysk-japanska luig.et bcslkrivna. skadorna hos per 
son er, vi lka vid fartygets Ulldergång hinge ftltl ligga i valtnd. 
synas ej ha iakttagils under vädds,kriget ; dock omnämnes alt 
psykislka 1ubbningar tupptr~itt hos cnr del av dc riiddade ft'an 
,, J-Iogue >> , »Cressy » ocih >> Antphio'll >> , J.ikaså att bl'onchitc:r ol'lt 
nefr.iter ej vorro ovanligta hos: pei'soner Ullder liknande O'mstiin
dighetcr. 

Fartygstypens inverkan pä sårskadornas ort och belwndlin!). 

Dc skadm', som. i't pansm'fartyg intr}ilffa under pansarcliicJ, . 
iiro till störsla delen bei'Oenclc på den gas,fara , som dels upp
st år g1enom nedlriingandc rök och c:xpl.os.ia.nsg-as.er, dels upp
strn· vid tor'ped- eller m:intriiffar. Dir'ekta projcktil skador, som 
gen omslå pan sardiick, yoro uneler viirldskrigd sii!lsynta, f: 1sl 
tillbud förekom mo; så t. ex. genomslogs >> Scydlitz' >> pansar 
diick under Skagcrakslagct. 

Dc plats·er :\ ett paJ1.sarskepp, diit' pres.onalskadorna h op.t 
sig, är m·an pansardiick och framför allt i tomen. Erfa nn
helcrna från Skagerak'Shlgct g1c YilL handen , att torntriiff:mw 
Yoro elen fö.miimsta o.rsakcn till pcr'Sonahkador. SJ.;aclorna iiro 
hiir dels. r ena proj ektil- eller s;plintskaclor, dels ock till hu-..t~d
"akligastc delen Lriinn- eller gassl-:aclm• fdn P.l'ojcklilkrev~Hll'r 
eller fl"~\n sekundiira explosioner' och krutihrliindn i durkar 
eller langningsrum. Frfm Skagcrakslngct föreligga meddelan
den om en miing·d dylika skador. A , p1~inc ess Royah genonJ
slogs s.idc pansarrt av en pro;jektil , som vid l.;r'C'vaden föro rs :~l,:t
dc slom 1~e rs onalskador , å >> Malaya >> geJliO'mslogs iiYcn slci'l-
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pansaret och genom därav uppk101111111·en: krutelds,våda dödades 
102 man. A ett ~umat briUis.ld sikepp tfö·rstördes den ena för
bandsplatsen och dödades sjulk vtt rdspersonalcn :w en projektil 
genom sidopansal'ct. På torntr,Mtf~u- fö.religga flet'C berättelser ; 
,, Inddatigables >> och >> Invincibles ' ,, underglång var beroende 
på tornlräffar mecl' s:ekundiira explosioner i cl!Urkar och lang
ningsrum. A >> Lion >> genlomtr~ingdes Q-tornet av en pro,jektil, 
som. dödade 60 man av besättnin gen, å >> ScydlitZ >> dödades vid 
trälffar i tornen Caesm· och Dora sammanhugt 153 man. De 
fl es ta s.kadorna vid lornlräfifat' ha visat sig vara dödande. 

A däck och bryglg:o'l' intrö.ffade personals1kador utg'jOI•dcs i 
motsats till för.eg1åendc oftast av rena sårslkadm-, förorsakade 
av sprängstycken eller spiint . Per·sonalsik acllor i märsarna vo
ro under Skag~erakslag:et s.äUsynta. 

A v det ovan sagda framgår att personals~~adoma å pan
sarskeppen till största delen äro bränn- eller gasskador, med 
undantag fö·r Ö1vcrbyg'gnadcn där sipl ints:kadorna iiro för 
härskande. 

A kryssarna intriitffade under vär'lds1krig·c:t dc• flesta perso
nalskadorna å Ölvet•byggmuderna, endast ett fåtal fall förekom
mo i eld- och masildnr:um, oc.h voro de Hesla ästad~wmna av 
pr,ojektilskärvor eller s:plint. Av .erfarenheterna från S'kag.e
raks.Jagct framg1år liven i hu:r'u hög grad dessa fntilyg gcn1o1tn s:n 
fart oeh manöverduglighet ha ersättning för sitt svagat'e pan
sar. A i dagstriderna deltagande 37 kryssare: ft engelsk .sida 
föt~ekormmo endas t 7 trtäiffar ; under natt.s,triderna vm· trärf
procenten högre. 

Vad som ovan är sag:t om kryssar'c g1äll.er även för jagar
na. Frappcr·an1de iir det ringa antalet br:icinnskado1r å denna 
fartygstyp, för vil'l~en man sikuUe vänta sig en hög procent av 
dylika på gt<und av det stora antal'Ct 1·clati'vt oskyddade ångrör. 
I rapporterna f rån 17 i Skagc.rakslaget cleltag:mde jagare om
nämn es endast ett fall av skåll nin1g', oeh delta var även kom
binerat med s.plintskador. Inget fall av gasifötgiftning f innes 
omnii'mnt fr'ån jagare. An:talct pers1011al.förluster genom drunk
ning är frän dessa fartyg1 stor, beroende på den haslig:het var-
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med de sjunka efter hes k ju lning med svårt artilleri; s ä t. ex. 

sjönko »Nestor» och »Nomad >> 3 minuter efter dc kommit un

der eld från tyska slag~sikepp. 

Vad möj lighctcn till kirurgisk hethandling a v dc sårade 

ang1år, så erbjuda pansarskeppen de största möjligheterna, dels 

beroende på det större skydd dessas hepansring ger förbands

platserna, dels på deras lugnare g1ång, dels på de g!oda kom

munikationsförhållandena ombord.· Dessa fartyg synas ocksa 

vara dc enda, ft vilka mera omfallande kirurgis·kl arbete ut 

förts under värld's 1kriget. 

A kryssarna ~ir möjligheten till 1nera ontfaltande kirur

giskt ai'betc omöjliggjort, dels genom fartyg1ens. vibrationer och 

kri'ingniugar vid lmrsi.indringar, dels gcn:om förbandsplatserna-, 

oskydd;_tcle läge, dels genom dc trånga kommunikationsledcma 

ino>m fartyget. 
Detsamma s:o~n för kryssare giil ler ä:vcn för jagare, fasti in 

i ännu högre grad, och är det här särskilt transporlen a v dl' 

sårade som bereder svårigheter, dels på g;runcl av a·vsalmadcn 

nv inre kommunikations.leder, dels på gmmd av de trånga n ed

gångskapparna och dc branta lejdarna. 

>> Möjligheten till kir'tugiskt m•bc le om:bord ~ir direkt pro

portionell till fartygets storlek och 'mnvä11t proportionell nwl 

fartyg'cls haslig'hct» (St.eplhen). 

Sjnl.:vrlrclspersonalens plats, utbildning av personalen. 

Under vtirlcls'krig.ct har den förut eddinda regeln, att li i

kare och ö,vrig sjukvårds.personal skall uneler strid uppehåH.1 

sig å dc skyddade föt1bandsrplats.erna, iin mer vmmit bekräftelse . 

Samtliga fönfaltare lfmmhålla med s·kiirpa detta, och att perso 

nalen under strid ej får beordras ut. Etrarenheterna från Ska· 

gerf!;kslagct visade, att det clrtöjSimål, som uppkom härigenom 

med dc såmdcs vård, oftast enelast var av kort Ynra.Jdig1h ct, och 

att tillfälle ,fi),r de s:1radc att antingen själva eller 1ncd kanua

ters hjiilp taga sig: ned till någon förbandsplats oftast gaY ~. 

Som följd av sjtrkv[trdspcrsion:tlens inaktivitet uneler clrabhning 
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följer, att första hjälpen måste lämnas av den skadades kam

rater. För att detta skall kunna ernås d'orclras en väl genom

förd träning av besättningen i alt anliigga första förband. Fdn 

amerikansk sida hiivclaSI, att detta hitlast ernås om afficct'arna 

instrueras av läkaren oeh att dessa sedan träna manskapet. 

Från både cngelsik och tysk sida påpekas otillriickligheten <W 

denna undervisning. Huru viii ii n hcsiiUningcn i f't<eclstid kiinncr 

grunderna för första för·hands anlåggandc och för transporten 

av sårade, lika hm1cllfallna slå de ofta i striden inför sinn så

rade och lcn1liistacle kamrater. Från engelsk såda har d~irför 

framJörts tanken , att utom denna gemensamma triining en 

min dre del tillhörande olika y rkesgrenar av besiittningcn skulle 

genomgå en meta praktisk sj1ukvårds'utbildning, t. ex. g.cnom 

deltagandet i det daglig<a s.iu'kvårclsarbetct i sjukhytt eller ii 

sjukhus för alt därigenOlm göra dom så att säga mera hätdade. 

20 '% av bes'ii ltningen föreslås vara på detta s'ätt specialtränad. 

En annan förfaltare J'ramhåller , att av de större tornbesätt

ningarna åtminstone två man i varje böra vara mera sjuk

vårdskunniga. Allm:iint framihålles att lmmnigheten i alt läm

na första hjiilpen vid sikaclor och god kännedom 011n reglerna 

för sårades transport böt ingå i va1'j.e orf'ficers utbildning·. 

Förbands platserna Wge och utrustning. 

Förbandsplatsernas läg;e och uh'ustning ha uneler v~irlds

luiget ej undergått några större för:änclringar; liksom under 

rysk-japans'ka kr:igct ha haverier intråf1fat å föi'banclsplatserna 

.å flera fartyg. I den ·engelska litleraturen fim1.es omnämnt 

hur'tlSiom å »Barh::t:m » förliga fö11banclsplatsen förstördes g'e

n:om projektilkrevacl, å » vVarim·, fÖI'stötdes den aktra för

banelsplatsen och å »Tiger» förs.tördcs även en förbandsplats, 

varvid 44 .% av fartY'g1ets sjukvårdspersonal skadades. 

På grund härav har fordran frmnkommit, alt förbflnds

platserna måste hava ett så mycket som möjligt skyeldat läg~. 

De nuvarande förbandsplatserna iiro i avs•eende på säkert 

skydd för personal och mal·cl'ial ej tillfyllest. Bun~on sam-
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manfattar fOI·dringarna. på en g,od f6rlba.ndsp1;:tts i: mesta lllO.J 

ligt skyddat läge, lätt tiHgänghg i förhållande till kommunika

tion sleder och n edgånga.r, ~od v.entila.t.ion, god belysning, god 

vattentillförse l samt som synn erligen viktigt bra spillvatl e ns~w 

lopp. De brister i detta avs·eende, som vidlåda rfö.rbandsplal 

serna, gjo.rde att flera :fö.r>fattam föres,Jagjt att efter drabbning

{'n's slnt utviilja någ'On ann a n plats ~in de ordinarie förbands

platserna till orperationsrrum. Detta. s1k eddc även å ett ,fJ.crial 

engcJs,Jw fartyg,, t. ex. å »\\7 arrion, »Lion >> och >> Soulharnpbon" . 

Vad ventilationen av fö-r\bandsplalserna b eträiffar , framför 

des kravet på att dc :fö,r'Ses m ed! både tillförande och ut'Sugand c: 

fliilktar , om: möjligt tvenne til1förande. Fläktintagen till dc till

förande fläktarna böra mynna å S1kilda stälJlen . F läktsyste

met få t ej vara g1emensamt med andra fartyg1sr:um. Fliiktarna 

slw1la kunna igång.sättas och st•oippas från föt1handsplatscn . sft 

a tt man temporärt kan stoppa den ena. eller båda. fläktarna . 

om rök- elJ.et gws1fara skulle uppsltii. FEiktm:ynningarna. böra 

clesslutom val"a fö.rsedda med l~i l s l utande spjäll. Från engelsk 

sida .frall11förcs av f1let1C författare den åsikten, att Wiktam a 

böra hållas i gång så mycket som möjligt under pågående slr~cl. 

d!etta ,j motsats till den rfö•rut g:ä111gse m eningen att fläktarna sko

la vara stoppade under sitl"id. 

Vad h elys.ninrg:cn an~år framsbll es kravet p2t, a~t ultag.s 

k onla.kterna till belysnin.ge11 ej skola tillhöra sam1n:1 sh'öm

område, utan att mö•jligihet skall fö·rcfinnas att erh:illa s tröm 

frålll oli•ka ledningnr. Dessutom lbli'r a.ckum,ulatorbclysning 

fi1mas i reserv. Mo,t 11eserwb clysniin:gen i form av lampnr eller 

ljus framhålles att den är o~lämplig, en iir dc- sluclm::t VId proj ~k

tilkrevadet i grannskapet. Elektriska. handlyktor hiionl finn as 

:\ fö-rbandsplatserna. f.ör per.s'ona.lens pers,onliga l·eh av. 

För vattentillgå ngen måste söi'jas genom lokala o·cserv

förråd, enär under Skager'a'kslaget å fl era fartyg va tlcn lednin g· 

arna. förstördes.; sä1~skilt frmnhåUcs delta på gl'und av den stora 

vattcnfö-ribrulmring, som ägde l'um å fö't'bands.platserna. Viebre 

d'ramhåHes behov.et av elektris1ka varmvattenbeTedare till rr·

.servbruk. 
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Gott spillvattenavlopp iil' en oavvislig nödvoi.indig'het. Från 

fl ere fartyg före ligger meddelande on1 översviimning i .för

bandsplatserna, dels genont uts,pillt vatlcn, dels genom Eickau 

dc rörl edningar. Som fö ljd hiirav för ekom :\ fl era s lag

skepp, att läkarna o~h Slju.kvårds.pers•onalen föreledde s.vullna 

fö.Uer och underben , s.ympt'om liknande dem vid s. k. tren ch 

foot, ,efter att under timmar ha stål t i vatten till över follcdcrna. 

Lika så framhåll es. fo~·dran på elektriska instrumentkoka 

re som r eserv, om i'mgstcril is.atorn sk u li e förstöras . 

Goda telefonförbind elser ä1~o för förh:mdsplalserna. en nöd 

vän:dig'h et. Dessn böra d els vara anknutna Lill fartygets all

männa nät, dels: bö.r en direkt t c:lelfonle dDing fimms Inell~J i 

förhaDds.plal serna och s lridslorn cl, så alt hiir1irfriin kunna di 

rekt Jämnas up·plysningar om , \'ar i farlyget större personal

haverier inträffat, varigenom vid stridspaus hjälpen kan ome

delbart dirigeras dit. 

Vad själva sjukv:årdsm:aterielcn bclr~iffaJ· , framh å ll es. av 

samtliga förifattare nödvändiu.hetenl av rikliu' tilJo·,ån "' I)å fo",r-
u u h b 

bandsmn Lenicl, placerad på olika s,Uill en å förbandspla tsen. 

Sjukvårdsutredninglell' ooh då specieloJt fi_i,rbanclsutr·ccln:ingen 

skall vara. så rikJjgt tilltag:en å båda fö.r'handsplatserna , att, ohn 

den ena förstöres, för•r ådlcn. å den andra srk ola kunna 1~ii cka för 
hela fartygets. behorv. 

Särsk ilt engelsk a fö rfallare framhålla nödviindighcten a'-', 

att tillräc.ldig:t med filtar• finnas :"t fölnbanldspla lserna. Någ1ra 

författare päyrka, att :1 desamma även bör finnas varnwatteu 

påsar av gummi till hl'Llk för dem· s•om lida av c'hock. 

Utom d e oretinade för•bandsplatserna syn as. under Skagr

raks,Jaget å engelsk .sida även ha inrättats s peciella :fiirbancls

plals·e·r inom maskinrummen för värd av briinns.kaclor. A >> Vin

dictive :, va1· under Zeerbri.iggcaffären en dyli k specialfö·rbands 

P!ats upprättad, som enligt fartyg1S!Hikarens hei'ättclse väl fyllde 

Slnr uppgi.ft, nämJigen att lämna mncdelbar vård å t de brand

skadade och därigenom hindra, alt förrbands>plalserna b1ockc
ractcs av dessa sårade . 
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DessJUtom framhålles nödvö.ncligheten1 :av, a tt förbands
poslerna iiro rikligt försedda med fö-t,banclsmateriel , att i slörro
t orn fl ere förbandsposter b öra finm1s-, placerade pft olik a s !iillcn. 
Förbandspo.st, antingen b es lående av förban'cl slå da eller fii r
b:mdspftsc, skall finnas i alla fartygsrmn där personal finn rs. 

· Innehållet i förtbandsl ådorna tyokes ha utgjorts utom av 
förs la förband ·iiven av :'t engelska fartyg .tourniqu ettcr , a 
tyska fartyg gummibindor till blodstillning, k ompresser nwd 
horvasdin eller picrinsyra till briinns1k::uclor, samt en slörre sax 
t ill uppklippning av kläder. Av engelska uppg~fter ::Jlt döm a 
innchöllo förbandsl ådorna ej spjälor. Från .engelskt och anw
rikanskt håll har föreslagits, att framsidan av förbandsl f1dorna 
skull e göras av genomskinligt material; hiirigen1o.m skulle ill
S•peklion av dessa kunna förrättas , uta111 alt förseglingen lw
hövde brytas ooh hiit'igenom innehållet under längre tid för-

bliva ster:ilt. 

Sårades transport. 

Av samtliga fö•t1fattat'e framhålles , att handlransp,orl iir 
elen bäs ta och mest anviincla metoden för sårade<; tran spor l 
under stridsförhålhnclen. Den fordrar emellertid för alt vmu 
efl ektiv, att besättningen och sjul,:vårdspersonalen redan un der 
fredslid gmnd'ligt tränas i densamma samt får I-dart för siu. 
vid vilka fall den ar användbor. Ä mindre fat•tyg är den över
huvudtaget elen entda m clod, som· kan komma till anvi.indning. 
Vad transporten :w de ståradc med ti llhjäLp av bår angår, ~:l 
tyckes denna som r1egrel ha utförts av sjcu:kvårdspel'Sornalen. .\ 
såvi.il tys:k som engelsk s!icla bestod varje bårlag av tre perso
ner 2 bärat'C och 1 b efälhavare, den senare utruslacl med fiir
bm;dsväska. Av en enrgelsk förifattare (Muir) on1nämn es, hu
rus.om å föt•banclsplals·en uppsatts ett bord med nummerbric kor 
för varje bårlag. Då ett bårlag beol'clracles: ut, erhöll l>ol'äl
havaren en nummerbricka, som återställeles vid rderko.ms,tcn; 
hiir1genon• vann Hikaren g,od kontroll övel", huru m ttn ga hiir
lag han fö•t' ögonblicket hade disponibla. Vad dc oltka b[tr!Y.
perna angår, så tyakes varje marin varit nö,.id m ed s.in typ .. r\ 
engelsk sida mwändcs nästan u! es1utande Neil-Rohcrlsons har , 
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som bestod av segelduk m ed insydda bamhus!ri.ivor, en modi
fika tion av elen japans.ka b ftren. Enligt sam stiimmiga utta
Janden vrtr den i varje hiiiJ sceJtde liim.plig', »none belter or mon~ 

suitable can be imagtinech (Muir) . Utom denna var även den 
vanliga arm ebåren, b es Låendc a v segeld u k , som hölls SP'iind 
medelst l ven ne banubus,tiinger försedela 'med tv.ärsträ vo r , i b r n k. 
Denna tyckes endast i undantag'Sifa.Jl ha använts till transport, 
men cleslo m er till placeringsplats för sårade å förbandsplatser
na. A tys,k sida tyckes endast ha a nvi.ints den före kriget kinda 
tran sporlkojen, som iiven uneler krigsfö thållanden visade sig 
ändamålsenlig. A för~bandspla tserna inom eng.elska flottan an
vändes i stor utsträckning' »engclskl ko jer>> som t ran sp o rlmC·· 
del oeh fi.irl iiggnin.gsplats för svårare skadade; härigenom fiek 
den sår'acle ligga ustöl'cl till s han k ommit i land . För trans
porten av sårade nediför trappor anvöncles inom slåviii tys1ka 
stom engdska marinerna gliclban'or av S'Cg'elcl1rk. Antnlet bårar 
ombord ber~iilmas av eng·eJsmiinnen 1Jill en i varje .svårt torn, i 
elclleclningsmiirsen , i maskinrmn och cldrum, sanl:t två för var
j.e tÖt'bandsplats; å minclr.c farlyg' ber•iiilmas 2 bårar pr 100 man . 

· Sjukvården före strid. 

Vad åtgärderna före strid bctrii:Hnr, ft•amhålles nödviin 
digiheten a v att innan fatlyg'et g'år till S'.i öss från bes,iitlningcn 
utmönslt'a al la dem, son11 äro :SjUJka, fr•amför allt dem s'om lida 
av variga infektioner. I sjukhyLLen lig1gande sjuka överflyUns 
i land eller Lill lasar:ettstfartyg, detta dels för att nllinska infck
tionsris·k en , dels för att ej belamra fö·rhi,ggningsplatserna fÖr 
sårade m ed inv;ärtes 'sjuka. FPån s.jLtkhyttcn över~fi.ircs. till 
förbandsplatserna all där befintlig materiel , m ed undantag av 
det nödvändigaste i m edicin- och inslrum:entväg, vilket b ehövs 
fö.r elen dagliga sjUikv:'trden. Vjclare påpelkas att från sjuk
hytten även Jreclssj·ukjoturnalema brin~as. i sliikerhet, .så alt cv.en
tuellt senare framkommande skadeståndsansprak kunna b emc 
t~s. Fördden ,efterses och fiirdelns m eiJlan föl'baniclspla!serna, 
forband l .. ·1 l l l ·· · c s p os e rna overses oc 1 ~omp et eras, stamlosnwgar a,. 
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desinfektionsmedel och dylikt iordningställa s . Mesta mö·jliga 
förarbete till kl:lrt s,kepp· bör vara u bfÖir'l på förhand, eni.ir, s:om 
framgår av redlogör,elserna f.rån o lika cn~'elska slwpp, ofta H
den mellan förbePedels•e ooh ·klart s·kepp vm· av ko-rt vanllklig
het, så att i flera fall en del av s.jUJkhyttens: utredning ej han n 
föras i säkerhet. Medg~ver tiden, får besättningen tilWille lill 
bad och fåt' iföra sig r:en!a klii.der; en förtfatta1·e föreslår att be
s-ättningens vita sli.ill desinficieras ins1l::tgna i en h::mdcluk o·ch 
sedan h:Yllas fön·aradc i ldii.dfacl,en för att pålagas vid fö l·
ber-edelse till draibbning,. En ammn fö·rlfatlare framhåller, a ll 
under fr'edstid mera '01111fattm1idc ö1vningar me•d avseende på sjuk
vårdsdetaljens sh·lidsibe:r'oclslkap borde utföras: i samband m ed 
drabbningsexerciscn. Detta emedm1l uneler nät"Varande föt·h ål
landen med endast delvis. iordningsliillancle av densamma för 
kort: tid, pe1·soml!len ej blir triinad i sjukvård under str:idshe
r'edsikapsfö·rlhåll::mde:n. Han föreslår diidöt' full stricJislbercdskap 
under Eingre tid - 1'4 dagar. 

Sjukvården uneler strid. 

Under sjillva striden kan enligt smnshimmiga uttalandc11 
föga uträttas, detta dels• beroende på att translj)ort tw de sårad.' 
ej kan sl<e, och framför allt p.å att s-ka,kni.n~arna i s'kepp-et, 
förorsn k a de dels av det eg-na artilleriet, dels av erhttllna L r ii fLu, 
oimöjlig'göra allt m era o'mfattande kirurgis1kt arbete. Av alla 
författare fram-hälles , huru påfrestande denna period ~ir' [ ~; r 
s-jLl!kvårdsp.ersonalcn, avstängd son-u den är fr1ån aktivt clcl l: t
gande i striden, okunnig .om dess födotpp samt fö·rsatl i en 
ogynnsam situation om fartygert skulle gå till bollen. Discip li
nens band s.lappas lätt un:der dessa ·fö<rh ö llanden och stora 
krav sli.il las på liikarens sinnesniirvaro. För att uppri.itlh f1lbt 
ordning och lugn bland pet'sona lcn tillrådes , alt denna: hålles 
jämt sysselsatt m ed arbete, likgiltigt vad. 

De åtg-ärdel', slom! under denna period kunna vidtagas, iiro 
endast att prorvisoris.kt täcka såren med första förhand, stilla 
starkare blödning genom tmi.1p1onad eller underbindning salll t 
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att vid frakturer anlägga ett provisoris•kt stödjeförband; som 
sådant J"ekommendcras fixering av den1 s:kadade lemmen vid 
båren eller vid bor'det, å vilke-t den s•kadade placerats.. Den 
förnämsta å lgiirden unclet' detta stridsskede är dock att lindr;l 
sn1ärtan cch förmins:ka risken för chock genom att till samt
liga sårade, kvarligg::mde å förbandsplatsen, ge n11odin. AY 
::dla fö rfattar:e framlhåHcs nödvii.nclighclen av, alt li!lr·äckligl 
stor dos givc's, å tysk sida gavs. vanlig'en genast 2 cgr. even
tuellt sedan ytterligare ett; å engelsk sida var dosen oftast 1;~ 
gra-in. Samtidigt framihå·llesl nödvi.indig1heten av att markera 
den g•ivu a dosen, antingen genom anlec.kning å den såxades 
transpo:rtsedel , genom jodsprit- eller färgkritstreck å pannan 
-eller dylikt. I3iista siittet fii-r m1onfinets uppbevaring lyc:keSI del 
av l\hc Culcheon angivna siiltet vara. Därvid föt-vams mor
finlösnin gen i flasl'c-r tiickla av .en gtummihiitla. Vid anY~ind 

ningen avtorkas gummihiittnn med sprit, varefler morfinspru 
tans Slpets föres genom densamma och morfinlösningen upp
s uges direkt i sprutan. Hiirigenom iir varje möjlighel uteslu 
ten , att lösningen utstjiilp·c'S eJl.et hlir osteril. 

I della sammanhang skall jag ber-öra de olika åsikterna 
om morfinets mw.iiudning' av andra iin liikaren. Fdm lys-k 
sida hiivclas att enelast Hi-karen skall ha riitt att g:c m:orfin, möj
ligen iiven sjukvd'trdSiunderoJficercn. De enda fall, dii.r andra 
skola ha riilt att g-e monfin, skulle Yara. ft torpcdbfttar och un
d.et•valtensbå lar, cliir hiJ,are saknas samt för personal i strids
märsarna. A engelsk s.ida tyckes m1o,r1rin ha g:ivils mera fritt. 
Så meddelar t. ex. Muir, att svåra artilleriets torn voro utrusta 
de med m orfinlösning och m'or:fins·pr;uta, injektionerna gaYs 
av en av he~ iittningen, .smn erh:tl lit ~nstrukticn ·c·m tillviiga
gångssiittct , men fick ej injektion givas ulan m·dc1' av tnrn otffi 
ceren. En annan författare up:pg:er, att ft hans. fartyg under 
Skagenukslagct mmfinLahlcller utdelats till torll'ell. J. Mae A. 
Holmes meddelar, all å elen hitta kryssare, fL vilk en han var 
kommenderad, i förbands~)[tsarnas utredning ingick en flasl~a 
llled s. k. pain mixture, besH1encle aY soL chlorel. morph. jiim 
tc aelher spir. nilr. aa. Uneler Zeebrijggeafnircn erhöll o blockad
fartygen mcrfinlablcltt>r n ll utdelas till dc y;{tmdc ay hl'lfiilct. 
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Likas{t ingick i utruslningen fö,r b[mnau,kapet.s förbandsYiisl,a 

morfintabletlcr. I samtliga fall tyckes samtidigt ha utdelats 

etiketter att Histas vid de stämde, för angivning av den a1wiin da 

dosen. T ill mycket or:oliga sårade, särskilt till sårade med 

sy~\ra sl;;alleskador, gavs å: s:hiil cngels,k som tysk sida sen

pulamin. Samtliga förifattare framhålla den cxplosicnsar tarle 

tillströmningen av sårade vid stridspaus ocrh vi lka svåriglhet<T, 

S'Om iiro fö11lmndn a med att hastigt bringa ordning· i förh ällan

dena. I all m ii n hel tillrådes att bringa dc sårade den första 

hjälp en i tur och ordning och ej förlom tid med att först Ida 

ut och hchandla de svårast sårade. Inga ing,rcpp få göras, 

utom möjligen trachtomi, ej htC'ller får narkos givas un der 

draibhning. 
Vidare framhåiJcs vikten av, att de skadade få tillriiek

ligt all dricka och från både tys1kt och engelskt håll rekom

menderas att blanda rom eJl crr konjak till vattnet, dels i rent 

stim n lerande syfte, dels emedan då bättre och s11ahbarc mor

finverkan ed1ålles . Aven Sikall iakttagas, alt dc skadade la 

tillriickligt med filtar, framför al l t dc som lida a v chock; dessa 

böra ct•hålla äv,cn varnwattenpi't'sar. Likas(t skall tillses all 

de s:"trade e1•hålla g'odu förlägg-ningsplatscr, antingen på durken 

å utbredda madrasser eller ä bad.lagsibord. Redan vid denna 

första behandling skola korta journalanteckningar göras om 

fallet. 

Sjukvården efter strid. 

Efter striden och seelan san1-!liga sårade fått sina ~tu· 

täckta med provism·isll<a fö11band samt eventuellt fått morfin, 

gäller det för fartygslärkaren att bedöma, vad som vidare hiir 

göras. Delta blir avhäng;igt elds av hur lång tid, som bcriiknas 

åtgå innan fartyget n:\r hamn eller kommer i förbindels e med 

lasarettsfartyg, dels av fartygets, sjukvårdspersonalens och sjuk

vårclsm~Yl erielens tillsWncl. Vad den första frågan angär, så 

anses från tysk sida (zur vV crlh) att, för s·å vitt farlygd kan 

beräknas nå hamn eller lasarettsfartyg inom 12 timmar, hiir 

intet mer ~in rförs la hjälpen hinmas de sftraclc, enär å lanlsjuk-
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]1us ell er å lasarettsfartyg betingelserna för rationell behand

ling äro .större; från engelsk sida h~ivdas alt mera omfattande 

kirurgisk ver].;snmhet ej bör s:l.-c , för så vitt fartyget kan be

räknas nå hamn eller lasarellsfarlyg inom 24 timmar. 

Vad behaneliingen av de srkadadc angår, så tyckes här en 

sldljaktighet föreligga mellan engelsk och tysk uppfatlning. 

Dc f les ta engelska fcrrlt'n L la re tillr~lcla en mera fiirsiktig och 

konservaliv sårbehandling; omibord, uneler det atl zur vVerlh 

Lir för en mera aktiv behandling. 

Vid behandlingen av mjukclelssrkaclor föreslås so1n regel 

ordentlig friläggning av såret ach avlägsnande av all nekrotisk 

vävnad, dock varnas ft~ån engeJs,ld håll mot alltför radikal 

excision och primärsulur. Bensplillr'or liggande löst i såret 

avlägsnas, likaså pr'ojoktilfragmcnt och klädesrcster; dock p{t

pekas av engelska förfaltare risken för blödning hii.rvicllag. 

För övrigt ullamponeras. såeet med steril gas; frL'm engelsk t 

håll tillråel es inför'nnclet av ett grovt clrainrör till sårhEllans 

botten, o<;h crfteriföljancle s.köljning genom delta med hypo

klorillösning eller cusol, ett av engelsmiinnen mycket använt 

antisepticum. Nervsutur tillrådes av zur vVertJh, mcu avrådes 

av engcl"ska författare. 
Bukskaclorna, sam: oftast voro förenade med stora mjuk

delsSikaclor och lidande av svår chock, voro i allmiinhet av sfl

dan a1·t a lt döden .snart följde; å engelsk sida inträffade intet 

tillfrisknande från elylik skada. Dät<{:ör till!'ådclcs endas t mor· 

fin i till räcklig: dos. Fr1..il.n samma håll varnas för varje större 

ingripande vid dessa skador, laparotomi m1rdast som en sista 

resurs uch detta enelast ft större fartyg. Ä jaga re och lätta 

kryssare anses varje abdominal o,p.eraLion mnöjlig. Från tysk 

sida tillrådes mera aldivt ingripnncle, enligt vanliga kimrgiska 
principer. 

Skaclor å thorax och lungs:kador ido vanligen omedelbart 

dödande, men ör skadan ej så stor, slutes thoraxviiggen med 
djup ~utur. 

Vad skalleskaelmua angår, så avtåcles från engelsk sida 

operation ombord, ,endast förband, eventuellt trepana lion vid 



- 428-

hotand e b löd111ing. Från tys:k sida förD,rdas vid s.törre s:kador 
fri lägg•ning och avli.igsnande av projektilfrag1m ent. 

Extremitets.amp'utation , 'fö.rr så vanlig inom 'sjökrigski
rurgin , hör uHi.i<ms endast i undantagsifal l, när den sk adadr 
lcnuncn endast h ålles tillsannnan av en nlj'ltkdelsa)L·ygga ; hc
handlas ·anars lwn•set'vati'vl. Efter amputation hör ej primiir
sutur göras omhor·d. 

I övrigt fåt• behandlingen skötas enligt vanli g! fredsru t i11 . 
Vad nar], osen ang,år så användes, nästan uteslutande klorotfonn: 
aethcr nnsåg;s fr ån båda s.idor olilt1.11pli.g på g'rtmd av sin eld
farlig"hcl. Å tyska stön··c farty g vat' narko'sapparat, syst em 
Roth-Dracger, i111slailerad. 

stora .svåriglheter hercddc våi'dcn av de sårade, som ledo 
~w chock. Denna förek om. cfta hos såtade, som ledo av stor 
hlodförlusl eller a'' s,v{tra ~år eller brännskadcr. BrhaiHl
lingen och profy laxen beslå r till största delen i. sörja ntll' 
fi.ir v:iitme, vHa samt mor:f,in. Dessa patienter få ej opet"cras 
under c'hod.s,tad iet, ej h ellct' tra.ns1pmi:eras. för mycket. A 
engels1k sida ::uw~indes i stol' utstl'tickning vid choc~, , ~) e~·o cnr_le 
på slårsikada, upprepade adrenalininjektioner eller pltl.utr~Jll ; .'"' d 
c hock bero'end.c på bl odiförlust glycos- eller k oksaltlosm ng, 
sulbcutanl eHer per 1·ectum. 

Vid Lrännskadoi' lillr:~1des fr'ån eng.elsk sida cfiirband me d 
pikrinsyra, sätskilt vid ytliga s1kado.r , C'ller ock bc~'andP a\ 
skadorna med k ontpresser dri.inkta med följande lösnm g: men
thol 3 gra in, C'ucaly:ptusolja 3 minim samt olivolja till l OiUI:rr . 
L ikaså a1wiindes inom engdska marinen pm•af.inbehan cll lltg. 
Briinnskadorn as bcn~igcnhet för infektion framh ålles. 

v~1 d förEiggningsplatserna bc trfrffat', bör sf1vi tt miijligt 
fasta k ojer anviindas , annars, madrassN ~l. dut•ken eller å h:tcl'
lags!Jorden. D ~ fl esta s:'h·aclc kunna ej ligga i koj , och fr amlor 
allt ej dc brännskadadc. 

Evakuering av cle såwcle eft er strid. 

d !'V c]C c,Ol l'!'de 1'1·,0111 farty-,"el efter stri-Snahbt av lii gsnan . c ,, _,_ " ·t • u 

den iir en mi lit iit' nöclviindigbcl för hastigt Mervinnan de av 
far tygels strids\'iinlc . 
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På grund av att under världskriget sjöstriderna i allmän
h et ägde rum på kort avstånd från ·faii: yf(lens landbaser s!k edde 
<Jflast evakueringen av de sårade direkt i land iiver landgångar. 
Å engelsk sida användes. härvid oftast )) the cmwascoh (engelsk 
.sjuk'koj ), i vilken d en sårade placerade'S omedelba1i: eftet· det 
h an ombord få tt sina sår fö11bundna. Medelst handtag anbrag
ta å koj.ens sidor bars den skadade direk t i lan d och upphäng
des k ojerna sedan i ambulansen; härigenom. van ns att den ska
.clade ej br·hö·vdc rubbas förriin han n å tt sin b cshimmclscort. 
Å tysk sida användes vid evakuering den vanliga transportko
jen på liknande sätt. S:kedd(' •e\·a kueringen a v dc sårade till 
l asaretts- ell er h jälplasarctts'fartyg, ii·veJ'fördes de, om; sjön. var 
Jugn , direkt Ö·vet· Iandg1ång1 till dessa , m en oftast skedde iirver
f öringen i bå tar. Vid i.ivertfödngen till dessa användes ett fler
tal olika metoder. Av sam.tliga författare framhålles, att hand
Iransport n ed'fö1' lejdare och fallrepsira ppor, ut·on1' vid lättare 
:skador, är både farlig och sm~irt sac~.n föt• de skadade. Enklast 
skedde ÖYerföri11g'cn genom, att båtarna firades till jämnhöjd 
m ed däcket, varefter de sårade ilastades, ell er ock anYiindcs 
båtkran el. dyl. och dc skadade firad es antingen en och en 
eller flera på en gång ned i båtarna, som oHast voro försedda 
med provisoris,ka diick bestående av plankor lagda över lofter
J1a ; detta elds föl' alt kunna få bättre placcr~ng av bårarna, 
dels fö r alt underlätta arbetet f'iir båtbcs•iitlningarna . Vid detta 
transportsäll framhåll es ncdv~indigheten av, alt båren är för
sedd med avhåll för a tt förhindra, att cl en1s,amma kommer i 
svängning. Från eng.elsk sida har föreslagils all använda ka
nonerna som homanordning, om fartygets bom ell et· dävertar 
ii ro havererade. Bår'cn lättas därvid medelst göling fastgjord 
vid knnonm ynningen, kanonen elevcnls, sy.änges utomborels 
·och sänk es, yarcfter båren firas. A s ~hiil lys·k som engelsk 
.sida anviindes iiven en anordning i form av en ltlda, rymmande 
tvenne bårar. Den tyska bes tod av en två meter lång· och en 
meter b red ram försedel m ed segeld11kshntt en. A yardera lånt;
cch korts id an var elen fö rsedd med h a nfot med gemensam ring 
fik fnstgöring av gcl ing, med vilken lådan hiss <l clC's . Fiir alt 

Tidslcrif t i Sjö'uäsendet. 3L 
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undvika att de skadade fö llo ur vid kantring av lådan, nu den 
försedd med s,egeldukstäcke, som sträckles över bår~rna. An 
ordningen visade sig vara sy11nerligen ändamålsenlig, var bc
kv~im för dc s-årade och sparade tid vid evakueringen. 

Evakuering av sårade i öppen sjö mod stillaligga~1de fa r
tyo· var undrr världskriget omöjliggjord genom U-batsfar::m . 

b • h Apparater för evakuering av sårade under gång lyckas eJ ~l\·a 
använts. 

Innan e vakuerincr, av dc sårade sker, bö:ra de svårt ska 
da de erhålla morifin °och samtliga få tillfiille till att förräl t<~ 
sina behov. 

Från såväl en"elsk som tysk sida framhålles, att sker över--
lämnineren till las:retts- dler sjuktransporlfartyg, så _bör ~er
s:onal, ~t\.viH läkare som manskap, därifrån ställas. t1ll kngs 
fartygets fö 1•fogande, enär deltas personal bör vara 1 behov tn 

vila. 
Tiden som åtgår för övertföring av sårade fuån ett fartyg 

till ett annat växlar, beroende på fartygets tillstånd. Så lw
hövde t ex. »Sydney » 4 timmar för att laga omb_ord ~-0 ska
dade från »Emden », be1•oende på att dettas samthga daveriar 
voro ur funktion, under det alt efter Skagerakslaget _det tys1~ :t 
lasarettsfartyget Sierra Ventana behövde endast en hmme f l)" 
att taga ombord 41 sårade och 16 döda från ett transportskepr 

Gaskriget med avseende på f lottan. 

Under världskriget kommo ej de kemiska strid:mc_dlen, 
med undantag av de rökbildande ämnena, till användnmg om~IH 
sjökriget. Orsaken till detta förhållande torde bero pa, ,ltt 
ino·en av de kricr{örande nationerna vågade lita på ett ny~t och 
op~·övat vapen f en möjligen kriget avgörande s.iödrabhn.~ng . 

Endast ett par tillfällen omni:i:mnes i litteraturen ,~ar~ gns 
kommit till användning inom sjö:kriget. Det ena var v1d Zce-

0 v· d. r .M·,c briigge -affären , varifrån fa.rtygslälmren p:a m tc tve ~ 
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Gutebeen meddelar följande: » While lhe ship was alongside 
th e ;vrole, unplcasant cffects were expericnced from some gas, 
th e nature and origin otf whieh wc werc unablc to dcterminate. 
T he chief symptoms wet~e Simartening at l'he eyes and coug'hing>>. 
Det andra vm· under Skagerakslaget, Yarvid ft en engelsik jac 
gare, »Botha , , vid passerandet av -en dimbank hos besältningen 
uppträdde symptom av nysning, hosta och ilhmäende. 

Efler krigets slut upplogs ft•ågan om dc k cmis.Jw strids
m edlens anvönclJ1in:g- inom själkrige t av de flesta makterna. 
Under dc första åren utmålades livligt alla de fön1clar, som dc 
.skulle föra med sig; sft skri\·cr t. ex. Fries i sin bok Chemical 
W arfarc: » Toxic smolk e ma y be dropp ed from airphmes or 
turned Jo.ose from under water by s:ubmarines. Airplane bombs 
will come rain ing clown the ship or alongsidc of it, cithcr with 
toxic smoke or other tcrl"'iblc gascs ». I samma ton art gin go 
tidsk.riflcrnas artiklar. Från omkring 1925 böriar -emellertid 
i li tteralm·en en oms.vängning göra sig gällande. Gasens <>n
gop eriod är nu förhi och de artiklar, s,o~11 nu publiceras, äro 
mera nyktra i sin syn på tingen. Så s1kriver t. ex. Mayer i 
sin ullnär,kta handbok, Der Gas'kam.pi[ und die chcmischen 
Ka1111pfsto.ffe: »Bildaniclct av gasmoln av sådan slorlek att far
tyg Inåsle förbliva i den1- undrr liingrc lid är ej möjligt. För
gasnin g av ett skepp kan blott iiga rum, om gasrpt"ojektilen 
kr·everar inom fartyget. Om en gas·projcktil, även om den är 
fö·rsedd med sprängladdning, kan genomtr~inga pansaret är 
tvivelaktig t. Härigenom blir användandet av de kemiska strids
medlen inom sji~krigct ti ll sYidare ooh vi.il även för lång framlid 
en olösbar el ler blott delvis löslbar fräga ». Senare årens liltc
ratur intager ej en fullt så negaliv ståndpurl;. L med avseend ~ 
på dc kemiska stridsmedlen, ulan an se såviil engelska s>ellm 
mnerikansl\a marinstra teg,m', atl man i fram lida sjö stri de.: r 
ITtJåste laga hiinsyn t ill dem . Dock måste de 1-i<~ miska slrid<s 
tnedlcn för floHan bliva ett sekundärt vapen. Sji~'stridens hu
vudm.:H är förstärandet av den fientliga materie e. ; har detta 
lyckals iir persenalen herövad sina vapen <C il i de flesta fall 
sin ex is lensmuj lig'hcl. Den engelske brigadgenenden Ilar l! ev 
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yttrade 1926 i ett föredt•ag: »Då ett l~l'aftigt sprfu1gmedel med 
större s~annolikhet än gas förstör ett skepp, tyclkes det ej ri:i ll 
att uppoffra brisansiVenkan för gas~vcrkan ». D-etta öx i huvud
sak rätt, men brisansverkan kan gcniOtm samtidigt användande 
av kemiska stridsmedel ökas gentemot fartygets personal. :h 
delta sklil komma m ed sannolikh et de kcmis,}.;a s,tridsm edlei, 
till användning inom sjöikriget. 

De kemiska stridsmedel, sornl kunna kon1n1a till anvi·incl-
ning inom .sjö,luiget, torde bliva av tSamma art som dc, vilka 
komma till användning inom lantkriget. D ock är enelast elt 
mindre antal av lantkrigets gaser lämpliga. Sam1 k,emiskt 
stridsmedel för flolt::m äro endast de läm:pliga, som antingen 
ge en omedelbar pcrsonals>l,ada eUet• .stortn under vissa förhål
landen göra även materi elen 01brukbar. 

Gas typer. 

De under väddskriget använda n1iililärt vcrks~a:nuna ))ga-
serna )> kunna hiinföras till någon ns nedan niimnda grupper: 

1. Lungretande gr:uppen. 
2. Senapsgas,griU:ppen. 
3. Arslngrlllprpen. 
4. Tå rgasgruppen . 
Till den färrsta gPuppen hö1"a: klor, fas.gen, elifosgen och 

klorpikrin . Deras fysio•logis'ka vetkan är, sam gruppnamnei 
säger, deras lungrelande verl<::m ; genmn destU111nut sker en. ets
ning av luftvägarncs ,s,1emhinnor, som för till död vanhgc'll 
aenom luno·ödem. Endast i hiig k oncentra ti on blir deras n•r
t-> tl . (' 

kan sn abb , eljesl fö rlöper en vis~ tid, vid fosgenet upp td·~- J 

timmar innan vet"k an börjar visa sig'. Dels genom detla lur
h ållande och dels genom deras, flyktighet samt S>vårig'heten al t 
anhringa dem i h ögbrisanta projektiler bli r denna gt<ttpp olii.I~ lp
lig för sjökrigsbruk Dook fär ej lämnas ur 's,ikte, att lw~-~: 
fart yg kunna Yid företag, mot landpositioner bliva utsatla f (; l 

beskjutning m ed någon av dessa gaser, och cEt närmast Jll.'cl 

fosgen, eli fo sgen eller klm1pikrin . 
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Den andra g't'uppen , scnapsgasgruppen, omfattar endast en 
l> gas»>, scnapsg1asen. Denna utmär1k cs i fysiorlogiskt biä'nseen 
de av sin r etande ve1~lum :1 såv~il ögon, luftvägar som franl'för 
aHt å huden . Dess verkan ~ir emell ertid ej ~omedelbar, utan 
fordrar en viss, latcns,tjd , varigenom' den bli 1' ~obtukbm· för 
själva sjödrabhningcn, m en genom_ sin ·kvarblivande förmåga 
lämpar den sig för användning mot farlyg1 till ankars eller mot 
sjöpositioner för att gör'a materielen mer ellel' mindre oan
vändbar. 

Tredje gruppen, arsingruppen , kan delas' i h ·enne grupper , 
dels arsiner tillhöranrdc den a11omatiska scr:i,cn, l. ex. diph enyl 
kloraxs.in, diphenylcyarsin och diphenybminkl1m'arsin samt dels 
arsinet tillhömnde den alifatiska serien, t. ex. aelhyldiklorarsin 
och D-klon ·in ylrl iklor::n-s in (Lc,Yisii ). 

Den fysiologiska vetkan av den första gruppen är en sp1· 
nerligen stark tetningJ av 111äsa, svalg ~och luftv~ig at', åtföljd a v 
stark å ngest och beklämning. Vel'lwn sätter in så gro tt stom 
omedelbart och varm· endaest några timmar; vanligen är den 
skadade å ter tjänstedugli g; inom första dygnet. Vid särskilt 
starka koncen trati~oncl' ver'ka de iivcn lill vi'ss. gtad hudrelande. 
Samtliga till denna gerupp hörande i1mnen är<o fasta ktoppar, 
som vid projektilkrevad eller upphettning sublimera till en rök 
av fina stolflpa rtiklar av under 1!10'000 mm. dia:mcler, vilka 
lätt gen()lmlr~in ga gasmas1~ens, filter . Dc ät'O synnerligen verk
samma, redan i koncc nlt'a lion er p:l 1/10000000- 1/00000000 
framikalla dc förgiftningssymptom . D era'SI fasta fonn gö,r dem 
il.ven synnerl igen li:imrpJig1a till anviinclning i hög'brisnnta pro
jektiler. Genom des~sa sina egenskaper lä.m:pa dc sig i synner 
ligen hög grad för anvä ndn:in g inom. 9jöikriget . 

ArS>incrna av den al ifatiska serien utmiirkas fysiolog isk!, 
dels av sin ,r'ctande invm1kan på örg<on och anclning·sv~igar, dels 
nv sin om s,enapsgascn erinrande starka hrudte'lande veTkan . I 
motsats till sen apsgasen är dock deras verkan omedelbart in
sättande. Soim dessa ämnen befinmt sig i fl ytande fonn, v~e1'ka 
de efter krovad antingen i g'as:forrnu ellct' slo>m direkta vätske
stänk. 1-\. ,·en denna arsi ngrupp torde finna anv~indnin g inom 
sjökriget. 
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Till den sista gruppen, tårga sgruppen, höra utom b rom 

aceton, SlOm _ lliUmera saknar militärt v~i.rde, kloracetofenon oc.h 

brombencylcyanid. Deras fysiologiska verkan är, som grup p

namnet säger, star'kt tånetande, samt i viss mån vid höga kon

centrationer hudre·tm11de. Båda ovannämnda gaser iiro synn er

ligen effektiva; iiven i så låga koncentrationer •som 0,0003 mgr. 

pr liter luft ge de stal'l;:a retnings.s.ymptom. Bl'ombencylcyani 

den iir relativt persistent, men är ej an1vändbar lill brisant a 

projektiler, enär den lätt sönderdelas vid kreYad. EJorace t<,

fenon är däremot ej persistent, men kan pii grund av sin fa ;;la 

form lätt anviinda.s till projektilfyllning och sönderdelas ci 
vid kreYacl. Båda torde dock, -och fmmför allt kloraceto:fcnon, 

komma till mwiin:clning inonr s.jökriget. 

Några nya >> gasen ha under .sista åren ej framkomm it . 

De lungretandc gaserna ha allt met' trätt i bakg'runden och in

tresset koncentrerats på senapsgnsgruppen och ars ingruppcu. 

Försröken incm senapsgasgn.tppcn ha gått ut prft, dels aU få fram 

en förening med s tarkare hudretande Yet1kan, dels ntt finna l'll 

väg att få den i kolloidal form, varigenom dess ma&kgen om

tr~ingan de förmåga skulle (i,k as . Inom arsingru ppen tyckas 

försöken h a .koncentrerats p:'i, dels att M frartn nya typer n, · 

elen alifatiska serien med stat'kare huclrctan:clc förmftga, dels 

på at förbättra nnvändnjn~smel.oderna rför de aromatiska arsi

nerna. A ven inom tårgasgruppen har efter kriget ivrigt arbe

tats på att få fram nya kmftiga typer, slå iiro t. ex. ·både kl o

rncetafcnm11 och bt'omlbencylcyanidcl11 efterkrig.sgaser. 

Anviindningssäll. 

Vad dc olika .sätten alt i sjökriget anYända de kemisk:t 

stridsmedlen angår, så har i litteraturen diskuterats flere o,]j],a 

metoder, och då fran-uför allt mwändandet av arsinerna i fo rm 

av giftrök eller som tilLblandning till vanliga dimbildningsm l'

del. Detta skulle kunna ske deis genorm anvii.ndandet av fasLt 

utblåsningsan:ordningar på .fartygen, dels genom. uUiiggandet 

av rökhojar, cllel' och tillbln.ndns farlygens skorstensrök. J)c 
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båda f~rsta s~itten ha med säkethet redan vunnit burskaps·rätt 

jnom flere mariner. Visserligen torde metoden ofta bliva in

.effek tiv till sjöss, men den psykologiska verkan av känslan, 

al t gifhimnen funnos niirv::tranrde, k onune säkerligen att in

verka på den 1ak tislka uHormningen av en sjöstrid samt ofta 

.av rena försirktig'hetsskti1 tving·a motslåndaren uneler mas'k och 

-d ~irigenom inverka på stridens utgång. 

Användande av kemiska stridsmedel till fyllning i torpe

d er eller minor torde ej komma till användning i större ut

.st r~ickning. Bi.ista verkan torde erhållas medelst minor ned

lagda i fä lt, avse:dda att sprängas i .sin helhet, för att därige

n om utom brisansverkan framkalla en starkt koncentrerrad gas

verkan inom ett heg,riinsat område. De gas.er, som hiist tm·de 

Himpa sig för dylik anrvi:indning, torde vara senapsgas, vilken 

i gas form länge håller sig1 svävande Ö•ver vattenytan, samt 

hrombencylcynniden. 

Vad användandet av dc kemiska stridsmedlen i pwjekti

ler angår, så torde detta för sjök.rigsbruk endast komma att 

bestå i, att ·en. mindre g1asladdni111g tillfogas projektilens biisan

:ta laddn ing. Dc arter av de kemiska stridsmedlen, sum vid 

deUa anviindningssätt framför allt torde komma till använd

ning, b liva de aromatiska arsinerna och kloracetofenon. Detta 

på grund av deras explos.i1onsbeständig1het och deras lättbet att 

kunn a ingjutas i sprängladdningen samt deras ögonblickliga 

verkan . Möj ligen ~orde iiven senapsgasgruppen komma till an

vändning, stikerligen dock endas.t vid s:pecieHa fall såsom t. ex. 

vid beskjutning av hamnar cch lmstbefästningar; den är dock 

-~ven vid dessa tillfällen riskaJJel att ha omib-otd på gr'llnd av 

~-aran föt• läckage i dutkarna. Vid liknande tillfällen kan ju 

.aven tänkas ·möjligheten av användandet av pro_i,ektiler fyllda 

med någon av de lungretande gastyperna. 

Si tt förn:i:imsta onvändningsstitt inom SJ.ö.kt·io-ct torde emcl-
l . . . . t> 

erttd de ke1mska stndsmedlen erhålla genom >>.flyget» . Detta 

har särskilt framhållits av ameriknns·ka och tyska författare. 

Metoderna för detla användningssätt torde cn:ligt litteratur'en 

bliva : Gasbombkastning., sprinkling av rflyt::mde o-asiimnen samt 

Uvblåsn ing av giftrök ellecr: förg;iflade dimmor. t> 
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Vad bombkastningen angår, kan vid denna gasbomben 
givas ett visst företriid0 framför bl"isansbormben , därigenont 
att den ej behöve'l' tr-ii!ffa själva målet utan endast i dess, närlw t 
och i:indock giva resultat. Det har av någ,ra fönfattare före sla
gits att förse bombenm med tidröi', varig,enom krevaden k om
m c a lt ske på viss höjd', så att den tyngre gasen därigenom 
uneler sitt n edifallande kunde sprida s.ig• över större område. 
Som fyllning till dessa bomber tyckes senap:,:gasgruppcn , samt 
av tf1rgasgruppen lwombcncylcyanid, bäst f•gna sig. Från anw
rikansk sida har föreslagits , att de båda grupperna skul1e an
viinclcs tillsammans. Brombencylcyaniden skulle di:irvid del ,. 
ge den 01nedelbara verkan, dels maskera använd andet a v se
napsgasen, vars }ukt di:ir!Vid täcktes. Gasbombernas storl ek 
tyckes ull'der sis,ta åren h a minska ts. Ax ameri kansk a upp
gif ter framgår, att bom1bemas storlek varierar mell a n 12 oc!1 
130 .kg. Dc mindre b omberna från 12 till 24 1-:g. i:iro av
sedda för senapsgas-, tårgas- och fosforfyllning , de större fi '1r 
Hittflyktiga gaser, såsom frosgen , samt för s~en apsgas m e<l 
stark sprängladdning. Enligt amerikansk uppgift (M ilchell ) 
anY~indes små b omiber pfl 25 pound innehälla nd e lftrgas 
(brOinhencylcyanid?) vid fö,rsö,kslmstningarna m ot s lagskep
pet Alabama. Han r ela terar över förs.öket följ ande: » Tlw v 
immediatly pervarled th e whol e ship, and th e oHicers, th ~1t 

w en l on b oard Lo noto lh e effecls, immcdia lly had !to pu l 
on thcir gasmasks. - The leargas worked into the clo thing of 
many of the .officers so tJhat after ·Lhey went ashore, hours In ·· 
ter , where they were staying in farmho~ts.e, the girls wailiu r~ 
on the tables at dinner to begin to cry ». Angående gasen w~ 
spridning of ter krevaden yltrar han: >> The vessels ohserving 
the lesls had to change their anchorage, w hen the wind changcd 
s·o as Lo hlow the gas. away f~tom the hulk of Alabama, al
thou.gh they were nem·ly a milc away. The tear gas als•) 
appeared to be carried up and down by the tide, as il is' Ileavier 
than air and tes.ted ~on the watet•. >> 

Spri111kling av gasämnen frän flyg1111::tskin mot fartyg' k an 
endas t tänkas förekomma, d:å dessa ligga till ankars. För alt 
lycl-: as måste anfallet göras å låg höjd och saJ,ede'S utfårras nat k-
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tid. Som användibara g~ser v:id dyhkt ,f~örsök torde endast s.e
llnpsg·as eller bmmbcncylcyan id komma i fråga. G:1siimnd 
får antingen rinna ut genonl' sin egen tyng d eller oc.k pressas 
det ut m edelst pressluft eller kolsyra. Utpressningen kan dels 
ske m ot flyg,riktningen ell er i samma riktning· s.om clemla, be · 
roende på om man vill ha s törre eller mindre spriclnjng på 
gasväls.lwn . Resultatet av detta förfarande s,ynes e.i bliva s tort, 
dels beroende på föl' stor spridning av gasen, dels p:\ risk en 
för de på låg höjd gående 1flygmaskin erna. Go'cl nytta anser 
Fries denna nteLOid m edföt'a, då elen mwändes för avviirjancle 
av lan dstignin gsiförsök och se na psgas mwiindes. 

Vad den sis·ta metoden angår , liig.ga nclc av giftrök ellt' r 
förgiftade dimmor, tyckes clem1a i stor utstri:ickning' anvä ndas 
av amerjkanarna. Liksom vid utbl:\sning fr'ån fartyg iir det 
arsiner, som vid denna nwt od iiven·iigandc ~uwiindas . I övrigt 
torde dess verk an vara av samma art, sum föt•ut ni-imnls. 

Koloxid och nitrösa yaser. 

Vid bedömande av gasfaran inom flottan far iiYen h iin
syn tagas till henne gaser, som kunna uppstå ft det egna far
tyget, ni:imligen koloxiden! och clc nitrösa gasern a . Redan före 
kriget var dessas betydelse k~ind, men fö rst genom v~irldskrigct 
har deras s tora betydelse för g:1sskadoma ombord kla!'l agh. 
Såväl ft t yslka som engelska 1':1rtyg fi irek ommo elylika förgif t
ningar under b·iget. S::'t vora l. ex. dc 11 fall av gaslförgirftning . 
av vilka 3 1ned dödlig utglång, som uppsrtodo å enge lska 11olta n 
under Skag1eraksbget, beroci1cle på dessa gas.er . A den engei
ska kryssaren Britania, som. tOl'pedcrades o.ch sekuncliirt fick 
krutbrand i en dutk, skadades 130 man ; av dessa dogo 39 s;t 
gott S'OIJll omedelbart , as de öniga 91 aYledo 56, av Yi lka lO 
å sj1Ukhus, av klar färgliftning av 11titrö·sa gas,er. Dödsorsaken 
för flertalet a v de ,omedelbart dödade angives sås·om k oloxid · 
fö,rgiftn.in g. Kn1oxiden u;pprkommer ombord anting:en genon1. 
krevad av fientliga projekti ler, genom skoUlossningen , och då 
fral11Jför allt i tornen, genont s'k ors tensHic.l,;;or samt genom krut 
brand. Koloxidens fysiologriska verkan berorr på dess fönnåga 
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att förbinda sig med blodets h~imogiobin och således' bioekern 
de röda blodkropparnas syreupptagnnde förmåga. Den Yer
kar Sikadligt redan vid 0,5 volymprocent. Vid högre koncen
trationer ~0-50 volympr'ocent intr'iider död redan efter nftg ra 
~:ndetag. Koloxidens giftverkan fö'l·stiirlkes, om luftens syr
gashall är minskad, vilket är fallet i ett rum där explosion iigt 
rum. Under förkrigstiden ansågs koloxiden vara sl"uld till dc 
flesta gasskadorna ombord, men erfarenheterna från världs
krig~et hava visat, att dc nitrösa gaserna spela en v~il så Yi k

tig roll. 

Dessa uppkomma ombord huvudsakligast vid inkomplett 
detonation, de:flagration, av eg'en ammunition. De bestå ay 

en blandning av nitronxider. Deras fys:iolog,iska verkan iir lik 
de lungretande gasernas; genom ::mdnin@svägarnas fuktighel 
ombildas nitro:oxiderna till snlpetersyra, som verkar etsande 
på luflvtigaruas slemhinnor. Utmärkande för förgiftning'en iir, 
att den oftas t ej intriider omedelbart, utan att symptomen kom
ma först efcr en viss latenstid, .som av olika författare UPl)giYCs 
mellan 1- -29 timmar. De fall, där fötgiftnringssymptom in
träffa inom de första fyra timmarna, förlöpa olftast dödligt. 

Gasskydd. 

Skyrld m o t de kemiska stridsmedlen, koloxiden och de 
nitrösa gaserna kunna ,åstadkommas på tvenne sätt, dels ;;·-~

nom kollektivskydd och dels genoiiTII individuella s!kydd. 

I huvudsak samnumfaHer kollektivsikyddet med frågan om 
fartygsventi lationen. Är denna ti!lfyllestgö,rande, bjuder ckn 
persmmlen ett gott skydd, enär därigenom gaserna dels snalJl>l 
avlägsnas, dels utspädas i så hög grad, att persmmlen bör kun
na existera med sitt individuella skydd. 

För övrigt kan kollektivskyddet organiseras så, alt absor
batorer tillkopplas ventilationstrumman. Detta fordra1· em el
lertid inbyg,gandert av högtrycksfläktm·. Absorbalorer av vau
lig gasmas1ktyp äro olämpliga, enär mrort:ståndet i dessa blir fiir 
stort. ~·löjlighet torrde emellertid föreligga att försre luftintagen 
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med ab~o.rbatorinrättning enl. luftfiltreringsprincip (av samma 
typ s·om under krigdanvändes vid ventilationen av skyttegravs
rum, antingen av fransk eller engels'k typ), vilken bör kunna 
konstrueras så att ej för stor tryckökning blir följden. Mindre 
}lelt slutna rum med stor personal, t. ex. centraler och opera
tions rum, .srom redan i.iro utsatta för stark kemisk luftförsäm
ring genom personalen:s livsfunktioner, böra utrustas med luft
r,enare och syrgasanläggning av smmna typ som å U-båt. An
ordningar av dylik typ hava under kriget anvi.ints å tysk sida 
(Bathe). Fransmänuren mwäncle samma metod vid ventilation 
av srkyttegravsrum, men tyckas de ii.ven i sLor u tsträckning ha 
använt sig av Oxylitpatroner för detta i.indamål (I3loeh). Ge
nom anvi.indandet av dylika minskas an!liiggning'ens storlek och 
vi1d, sam l bortelimineras risrken a v att ha syrgasbomber å vik
tiga s,tridsplatser. 

Möjligen torde även högt beliigna luftintng för stridsTcn
tilationen an'or'dll'as, t. ex. i mas,terna, i likhet merl vad som 
föreslagits vid byggandet av gassäkra skyddsrtnn för civilbe
f'Olkningen i land. Här iiro luftintaegn fö,rJagda till höga fab
riksskers tenar och dylikt (Pa\dow). 

Som Jwlloktivs:kydd n1Jot arsiner kan möjligen inkopplan
det i ventilationsledning:cn a v .en Cottrelapparat komma i:fråga. 
Metoden grundar sig på att stoftpartiklarna attraheras i ett 
dektrisld kmftHilt. Numera äro m~ndr:e dylika apparater kon
struerade av pro:fes•s'or Lmnb vid Harwaduniversitetet; vikten 
av hans apparat är 2, 7 kg. och batteriet räcker för 10 timmar. 

För gastiitt avstiingm1de av g:i\ngar ooh rum torde även 
impregnerade jalusia komma till anvii.ndning. Dylika använ
des i lantkriget i stor utströcknin1g till avstängande av skytte
gravsrum å såvill allierad som tysrk sida. Till en böt'.ian anviin
des yllehicken, impregnerade med alkaliska lösning·ar, senare 
homullsti.id:en impregnerade nl'ed en blanrdning bestående av 
85 % parafinolja •och 15 Ya linolja. 

Vad dc individuella skydden beh'iiffar, s'å har 01nbo:rd cm

Vänts både filter- och syrgasapparater. Enligt tyska författa
re anviindes under Skagera ], siagel ft tysk sida med gott re-
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s·ultat ar'memaslken nrodell 11/11 m tot nitrösa gnser. Från am e

rikansk sida omniimncs alt petsonalen ombord var utrustad 

till en början med elen vanliga armemasken, seclm1; med en 

speciell maringasmask. Från cng.e Js,k s ida .föreligga, såvi tt 

mig är bekant, ej några uppg.ifter 0 1111 Hottans gasmasktyp. Ma

rinmcclicin:ska förfaLtane omn~in1<na cndnst i sina skildringa r 

frän Skagerakslagel, att mun- ocih niissikydd impregnerade mec1 
neutraliserande lösn ingar använts med gott r:esullat mot nitrösa 

gaser, men torde med s~ikerhcl iiYell' armemasker förekomm iL 

ombonl. 
H.esp ektive liinclers armemasker fyllde något så niir sin 

uppgift i lantkriget och torde sttlcdes itven för marinerna varit 

tillriicklign mot de rena giftgaserna, men för elen ombord u n

der vissa fci'hållandcn i riklig miingd förekommande koloxid('•l 

gåvo dc intet skydd. H.edan under kriget g.jordes d~irför ay 

IJådc tyska, franska och amerikanska k·ons.lnuktörcr försök att 

finna en masktyp, so1n skydelade iiven mot den111a. Från lysk 

sida föreligger m eddelande om , att tyska fiollan mot slutcl aY 

kriget utrustas m ed en maskinsals , ~ont skyddade även m ol 

detonations- och ddlagrationsgaser. Vid krig.ets slut förelag 

från fransk sida en mns.Idyp, Appareil DZ, stont skulle skydela 

mot koloxid. Dess VCl'kan g:r'undade sig p {l omvandling av 

koloxiden till k·oJs,yra genom oxidation med jodpentoxid. Ap

paraten var Yerksam under tvft timmar mot en koncenlt"alinn 

av 11100 samt i 45 minutcT mot en koncentration av 1/300. 

Den biist.a konstrut]dionen var clJO!dk elen amcrik::mska Burrel 

eller Horpcalitnws•k e111. Aven dennas princip vm• uppoxidera n 

det av k oloxid en Lill k olsyra och s.kedde detta genom anv ii Jl

clall'dct av en mclnlloxiclblanduing, beslående av 50 o/o m an

gansupcroxid, 30 %. koppariQxid , 15 7o koboHoxicl och 5 S'o 
silverloxid. Mask,cn hade dock i det skick den förelåg: vi rl 

fredsstule t S·tora nackdclal', cleis m~\ste den vara försedel med 

kylanordning för elen renade Juflen , dels: Yar den ej lngerhc

stiin dig, enär H opcaJilen förslördes genom fiuktighct, dels sak

nade elen varningsanordriing föl' angivande av niir filtr et v ,ll· 

förlJFUiknt , någc t som iir nödviiuc!igt på grund av koloxi dens. 

avsaknad av lukt och smak. 
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Hava åren efter kriget ej varit resultatrika med ayseende 

pa uppl äckanden av nya krigsgasc.r, ·så har d~immot m<betet 

på 1ullkomnandet av gasmasker varit desto resultatrik:ne. 

Krigsgasm askens svaglhet v~u· det oti ll räckliga skvdcl den gav 

mot arsinerna. Dä11för hava efter kriget både den amerikan ..;'ka 

och engelska gasmasken ombygigts. Abs101rbatordos.an luw å de 

nya typerna avsevärt ökats i storlek, genom anordnandet DY 

ett kra fligt arsinfilter. Även fn\n ty slk sida har framhållits, 

.att krigsall'orrclningen m ed ett schna.ppclec.kelfilter mot arsinerna 

~j är tillriickligt, varför ett övergående till amerikansk typ ~i r 

sannolikt. Detta har redan skett vid en de l av industrigas

mask,erna och vid Draeg;ers nya m~lskkoln 's li'uktion. ...\ de n yu 

tys'l;.:a maskerna h a cellonfönsterna utbytts mot dyli·kn av triplex 

eller trifoliumglas, dessu tom ha fönstren gjorts stiiJTe, å nya 

Draegermasken iiggruncla, för att ge biittre syn:fii lt. Den s.isl

nämnda iir dessutom k:onsh"'llerad s.å , att den enelast behöver 

förekomma i en stOTle'k , samt iir elen fö•J"S'edd m ed en inre hit

ningsmask , vilket gör att mas1ken ~iven kan användas samman 

med syrgasapparat. Vissa nya amerikan,ska nwsker äro äve~1 

försedda med m:emhrananotr.clnin:g för att unclerlälla talet. 

Vad koLoxids!kyddcn beträffar, så hava även dessa efter 

kriget avseviirt förbättrats. Sålunda ~ir den amerikanska I-Iop

calitm asken numera fi.i,rsedd m ed en varningsanordning fi.ir 

filtr et genomträngande koloxid. Anordningen bes tår av en 

kugghjul sm ekanism, ·som sii lles i rörel se genom andningen , 

och som drivc1' en . vism·e, vilken, d:l adsorbtionsmassan är 

förbr'u:ka d , tillryggalagt ett helt varv [l vis.ar tavlan. Livshing

den för dc•nna mas:ktyp iir c:a 2 timma1·. Ho:pcalilen i denna 

typ är ej hell er så kiinslig med ~1\·seende på fukt och lagring 

som hos elen ~ildre modcll~n . Från tysk sida föreligger en ny 

typ av kol oxidskyclcl, framstii lld som industrimask under namn 

av Degteamask CO Hl26 av Aucrg'csellscharft. Även vid denna 

·s.ker uppoxideringen av koloxiden med hllhFilp a,· en metall 

oxidblandning-. Henna iir betydligt verksammare ~in HopcaJi 

ten och ej så kiinslig f6r fukliglwt. Nf:lskens liYShingd är un 

gefiir l 5 timmar. Ynrningsanordningt"n ~\ denna typ ii r iinda-
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målsenligare än å den mncrikanska m asken, och består av r·n 
i fyllningen inlagd s:ubstan s, som vid genomträngande koloxid 

avger e11 karaktiil"istisik lukt, varig~cnom bäraren varnas. RP
dan före krig·et f u n nos i de fl e s La m ariner syrgasapparater l i il 

skydd mot koloxid och syrgasbrist Av dessa voro s~ikcrligl'n 

de tysk a Draeg.erapparaterna de bästa . Under kriget h ava dl' 

omb ord bestätt provet och enligt tyska uttalanden fungcr.1t 

väl, särskill den lilla Draeger-Tiihbentypen. Efter k riget har 

ett flertal n ykons truktioner framkom1nit. Dä dc emellertid 

BLirmast varit avsedda mr gruvbrul.;, äro ·Cj alltid dc militiira 

fordringarna tillgodosedda .. 
A tysk sida h ar Draeger byggt om den lilla Ti.ihhcntyp( 11 

frän pendelandning till konstant syrgas tilHörsel, varigenom 

upparaten numera arbetar sj~ilvstän digt och bäraren ej hehövn 

Länka p:"t a tt r eglera syrgastillfö.rscln. Vidare ha samtliga led

ningar crhällit större diameter, varigenonl! an dningsmotslåndl'l 

förminStkats. Av denna typ föreligger även en variant, som iir 

kom,bincrad med filteranordnin·g. Härig.enom 'k an biiraren, 

dft vanliga krigsgaser äro förhanden, andas genom filtret oeh 

därigenom spara sitt Styrgasförråd, men skulle koloxid eller 

andrn gascl' som genomh'änga filtret uppträda, k an h an gl'· 

nom en vridning på omst~Ularen ö.vergå till syrgasandning. Dc 

större apparaterna byggas numera helt aulom a ti slw, d. v . ~ . 

fön- liimnacle dc en k onstant syrgasstrum, men nu regleras syr

gastillf örseln g.enom andningen. Samma firma har ~iven kon

stmerat en apparat, där syrgasbehållare 9ch kalipatronen sak

nas och ersåttas med en kemikalieblandn:in g, som avger syr~ 

och upp tager kolsyra, s. k. Proxylith; denna hestår t ill ön·r

viiganclc del av uatriumsruperoxid, all tså liknnnclc el en franska 

Oxylithcn. Visar sig denna nykonstruktion Eimpi ig, kom ma 

därigenom syrgasappara terna a tt avseYäli förbilligas och b lt\.<l 

mera lätthanterliga. 
Utom D racgcrwctkc tillverkar numera även Hanseatischc 

Apparatenbaugescllschaft goda syrgasm asker, av vilka särs kill 

den mindre typen Audos MRl mod. 26 tyckes god. En fördel 

å Audosapparalcrna ~ir, att anclning:ssticken å dessa är ht'il 
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inkapslad g;cnom ett a.! u mini umgta1l2r, yarigcnom den ej så lä l t 

fö rstöres. 

Gasdisciplin 

Av uthin clska förfaltare framJhftllcs , att g'oda gasm asker 

och goda syrgnsapparater ä ro ay föga Ytirdc, om ej personalen 

väl tränas i deras bruk. Delta gäller framför allt gasmaskerna, 

som ~iro avsedda alt bäras av besättningens flertal. Önske

målet här ~ir, att varje man h ar sin egen mask, och skall denna 

tillhöra hans perstonliga utrustning. Siirskilt framhålles, att 

personalen ej skall pressas för h[trt under de första övningarna, 

utan skall så småningom "uppfostras " lill att förstå , alt masken 

är för honom ett nödvändigt s[ikerhetsredskap och ej ett plå

gm eclskap. Av fran s:ka författare framh[tllcs lämpligheten av, 

att m asken populariseras genom al t vid idrottstävlingar sär

skilda pris utdelas vid tLi.vlingar med påsatt gasmask. 

· Skycldskläder. 

I och med att senapsgasen började användas, uppkom fra

gan om an skaffanclet av s·k yddsklädcr åt personalen. Först 

gj ordes försök m ed gummiimpregnerade kläder, m en visade 

sig dessa olämpliga, cniit senapsg1as'Cn löstes i gummi och så

lunda tr~i.ng'cl c igenom. Man gjorde dörefter försök med klä

der impregnerade m ed linolja , men blcvo dessa synnerligen 

ink mlortaJbla, dels emedan transpirationen hindra des, de11 

gen om deras tyngd. Mot slutet av kriget anviindcs ett ameri 

kanskt impr·egneringsm eclel »Simplexin » av ej offentliggjord 

sammansiillning. Efter krige t har framför allt av amerikan

ska forskare eH slort m1betc nedlagts på att få fram goda 

skyddskläder. Samtliga gamla metoder gingo ut på att få ett 

impr,t>gneringsi.imne, som hindrade gaserna ntt tränga ig.cno.m; 

vid efterkrigsförsöken gick ma n in för att finna cH ämn e som 

neutraLiserade gasen. Som följd av dessa fors kn~ngar h ar å 

amerik ansk sida framställts ett m edel >> imprcgnih , varmed 

vanliga uniformspersedlar kunna göras gassi.ikra. Sålunda im-
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pregneradc kliider k'unna, som försö1k visat, bäras i dagli g 

1jänst under lång tid utan alt förstöras; likaledes kunna dc 

tvättas och iir viktökningen genom impregneringen endast om

k ring 15 %. Dessa impregnerade kläder skydda emellerti d 

endast för den gas , fti•r vilken de iil'o framsliillda. Som skydds

kläder ombord fi i·reslår en amerikansk föd'attar.e användand et 

:lV dc vanliga oljekläderlla, men cles.sa skola då vara väl till

J.;nulna om handleder, fotleder och hals. Skydds.kliider tordl' 

ej komma att bäras av hestittningen i sin helhet, utan endast 

liv skyddsp2rs.onalen. Dc uneler kriget anviinda skydclssalvor

Jla synas enligt samshimmiga uppgifter ej ha fyllt sill iindam ttl . 

I nd'ikeringsm ed' el. 

Dessa torde .fö,r bruk omhard vara av föga värde; det enda 

~lylika, som cmbord är nödvändig'!, iir indikeringsmedel m nl 

koloxid. Detta frams.hilles g:enom att indriinka filtrerpapp er 

med l % palladiumklm·urlösning. Vid närvat10' av koloxid an

tager sålunda behandlat papper en grå till sva1•t fiirgton, a llt 

efter koloxidens mängd. Di'iremot bör å varje frutyg fi nn~1 s 

provtagningspipetter; med dessa tagna luftprov böra un drr

sökas i land. 

Sanering efter gasanfall. 

Efter det :1tt e tt .fartyg varit utsatt för gasanfall m·ed per

sistenta gaser s-kall det desinficieras.. L'ättast sker detta mecle!~l 

~un-iind::mdct av klorkalk med eftcrrföljande tviitlning, och spoi

ning. Möjlighet finnes ju iiven omhot·d all anviinda ånga till 

desifllfektion. !\ven besiittningens kliider skola efter gas:1nf: tl l 

desinfic ieras; liitta sl ~:kcr delta g-enom kokning. I allmiinhcl 

får beriiimas tv[t timmars kokning; vid ko'kning m~d tmga un

der tryck behöves vid 120 grader ,endast 45 min. till full ck

sinfeklion. Biista medl e t skall doc:k enligt amerikansk ]dilla 

vara, att perseelin rna nedliiggas i clt bad a v 5 delar S'ltlforcr:Hl 

ricino-lj:1, 5 delar natriumbikarbonat eller såpa och 90 cl cl:tr 

vatten. Vid 20 grader åtgår en tid av en timme, vid 80 grader 
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15 min. Däl'etfter sköljes Vz limme i rinnande Yallen . Denna 

metod kan användas för såv~il ylle , bomull och liiclerföremål. 

Efter ett gasanfall .skall stor fö,rsiktig'het iakttagas med a v

seende på val len och ~ödo:iimncn. Från kriget för'elig'ga flera 

exempel på förgiftn ing genom gasskadade födoiimnen; fram

för allt Yar det arsinerna, som ofta gåvo anledning till föclo

.ämnesförgiftning. Pr1oifyla!ktiskt skola luftning,srören till vat

tentankarna vara för sedela med aclsorhatorer, och böra Yenti 

lati olllstrummorna till fiirrådsrummen helt kunna a vstiingJ. ,: 
genom gastäta spjäll. 

G u sk rigsstatistik. 

Under viirldskrigct stämplades gaskriget som barbariskt 

'()Ch inhumant, hemende på krigshetsen. Efter kt·iget, seelan 

'de statistiska bem•b etn ing1arna av förlustmaterialet gjorts, har 

av samtliga för'fatta r·e på:pekats., att .g'as.kriget är mera humant 

än övriga arter ax krigföring. Enligt elen engelska statistiken 

belöpte sig h e la anlalet pcrsonals:Jmdcw till 2,978,674 man, 

varav 885,060 döda. Av dessa voro 180,981 Ifall g'asskador, av 

vilka 6,080 medförde döden, alltså med en dödsprocent av 3,35. 

Av öniga skadade dogo 31,4 o/0 . Gas;mortalitctsprocenten :"t 

fransk sida var 4,2 7a och ii tysk sida uneler 1918 ungefiir 3 %. 
Enligt den amerikanska synner ligen viii bearbetade stalisliken 

belö:pte sig tolalpers:;nalfiirlusL:n under kriget till 260,783 man , 

av dessa dog'O 34,249 ft sln~fältel och 1~~,691 å sj u·khus. Till 

.-;jukhus inremitterades, med undanlag av från marintr<upperna, 

'224,089 patienter: av dessa leclo 70,552 man av gasskaclor, allt

så omkri ng 31 ~!,, av vilka clogo endast 1,221 man. Av 153,537 

till s1jnkhus rcmilleraclc fall licbncle av sårs,ktdor av annan 

nrt dogo 12,470. Be1~iiknas nntakt döda de av gas på slag:fältet 

till c:a 200, eniir en uaskcncenll'aticn tillriicklin· för att cllida 
v '"' 

inom 12 timm M 'iil !nn uppnttcldes •under fiiltför•hMlanclen, så 

skull e Iotala lll'Clialitcbprocenlen av gas endns.t uppgå Lill c:a 

2 %. Av övriga krigsskadade dcgo c:a 24 ';{ . A amerib:wsk 

sida bJevo genom krigsskador 66 m:tn tol:l lhli ncla, 4,1 man 

Tidslcrift i Sjöviisendet. 32 
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skadades ft båda ögonen och 644 ma n blevo blinda å ena ög~tt. 
Av dessa Yoro 4 fa ll av blindhet å båda ögonen samt 24 fall 
av blindhet å ena ögat b eroende på gas, alltså endast c :a '1,:\ 
% (G ildchrist). Av denna statislik från arm·en framgår, h uru 
;nyok•et m era hum an gaskrig.förin gen är iin dc gamla strids-
metoderna. 

Krigsgasernas symptomatologi och behandling. 

Lungrctcmcle gruppen. 

Samtliga i denna grupp ingående gaser s verkan är i h 't 
vudsak lika, m en vari erande i sty rka allt efter ga~.konccntra
tionen och expositionstiden . Dc organ, som de angripa, iirw 
huden, ögonen , luftvägarna, respirationsmckanismen, cirkula
tionsorganen och blodet, digestionsorganen samt urinorgan en. 
I förgrunden står dock deras verkan på andnings·vägarnas slem
hinnor och på respiraticnsmCikanismen . 

Vad deras ved~a11 på huden angår, så saknas denna ofta: 
i:i r den till finn andes, visar de111 sig smn en Hitt rodnad och a n-
svällning. . 

Verkan på ögo·nen visar sig otf last s·om en lätt konJUll l'-
tivit med tårsekretion samt en brännande ki.insla i ög~oncn. 
Vid starlw ko!J centrationer kunna till och med h ornhinnestH' 
uppstå. Klorpikrin är den gas av den lungret::~ncle gruppeil, 
som ger de starkusle ö.g1onsynrptomen. . 

Retningen av de övre llllftvi:igarna är vanlig·en , utom vHl 
klor och klorpikrin, fö·ga uttalad. Den utmärkes av en r?dna<l 

Och ansvällninrr av slen1<hinnorna i strupe och svalg, Ih laiHL 
b ,. 

med bildandet av ~råvita beli:iggningar, m era sällan med y l t-

ga ulccrationcr . Patienterna klaga över brännande smi.irl <,r 
och torrh et i strupen; endast i elt mindre antal fall över l1L''i
het. I förgrunden stå förändringarna i de djupare delarn a :.'.v 
luftvi:igarn a, framför allt i alv·eaJ.erna. Retningen utlöser h ur 
en inflamn1atorisk r ea.kli on, utmiirkt genom blodöverfyllnnu 
och ansviiilning :• v slemhinnan , ökad slemsekretion samt ödell1 .. 
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bildning ooh inflammatoriskt exudat i lungvävnaden. De sub
jekli,·a besviiren utm i.irkas oftast av hosta, an cH'åclclhet smär
tor vid djupa ::mdctag och kiinsla ay tryck örver brö.s te~ . H ar 
gaskonccutrnti onen varit s.tark, inlriicler hastigt ett lungödem, 
och i de s.vftraste fallen kan döden följa inom två timmar. De 
subj ektiva synvp tomen äro då syn nerligen sYå ra, våldsam luft
hunger, andningen hastig och ytlig m ed sam L!iga auxilliära 
nndningsmuskler tagna i hruk, besvärande h osta samt en r ik
lig blodfårgael -upphostning. l dessa fall upptriicler stark mo
t ori sk oro. Vid lätta re g::1sn ing intriider . lung:ödemel ej så 
snabbt, ulan först efter en: viss latens upp till 2 dygn. Av clen
Jla orsak böra s1kadadc av Iungretand e gaser hållas i absolut 
Yila å tminstone under fö r sta dygnet. De svåra fallen av lung
ödem kunna delas i tvenne g1rupper , den blå och elen grå typen. 
Vid den blå typen iir a nsiktet ansviilit och starkt cyanotiskt, 
läppar och tunga m örkt blåaktiga samt dc ytliga venerna starkt 
blodfyllda. Anclning1en i.i r hasti g men djup, h osta är vanligen 
förekommande med riklig upphostning. Puls.en i.ir dock van
ligen god, omkring 100 p r min. Vid den gråa typen är ansik
tet ask gr tltt, med obetydlig cyanotisk f i.irg'ning a.v n ässpets och 
öronsnibbar, läpparna bleka, läclerfi.irgade; andningen är hastig, 
men ytlig, hosta11 obetydlig, likaså upphostningen tt'olst att 
lungorna iiro ödematösa. Pulsen: är vid denn a typ mjuk och 
liten, vanligen 130- 150. I sormJiga fall kan ett fall, som föt"st 
visar symptom på den blå typen, övergå till den grå, delta i 
synnet'h et om det utsi1ttes föl' kroppsliga anstri.ingninrgar. Prog
nosen vid den blå typen är g1ocl, i allmänhet h i.il sa eftet några 
dag:ar . Vid elen grå typen dä remot ii.r prognosen s:mn rcg•el 
dålig, med död inom få timmar eller inom första dygnen . 
Ibl:Jnd uppl riider, sedan lung'ödemct gå tt tillbaka, tecken på 
en bron ch orpnemnonli, beroende p.:\ sekundär infektion av den 
skadade lungan. Som regel fö·rlöper denna godartat med tem 
Peraturfall 3- 4 dagen. BtonchopJTeumoniet kunna emeller
tid uppkomma senare, etfter 3- 4 dagar ·utan fii.recrående mera 
~tpri.i gl:Jde lungsymptom, detta i sym1~rhct hos f~ll , som va 
llt utsatta för låga gask oncentrationer uneler längre tid. X ven 
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d ·· ber·oct1de p•l\ bakteriell infektion .av den skadade 
enna ar · ,, c 

] .. ade 1 Den är m er-t utdraoen till sitt förlopp iin dP n 
ungvavn , · 1. · " · , ;:, . 

f .. o d oclt f'o" 1 ·](·~1p,e1• ,...fl a dödli«t · är skulden ttll dc flcsl <l 
oreo-aen e • v. , b ' 

t> d"d f Il . 3 4 \' C·cl·~r1 Clftc·t· arasnin!t med lnn!:!·rc tan cll· 
sena o s a en 1 - · '" b ' · • • " 

gaser. . 

Vad förändringarna i blodet b eträffar, så finner man m ga 

direkta sådana, vare sig m ed a•vscende p[r blodkroppat' ei.Ier 

plasma. Under sjukdomens höjdpunkt, undm· Ödemstadte l 

går en miing'd plasma, upp till hälften, förlorat gcn.om .. . lu:1g

ödcm et , och till fö ljd h~irm· får m an en slark relativ oknmg 

av de r öda blodk ropparnas miingd, upptill 8,000,000- 9,000 ,000 

~r mm ." Under nä rmash~ timanarna efter gasniilgcn är blodets 

koagulations1förmåga ökad. Vid förgiftnin~nr ~Ted dcm~a ga~ 

grupp upptt·iida ofta trombbildning'ar. .Rub.bnmga!·l~·a· ~ ~lod 

ci rkulationen iiro vidlä ttare fali obetydliga, 1 de S•varare f.1ll cn 

äro dc di.ir,emot belydlign , sä rskild vid den grå. typen. Blod

trycket är i allmiinhct 01fö·r iindrat , dock sänkt vtcl starkt lung 

ödem. o • • • • • . • • 1 

De nervösa symptom.en bcsla vanhgen 1 en stall-. fr on~ .1. 

huvudvärk smn inställer sig inom. de första 2-l timmarn a, (.ta r

jiim te yrsei, stapplnnde gång samt en viss psykis·~\. o.~ntöcknmg. 
De n ervösa symptomen i1ro dock föga utlalaclc vtd o demf~.ll en. 

Från clig·cs ti onso~·ganen h ar man vanligen under forsl:1 

clygn1et starka kräknin gar och allmi1nl illamående. Ofta l~ ':ar: 

s lå under lån g tid vid .gasning med denna gasgrupp smm.~oJ 

· h 11cdr·e .delen av buken; dessa symptom ar, l 
i magregw.nen oc 

synnerligen resisten ta mot behandling. . 

De fles ta d iidstf::dl·en förorsak:1de ::tY denna gasg·rupp J ll

trä!fa vanligen inom de första 24 t immarna och ii ro ber~en (l\' 

n:\ Jun o•ödemel och den svikt:mde hjiirlkrarten; diid~tfall 11~om 

j t> • ,o • n· 'tonsl·a 
de tre första dygnen äro vnnhgen beroende 1Jra m .m~ma · ·'. 

föriindrino•ar i lungnn , sc·nnre clöds1fall som rcgd ha rl edda :n 

t> o · f 11 ·· • · ·en·el SY I1-
bronch o.pneumuni. Prognosen pa dessa :1 nr som I o c. . 

1 

neriigen sv[1r att stiilla under försia dyg'nl'L.' lwroencle pa al : 

till synes Jiitta fall hastigt kunna giva livs.farl~ga s.ymptom .... :S·~ 

ker prognos fiir dc~ssa fall kan c1j still las fö,t'l"~tn eHer den f m st.t 

vec kan . 
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BehandEngen av skadade, 1,;-"enom denna gasg:rupp kan 

samm::mfatlas i syrgastillförsel, vila, värme och [tcl crlåtning. 

Vilan iir hu vudsake n, elen skadade får ej g:"t, s.kall förflyt 

tas p~'\. bår. Varje Imts1kelarbctc kan på kort tid m edföra ]i,·s

farliga symptom , och skall den skadade diirför ligga fullkom

ligt stilla i de t liig'e, s1om passar honom biist. 

Den skadade skall hållas varm ; i.iven hiirigenom minskas 

pMrestni nga rna p:'\. organismen. 

Syrgas skall tillföras al la fall , som Yisn det minsta tecken 

på cyanos. Syrgastiliförs,eln skall ske för tillriickli!:!i hlno- liu 
" t> 

och sl-:all upprepas med vissa mcllam~um , beroende på den 

sjukes till stånd. Syrgaslillrförseln skall ske i jämn s lröm m ed 

cirka 6 litet p r min. och ej under fö r högt tryck, eni.ir d :"t brist

ninga r i lunga n och emphysem kunna uppstå. 

:\. derJMning bör s.ke sä tidigt som 1nöjligt vid a lla bl å fall , 

diircmo l ej vid de grå. Expecto·rantia höra ej givas förriin · 3 :clje 

dagen, då dc äro av god nytta moL lwonchorpneumonicn. Hjärt

stimule ran dc mede[ äro ej niiclviindiga. Biista stimul ans fur 

l!jiirtat iir syrgastilliförseln. I\:nmfer ät• doek av n y tta, likas{t 

sprit och pi luit rin . Morfin får 0j givas vicl dessa f:1ll utom i 

nödfall vid slar'k oro eUer vid komplicerande större sårskador. 

Experim entell t har vis,a ls, att insprutanclet av en gummi

glycoslösni ng iir synncrlig,en verksam vid Clcssa förgiftni.ng~n ; 
denn a metod tyckes ej h a nn Yii n ls till fiill!bruk. 

S enapsgasyr up pen. 

Denna gasg-t upp angriper framför a ll t huden men ii ven 

iigon , luftviigar ~:amt i viss m[m digeslionsorganen. Först upp

träda vid denna förgiftning vanligen ög'onsymplomen, cflc,. 

en lat ens av 2--3 timmar. De siitta in med en s tark re tning 

av ög'ats slemhinnor, rodnad ooh r ikligt ti'trfliidc snmt en starkt 

briinnan dc kiinsla i iigonen. Efte r 2± Limmar äro ögonloeken 

helt igensvullna samt en riklig' Yarig sekretion för hnnden; 

hornbinn es:"tr iiro i a llmiinh et siills.ynta. Efter 4- 5 Clagar av .. 

taga vanligen symptomen så sm[mingom c.ch cftcrliimna i all -



-450 -

mänhet inga framtida men. Kort tid efter det att ögonsymp
lom en satt in , börjar n~tningen av näsans 'OCh luftviigarn <Js 
s lemhinna göra sig miirkba r. En riklig snuva böritu-, åtföljd 
av smLirtor över pannan, beroende p :'\. retningen av bihälorna, 
starka smiirlot i svalget m ed stark ansvällning av tonsillcrn<1 , 
samtidigt h osta och st:nk h esh et, som kan stegras till fullkom 
lig aphoni, beroende p :'\. retningen av strupen och stLimban dcn, 
vilka l.Jliva r'Oclnande och belagda. Snart börja iivcn sympto
men fr tm lungorna att fram triida , :'\.tfö,ljda av briinnancle smii r
tor bakom bröstbenet; hostan, som till en börj:m Yarit ren 
torrhosta, blir så sm åningom lösare med en riklig slemmig upp
l:os tning. Vid de hittare Jallcn fö rsYinn er denna :Her inom 
förs ta Ycckm tiil största delen, men vid de wårare fallen bör 
jar upphostningen att antaga Yarig karaktiir, tcmpcr'aturcn sli
ger och lydliga tecken på bronehopneumoni framtriida, detta 
heroende p:'\. sekundärinfektion av den skadade lungvävnaden. 
Det iir denna komplikation, S10m: iit• orsaken till största antalc l 
dödSifall inom denna gasgnrpp. Samtidigt m ed hesheten Ol'll 
snuvan börjar första teckn et på hudretningen att göra sig gäl
lande. Till en början upptriide-r ·en diffus rodnad , som ten 
derar till att snabbt !>pricla sig; så smånin!gom framlriidet' a 
det I'Oclnacle området ett fl ertal småblåsor, som snabbt k on 
flnera till s,Lö.r're blåser. Smärtan är till en hörjan obetydlig, 
och det är egentligen först när sekundärinfektionen av bl åsorna 
börjar, som sm~i rlorna av hudretningen bli mera bcsviirandc> . 
När hudrodnaden bl eknar a'v, kvars,tår :'\. de platser, där bl:'\.s
l>ildning ej ägt rum , en brunröd pigmentering av huden. RH
elens k iinslig,hct för denna gasgrupp ä t' synnedigen olika h o
olika personer. Skaclorna äro synnerligen svidiikta, erinra 
mycket om S'kaclor uppkomna geno1n röntgen ; full liiknin g iiYCL1 
av mindre sår är sällan klar förrän efter 50:clc dagen. 

Symptomen från cligeslic ns,organcn iit'o Yanligcn beslåen

dc i kräkni111gar ech starka s'ntiirtor i övre delen av buken. Dr 
iiro sann olikt beroende på ncds•Yald senapsgashaltig saliv ocl! 

iiro vanligen sna:bbt övergående. 
FörLindringar i blodet förekomma ej vid den na gnsgrupp: 

den ofta föt'hanclenYarandc lcucocytosen iir beroende antin gl'n 
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på bronehopneumonien ell er p~t dc suppurerunde briinn sikaclor
na i huden. 

Vid behandlingen måste hänsyn först och främst tagas till 
denna gasgr'upps persistenta na lur. Den skadade m:'\.ste ·först 
]Jyta kEid ct• samt even tuellt klippa h:"tr och skiigg, samt Ct'h ålla 
ett bad ell er ö,vert_vättning u_nder ordentlig in tvålnin g samt 
sköljning av ögon, niisa och svalg med 2 o/c: natriumca rbonat
lösning. 

Vad behandlingen av öaonskadorna anaår så sköl ,·as öoo-
. v c' ' • n 

n en fl era gånger dagli gen m ed 2 o/c natriumbicarbonatlösning. 
Banelage iir oliimpligt, eniir då stagnation av sekretet iiger rnm : 
patienterna erhålla i st älld m örka glasögon eller en skydcls
skiirm. Blir sekretionen muoopurulent, iir en 2 o/0 argyrolllös-
11ing, applicerad 1 a 2 gånger dagligen, av god nytta. 

Till bekämpande av smärtan är lwkain oHimpligt; b~ist är 
en 2 % n ovocainlösning, försa tt m ed något adrena lin. Uneler 
senare stadier visade sig vanlig zinksulfatlösn ing av god vet'l~[lll. 

Mot re tnin gen av näsa och svalg användes i stor utsträck
ning nässköljning och g1urgling med bicarlbonatlös.nin g eller 
vanlig k oksaltlösning. Mot r etningen av larynx användes med 
goH res ultat menth olinrhalationer. Särskilt visade si~ detta 
vara av god verkan som fö,rbercdclse till narkos av sen apsgas
skadade, vilka annars fingo stark hos tretning, av narkosmedlen . 
Även h ero:in v.isacle sig vara av god verkan vid bekämpandet 
av larynxretningen. Vid stark hos tretning kan det bliva nöd
vändigt att använda morfin i liten dos. De vanliga expec to
rantia Yoro i b6rjan av förgiftningen av föga värde. Den P.f
terföljande branclwpneumonien behandlas ·med aktgivande på 
hjärtats tillstånd enligt vanliga regler, dock. skola dessa fall 
snarast isoleras från de övriga för att fö rhindra spridning av 
infektionen . För att Jö,t"hindra denna ~ekunclärinfektion an
vändes uneler kriget i stor utsträckning skyddsmask er , täckan
de näsa och mun samt fuktade m ed en lösning av m enthol 2,5 
~r. Chlorofonn , cucalyptuso1ja och creosot aa 8 gr. jod tinktur 
4 gr. och spir. dilut. ad 60. Venesektion och syrgasbehandling 
Voro vid denna ga~g1ntpp utan betydelse. 
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Vid behandlingen av hudskadorna arn-ändes ett flertal mr
toder. Först avtvriltas huden g,r'Undligt med fotogen, bensin, 
spri t eller Dalöns lösning 'med e:f terfö,ljandc tviittning med hi 
carbonalhypoklori llösn ing eller ingnides i n ödfall med klo r
kalk ell er bicarbonnt i subs tans. Diirefler anlägges omslag 
med el lloramin-T i l % lösn ing i % '/{ koksalllösning ellvr 
chlorccsan. När bEtsorna !fullt utveckla ts , ·punkteras, dc steril t, 
varefter fortsä ltes med omslaget i 3- 4dagar. Diirefter ÖY<''rg[h 
till puucr"behandling. Dakins lösning var under Yiirldskrigl'l 
mycket anv~ind vid b-ehandlingen av dessa skador; användes 
dels till tviitlning eller bad i upptill 2 timmar·. Av de miin g:1 
salvor, ~om kommrit till anviincln in g, har i n gen visat sig Lill 
fredssli ill ande; dcck s,lwll gott rcsiUital vinnas med en sah·a 
aY följande samm:msiittning: >> Mnnganrse lino'lcal» 50 gr. >> Zink 
linoleah 500 gr. >> lin sed oih 500 gr. AnYÖ_nd omedelbart el"I L'r 
skadan skall den förhindra uppko'msten av blåshildning. An
vänd 2 limmar efter s,lwll dell' fiithindr'a utb red ningen av b b
sorna (Gildchrisl). 

Magsymptomen eftn ~cnaps.gasföi•gif"tning' fordra in g<'ll 
direkt. behandling; fö rsta dngama flytande kost, sedan hitt diet 

första veckan. 
Tiden, som :\lg[u· för hikning av senapsg:asskaclor, kan lw 

räknas till, för ögonskador 3- 4 veckor, fö,r larynxskador 2- -;1 

yeckor, vid funktionell afon i möjligen någon vecka lilngre ; ckn 
okomplicerade bronchilen ldarnr vanligen upp sig på l <'t ~l 
veckor, hudskadorna drag'a vanligen Hingst tid, ibland upp li ll 
2--3 m:"mader. största miingden av dc scnapsgasJ'örgifla dl' 
iiro emellertid åter tjänstedugliga in om ',3- 6 veckor. Ga; 
fallet Lill död, iir yanligen den s<·kundära bronchopneumon ic :; 

dödsorsak. 

Tårgasgruppen. 

Denna gastyp tlstndkommer van ligen !'i"t sekunder crt er 
att gasvcd;an insatt elt rikligt tårflöde samt vid starkare ko l~
cenlrationer häfiga smiirtor i ögonen. Deras, verkan på r'esp•
rations,organen Y ism• sig i ·en b r ii nnandc sm.iirta i st r u pen sa111l 
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hostretning. Ibland urpplriida iisen illa'mående, kräkning oclt 
smärtor i epigastriet . Ingen siirskilcl bchandlin12· iir nödviindin· 

" t> 
för dessa s'kador. Badning; av ögonen med borsyrelösning el -
ler hicarbonatlösning lindra symptomen. Den skadade får ej 
gnida ögonen med h~inderna, eniir dessa od'ta iiro besudlade 
m ed gasämncn. Efter 12 timmar iiro de sikadaclc Y:lllligen åtrr
ställda och r'odnadcn och snlllnnden a \' ögonen borta. 

.-\ rsingrLLp pen. 

Vid fötgilftning med arsiner 1iHhörande den aromatiska 
serien uppslå förgiftnings.symptomen hastigt. De utmiirkas ;w 
en intensiv, bultande, brännande smärta i näsa, mun och svalg, 
smärtor i kiikarna, s ticknnde smiirtc:w i ansiktet frnmför allt 
i läpparna, huggande smiirtor i öt;1oncn och över pannregionen , 
tårflöde, riklig serös exudation från niisan, riklig salivation, 
kräkning och illa"m;'\endc. Smiirtan i ögonen ~kiljer sig från 
rclningen vid U'trgascrna diiri12·:enom alt Yid ars in[öro·iftnino-en 

u ' n n 
den skadade har förnimmelsen att ögat är fullt av små skarpa 
partikla r. Nysning ä r ett vanligt symptom Yid arsin[örgiflning
en, skiljer sig från nysretningen vid senapsgas diieigenom, att 
den kommer sii gott so,m omedelbart <>·fler det gasningen börjat , 
under det att den Yid sennpsgasförgiflningen komm er först pf
tcr några limmars latens. Yrsel efter denna förgiftning iir Yan
lig. Den psykiska påverkningen iir ofta synnerlig·en stark från 
mcdvetsli_ishel till liittarc omtöckning; stark moloris'k oro är 
vanligen iiven förhanden. Vid S'vårt gasade fall förckomm ;t 
iiven gångnthlmingnr och liittare förlnmningar. Retn ingen av 
luftviigama Yisa sig genom en liillare bronchit. Symptomen· 
försvinn a Yanligen has tigt; redan efter dc 24 förs la t imman w 
avtaga de hastigt föt• aU i slörsta flertalet fall vara horla efler 
48 timm ar. Dock kan en neuros ofta avseviirt fördröja till 
frislm andel. 

Behandlingen aY dessa ;nsinskaclor gå i fötsta lwnd ut pa 
att lindra smiirtan. Biisl ~il' inhal a li an ay klor'ofor'm enb::ul 
eller av följand e lö sning< a lkc hol 40 11~ , kloroform 40 o/c, eter 
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20 % och amnwn,iak 5-10 droppar. Vanliga anlin euralgica 
kunna även med fö1·del anv}indas. l s.Yårare fall bör m orfin 
ges. Th:lgkommas böe dessa föreningars persistens, varför c!P 

skadade om·edelbart bö.ra ·e'l'hålla nya kläder, eventuellt cflt>r 
bad. Inga dödsfall ii1•o beskrivna efter förgiftning med den na 

gasgi'upp. 
De alifatiska aJ"sinerna verka i stort sett på samma sii Il 

·som senapsgasen, endast med den stkillnaden att la lensti d ,,n 
iir aYsPviirt kortare. De behandins bäs.t genom att omedelbart 
avtviilta det skadade stället m ed 5 %: alkoholisk natronlut nwd 
dterföljnndc sköljnii1g med vallen, därffiter täckes skadan nwtl 
järnoxitlhydratsalva. Om så ske kan, böra dessa skador sft 
snart Srom möjligt excicleras; härigenom undvikes resorp liY 
a rsenikverkan och liikningsförloppet avkortas avsevärt. 

Fusfor. 

Detta användes uncle!' v~iddskri@et till bombfyllning. VL'r
l;.an blir dels lolkal i form av fosforbränns1kador, de ls ::llll'n iin 
genom: inhalation av fos;forång'or. Fosiforstänk å huden ]w

handlas bäst gcnmu att det skadade ställ et hålles i varmt Y:tl
ten cch fosforn avtvättas, varefter såret rengöres. med Yii
tesuperoxid ; behandlas därefter som ett vanligt bri.innsår. Ha
va fosforångm inandats i tillriicldig. m:ängd, uppträda vanliga 
symptom på fosforförgift111ing. Denna b ehandlas enligt v~m

liga regler. 

N i t rösa gaser. 

Symptomen iiro desamma som vid de lungretancl e gasern,t. 
Latensticlen kan vara iinda upptill 48 t imnwr. Bchancllingl' n 

.sammanfaller med cle lungretancle gasernas. 

]( oloxidförgifining. 

Denna förgiftning Lir synnerligen lömsk p[t grund av av
saknaden av varje förehud Lill densamma. Symptomen vi cl 
Hitt förgiftning bestå enelas t i huvudviirk, susning för öronen, 
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flinu11eT för ögcnen samt illamående och svaghet i benen; vid 
fo rtsatt inve.rlmn av den giftiga atmosfären intriider psykist 
omtöckning och förlust av medvetandet. Behandlingen Yid 
denna förgiftning bör sättas in så snabbt som möjligt och b·e
stii r i syrgastillförsel, Yil a och viirme samt, om. andningen 
stoppat upp, konstgjord andn ing. 

Föl,idsjuhlonwr efter krigsgusshtclor. 

Trots noggranna undersö·kningar in om samtliga i viirids
kriget dPllagande länder, hava inga svårare följclsjukclcmar ef

ter krigsgasförgiftningat' kunnat konstateras. Undersökningar
n a visa full önrcnslii.mmcls·e i, att tuberkulos ej uppträder 
oftare efter krigsgastförgiftningar Lil1' under vanliga förhållan 
den. S:1 t. ex. framgår av den amerikanska statistiken, alt ::tY 

70,552 gnsförgiftade enelast 0,245 % sjuknade i tuberkulos un
der 1918 . Tuberlmlossjuklig'heten bland dc amerikanska trup· 
perna i Europa var uneler samma år 0,35 .'Ja. 

Vården av gasskadade ombord under strid. 

Förbandsplatser och förbcmdspo ster. 

Förbandsplatser, som ej Lira belägna inom gast~ita rum. 
böra skydelas med impregnerade s·kyddsgardiner, likaså för
lä ggn~ngs.phts.erna för skadade. 

A förbandspla tserna bör fi1mas ett mindre förråd av gas
Inas:ker s:\sonr ersiittning för skadade ellet förlorade masker. 
Dessu bom böra finnas gasmasker avsedda för slirade med an
sikts- eller sk::t'lleskaclor. De skola dessutom vara uti,ustadl• 
lnecl apparaler för k·onstgjord andning t. ex. Draegets pullmo 
t~r till bruk Yid koloxidförgiftning. Därjiim te skola finnas 
syrgasbomber med anslutbara andningsmasker att am·Lindas 
vid förgiftningar med lungretandc gaser och nitrösa gaser. 
För undvikande av explosionsrisk böra dessa syrg'ascylindrar 
Vara av mindre typ s~nnt fcrYaras p~1 olika stiillcn inom för-
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b:mdsplatscn. Hikligt förrf1d av kli.id ~' r s>kall finnas såsom er

si.iltning föt m ed persistenta gase1· föl'O'l'cnadc dylika. Dess

utom s'k ;tll utanfiir fö,ribandsplatsen fi nn as en b eh[tllarc förs edd 

med lock innehållande syag klcrkalkLiisning lill fö,rval'in g, av 

med gasiimnen: förmenade kliidcspersccllar. 

Utredningen ::tY ga~skyclclsmeclel å förbandsvlatscrna h i"n· 

förslagsvis vara klod;:alk till nc:ut ra liscring av senapsgas, sp rit, 

biearhonnt-hypcklorillösnin g, eventuellt bicarbonat i subst ans 

och Dakins liis nin g till neutralisering aY se napsgasskador :1. h u

den, c;h loramin-T i chlQil·cosan eller l % lösning till behandl ing 

av dylika skad or, 2 'o/o bicarbonatlösning lill sköljning av ögon. 

niisa och svalg i.iven vid 5ennpsgaslförgiftning, 5 o/o all.;oh oli ~k 
nalriun1ih ydra llösn ing lill avLYiiltn ing ~tv fri.itanclc arsiner saml 

. i ~irnoxidhydratpnsta till eftcrihchanclling vid samma förgiftn in g, 

klorotform ell er kloroform-alkohcl-e thcrlösning lill inh alnti " n 

vid fö rgiftning m ed :1 t omntisk a ars iner, liimpligcn böra clcs.,:l 

medel vara förpackad e i ampull er innehållande c:a 2 c m::. 

samt bo,rsyrelösning till b addn ing av iigo ncn eftct' förgift ni1 tg 

m r-d E1 rg~1 sr r. 

Utom furhandsposter a Ysedcla för sårska dor böra fi nn as 

förhandspos ter avseelda fö,r gnsskador. Dessa böra inneh ålla 

ldorkalkl(;snin g, spril el ler Dakinlösning föl' av tv i.itlande :l\ 

senapsgasstiink, 2 '/t b ikarbo natliisning, 5 o/o alk oholisk n atri 

umhyclra tlösning och e tt par ampull er med kloro l'orm-alkoll(ll

cth crlösning samt r ikligt med k nntp resser och bonmiL Ev<'ll· 

tu c!l t böra de iiven innehå ll a en mask för s:k a lleskndor, al

minstone i dc fi;r'bandstpos lrr, som iiro a vsedda flir dc sv:ha 

t or nen. 

A tgiirder u n der strid. 

Vacl ft lgiirclerna under s tr id belriiffnr, s,å torde, som fi iru l 

iir niimnt, intcl arbe te kunna ulriitlas ft förbancl splatsNna un

der denna period . Dc gass,kadnde, so iTL under detta skede 

komma fram till förba ndspla tserna, omhiindertagas ulanfiir 

förhandsp latsen av en i gassjuk\·flrd si.irsk ilt Lri.in ad sjukv:ll'd:l

rc. Föreligger förgiftning mccl pers istenta gasi.imnen, f{t dl' 
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skadade avtag"a de infekterade kliiderna utanför förbandsplat 

sen, varefl er dessa läggas i bchållnren m ed klmkalklösningcn. 

De skadade få p·åtaga nya klitd er ellet s,·epas i filtar. Vid se

napsgas ellct• lewisitst i.ink avtv}itlas omedelbart de skadadl' 

partierna m ed respektive n eutrali s,eringsi.imnen samL sköljas 

-ögm1, näsa och svalg, varefter Yid liitlarc gas nin g elen skadadP 

får återviinda till sin dntbhningspost; vid svårare gasning för

lägges han på förliiggningsplatsen fö,r sårade. \ lid skador m ed 

lu ngretnndc gaser bör likaledes omlbyle av kliider i1ga rum , 

varefter den skadad C' alltid förhigges å 'förkiggnin'gsplaLscn , 

svepes Yiil i filtar, tillh å lles. ~1 tt ligga så s tilla som möjligt saml 

erhåller, om sft ske k a n, vannt k affe eller dylikt. Även arsin 

skadade erhålla ombyte ay kläder, rfö,ras till förliiggningsplatscn 

samt erhålla en ampull m ed klorofonn- a llwhol-etherlösninn· 
b 

eller , om sympt omen iira synnerligen svftra, m orfin. Vid lätta-

re fall av arsinförgiftning, dft symptomen ra skt gå tillbaka, kan 

möjligen elen skadade efter en kort viio-paus återgå till sin 

dr::t1.llbningspost. T~1rgasskacladc fä baddningsmedel till ögo

nen och kunna i allmi.inhel efter kotl stund återgä till sitt ar· 

hele. Av fosforstänk skadade ,crhttlla aYtviittning av det ska

dade sli:iiJ e L, fi:i rband, cv,cntuellt mo1'fin , saml fö,rlä,ggas å för 

läggningsplatsen . Mera ing•:lcnde behandling ii r uncle!' denna 

period oniidig, dock skola alla k oloxids,kadad e omedelbart er

h ålla syrgas eller puUmotorbe,handling. 

Å tgiirder efter strid. 

Efter drabbningen .förfnres med nytillkomna gasskadade 

på samma siilt, som onm iir uiimnl. Sä snart tinfiille gives, 

unelersök es samtliga :w liiknren cc h cl:"t framför allt dc, som 

skadats a \' lun grct:mclc gas,er och nitrösa gaser. Föreligger 

minsta symptom p:\ cyanos eller lungädem , erhftlla dessa syr

gas, åclcrlMas s:1mt <>Jihälla, o n11 tillfii!le finnes, glummi-glykos

lösning intra\'cniist. Arsin , t:'u·gas och sena psgassk~1daclc torde 

de försla timmarna ,efter drabbningen ej påfordra annan ];c

handling, iin vncl som fö11Ut iit' niimnl. Vid ordna nd e!' av för-



-458-

läggningen böra dock scnapsgasskadadc, som för·ete sympto111 

från Juftvi.igarna, förliiggas för sig sj iilva och profylaktiskt er

hålla skyddsmasker. Samtliga gasskadade böra förHiggas i 

rum nvan pansarcliick, d~ir god ven tilation k an erh ållas. Yid 

transport bör ihågkommas att, de av lungrclandc gaser skaeld

de skola transp rleras på bår cch ej få anstrii11gas. Vid eva

kuering till lasarettsfartyg' eller sjukhus i land böra alla sv~trl 

gasade transporleras på bår. Med Jungrelande gaser skadade, 

som företc tecken på blå ell er grå asphyxi, böra endast fö r

fl y tlas under förutsättning, att evakueringen kan ske på kort 

tid och skonsamt samt under övervakning av läkare. I amut 

fall böra de, om förhå ll anden a det medgiva, kvarligga ombord, 

tills de mest alarmerande symptomen försv unn it. Alla m ed 

lungr ebmde gaser skadade, senapsgassk adade samt dc arsin

sk:tdade, som efter 12 timmar ännu förete förgiflningssy m p

tom, böra evakueras, likaså tårgasskadadc, som förete svårare 

iigonsymptom . Störsla flertalet skadade av arsiner och tör

gaser torde kunna kvarh ållas omJbord, möjligen även lindrigt 

senapsgasskadaclc. 

Värd å lasarcl/sfartyg. 

A lasaret t sJurtyg böra de gasskadade fc rlii ggas å egen av

delning, belägen helst i Ö•vcrbyggnnden. Behand,ingcn utfiir (:S 

enligt förut omnämnda Pegler och S•kall särski ld uppm ärksam

h et ägnas åt de senapsgassk::tdade, så att sek undära tun gska

dor ej uppkomm:t. G::tss,Jwd ade böra ej u n der liingre tid vi\ r

das Oinbord, utan s.narast överfö,ras lill gassjukhus i land . Fn· 

dast här kan rationell vård givas, såväl under sjä lva sjukdom t'll 

som fram för allt under konvalescen t tiden . 

L i t te J: a turförteckning. 
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Några synpunkter angående skeppsgosse
kårernas förläggning. 

I proposition till 192,6 åT s Tiksdag föreslog [{ullig l. Maj :t 
en förrflyttning ,av 'Skeppsg·ossekåTen i Marstrand från denna 
stad och till Nya Varvet vid Göteborg. Kungl.. Maj :t·s förslag 
föraniedde emellertid intet annat Tiksdagens beslut, än att ny 
u tredning begärdes i frågan. För detta ändamål har en sär
skHd :kommitte tillsatts uch är dennas arbete ännu ej avslutat. 

Under innevarande år har dessutom. ett annat förslag till 
lösniing av denna fråga framlagts . Detta rförslUJg innebär i 
1stort seH följ,ande: 

Marstrand~kåren borde indragas och uppgå i Karlskrona
](år.en. Bl. a. för att undvika en dyrbar utökning av förlägg
ningsutrymmet å Radskrona hade för.slagsställarna tänkt sig, 
att de på så sätt sammans'lagna kårerna·s tvenne yngsta års
kunser skulle utbildas enligt nu gällande he.stämmelser, d . v. s. 
under V"intrarna i land i Karlskrona och under den menanlig
gande sommaren å Najaden o·ch Jarrama,s . Den sammans'lag
na h'·edj e årskur·sen däremot 'Skulle genomgå en lwncentr.erad 
3. klass i land under tiden maj~medio augusti och därefter 
sjöikommenderas å »af Chapman» till slutet av april nästföl
jande år, varefter kadskrivning i vanlåg ordning skuNe äga 
rum. Härigenom 1skuUe främs,t vinnas en för:bättrad 'sjömans
utbildning ~ sammanlagt c :a 12 månader i stället för nu
varande 8 ~med därmed f,ölj,ande möj1ighet att .efter genom-
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gången u nderofficersskola kunna erhå'lla styr mansbrev, varti ll 
f.. n. endast den teorebska kompet.ensen kan .förvärvas, vidare 
förbättrade rekryteringsmöj ligheter genom utsiMen att Tedan 
som skeppsgosse få företaga en verklig långresa till främ
mande farvatten, samt slutlig.en ett lösande av den segsEtna 
frågan beträffande MaTslra·n:dskårens vara ·elleT icke vara på 
det ur ekonomisk synpunkt billigaste sättet. Det bör i d etla 
sammanhang ,framhållas, att förslagsställarna härmed endast 
tänkt s•ig en provisorisk lösning av ,föreli,ggande fråga m ed 
hänsyn till minsta möjliga rubbning av nu gällande utbild
ningsplan. Under förutsättning att deras förslag vunne be
aktande och event. bleve pröva<t och befuJmet tillfredsstäl
lande, hade de tänkt sig en vidare utveckling i den Tiktninrgen, 
att den nuvarande tr·edje skolklassens utb~I.dn1ing skulle upp
delas å de två första klasserna, i vilka utbildningstiden på 
våren samtidigt skulle i ·erforderlig grad förlängas. 

Detta förslag, som varH under.ställt CMS :s prövning, har 
på grund av de förändringar i fråga om utbildning m. m., 
som detsamma ·skulle medföra, i ok e kunnat bills tyr kas, var
jämte bl. a. fr·amhållits nödvändigheten att 'bibehålLa tvenne 
skeppsgossekårer, en för vardera örlogsstationen, detta senare 
för att säkerställa rekryteringen. Chefen för marin·staben h ar 
därjämte, i anslutning till den tidigme utredni.nrg, som låg till 
grund för 1926 års proposition i frågan, ånyo fmmhållit ·SOm 

•sin mening, att .en skeppsgossekår :borde vara förlagd till Väst
kusten, närmare bestämt till Göteborgs örlogsdepå. 

1926 års riksdag uttalade sig emellertid vid behandlingen 
av skeppsgossekårens förläggningsfråga med skärpa emot 
Götehorg.sförslaget, och den nu tills•atta kommitten erhöll där
för bl. a. i uppdrag att undersöka möjligheterna för kårens 
l>:.varblivande i Marstrand eller .eventuellt förläJggning å annan 

plats .. 
Då <frågan ,alltså ännu ej slutgiltigt bragts i hamn, har 

författaren av dessa mder .ansett det icke vara ur vägen att 
framhålla vi.ssa synpunkter be.träffande föl'lläggningsfr ågan, 
Yilka veterligen ännu \icke vori L på tal. 
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Till år 1919 fanns vid Fårösund å Gotland en kustfäst
ninlg, som vm· bemannad av kust artilleriet. Sedan kustfäst
Il'ingen ·indragits, överlämnades vissa av byggnaderna till fång
vårdsstyrDlsen, som emeHertid aldrig tog desamma i bruk för 
det ·avsedda ändamå-let. .Sedan flygvapnet numera genom 1925 
år s riksda.gsbeslut uppsat•ts, hava bYiggnaderna m. m. i Fårö
sund tillförts ,flygvapnet för att användas av Gotlands flyg
station. I 'Vlilken ut.sträckning flygv.apnet tagit kaserner m. m. 
i anspråk undandrager 'sig bedömande. Med hänsyn tm att 
den p•lanerade förläggningen 'av skjutskola för sjöflygplan till 
Fårösund under innevarande höst ej kommit till utförande, 
utan ändrade dispositioTher vidtagits, vill det dock synas att 
än så länge och förmodligen långt ;fram ;j tiden förläggning av 
fl ,Yigstrids,Juaf.ter i fred·stid till Fårösund torde bliva av ringa 
omfaHndng och med stönsta ·sannolikhet endast i,frågakomma 
u nder sommarmånaderna. 

Frågan är då, om icke Fårösund med dess kaserner, bo
ställen, övningsfält och goda vattenområden för rodd ·och båt
segling skulle kunna vara en lämplig plats för förläggning.en 
av den sl{leppsgos·sekår, man enligt •'Vlad ovan anförts anseiJ: 
böra t iMhöra Stockholms station för •att utgöra den förnämsta 
och huvudsak:li.ga rcluyteringskäUan för Stockhnlms sta.tions
un deroffice.rskår. 

De många olägenhet.er ur ·såväl kostnads- som .andra syn
punk ter, vilka äro •förenade med 'en förläggning av ·skepps
gossekåren till Marst rand och Nya Varvet, äro för väl kända 
från såvä'l 1926 år s proposition 1som därpå följande utskotts
och l~iksdagsbehandling för 'att här !behöva ytterligare behand
las. Jag vill därfö·r nöja mig med att påpeka nå;gra av de 
fördelar, som en eventuell förläggning av sk·eppsgossekåren 
till Fårösund skuJ.le medföra. 

En av anledningawna till abt Marstrandskåren kom till var 
ju den, att man V'ille försöka draga fördel av det goda sjö
lllannanmteri·el, 'som västkustens fiskarbef,olkning skulle kun
na lämna för en r~ekry.tering a v sl{ceppsgossekåren.. Denna 
förhoppni·ng har ju, som känt är, slagit fullkomligt fel. Re
k·ryteringsfrågan torde därför ej Jig.g•a mycket annoriuncla 
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tilt _ •och Ii varje fal>l ·ej ·sämre - vid en förläggning till 
Fårr·ösund än v·id en förläggning ,t,ill Marstrand. Västkustgos
sarna komma säkert lika litet tiU Gotlia:nd som till Marstrand; 
för föräldrar i norra och 1nellensta Sverige to:rde dret däremot 
·snamr·e vara en fördel a!J:t få ,sända •sina ,gossar tiH Gotland 

. med dess numera mycket goda förbindelser med St•ockhohn. 
Och att ·en förläggning till Fårösurud skulle stimulera gottländ
ska .föräldrar att låta ·s~na gosscr söka inträde 'Vid skepps
goss·ekåren är nog otvivelaktigt. Då floUan•s iJ:l.ittiHsvaran~dc 
erfar.enheter av r·ekry tering ,från Gotland äro av fördelakhgl 
sla.g, ·syne·S denna f.aMor ej böra förbises. 

Fårösund ligger mycket väl till Hråga om möjligheten för 
kåren därstädes att få disporrem ö11logsfartyg av olika: slag 
för instruMions- och övningsändamål under s·å gott som h eLl 
övningsåret. Högsk befälhavaren öv·er kustflottan lmn ulan 
nämnvärda kostn·ader ·lå ta . ~'ina v•a·re ·s:ig !i Stockho'lm el ler 
i K>al'<lskrona förlagda fa1'~tyg tiid efter annan förhandsvis a\'
Iägga besök i FåPöstmd, därige.nom lämnande rick:. ~lott 'lli~.l
fällen för •skepps,gossarna till studier, utan även mo~hghet for 
kårens övriga personal att genom sa:mmanträffanden m ed 
lmmra·tcr på de rusLade fa:rtyg.en Vtidm~aktålla sina kunskap er 
och genom den ofta återkommande kontalden undgå ~re käns
'lor 1av risoler·ing .från det övriga vapnet, som så ofta gJort och 
göm sig påminta vid Marstrandsföi,läggningen, ocl~. s om, :huru 
i nå.g·ot mindre gmd, .skulle !bliva <förhållandet av,en Vld en 
födäggning till Götebong. 

Tillfäillen till idrott och •s.port av alla slag 1samt båttj änst 
äro ri Fårösund ypperliga. 

Föl'<lä,ggningslokalern,a, ~som varit avsedda för 150 m an 
från kustartiUeri·et med ·officerare och underofiicemre, torde, 
såvitt jag har mi,g bekant, vam goda ·och tillräcl\.•l·iga. 

Enär ju Gotland har sin givna och stora betydelse som 
f!ygs.l•ation för marina flygstridskr:after, bör givetvis 1ickc en 
f,örläg1gning av en skeppsgos•sekår tiU Fårösund föranled1a clt 
indr~gande av f.lygstrutionen. Emellertid torde dels flyg,nap
nets övningm· \"•ara så 'lag·da·, att f:lygövn:inga r vid flygstati onen 
icl<'c behöva .förekomma •annat än under den tid, då 'skepps-
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gossa-rna äro på ,sjön, dels också erfordePNga hangar- och flör
rådsutrymmen även vid •en förläJg,gning •av skeppsgos>sekåren 
till Fårösund vara disponibla för f.lygvapne·ts räl<:ning. 

Det 'synes dä1'f.ör, s·om om ~nga större srvårigheter skulle 
behöva· möta ntt ti1l Fål'ösund föl"lägg·a den .skeppsgos,sekår, 
som tillhör Stockholms örlogsstation. En utr·edning ·i frå.gan 
'borde därför komma tiU stånd, och då en förläggning ti>H Fårö
sund ju ~eke !behöver medföra sto·r.a engångskos·tnadcr eHer 
ökade år.skos.tnader - man kan för ·Övrjgt r ·cdan här pekJU på 
den stcra sl<iillnad i }i\•smeclelspris, som är rådande mellan 
Gotland och västkusten (närma,st härv·idlag ~if,m·strand), och 
vilket ju även bör tagas med ;:i beräkningen - vill det synas, 
s.om om äv,en de ekonomiska ·skälen ·skulle tala rför ett reali
serande av här framla.gda för.s1ag. 

En jämförande sammanfattning •alV de olika förslagen 
ang. föreliggande ,fråga ,gl:iver vrid handen följande: 

Inom sj:ömili.tär'a kret.s1a1· torde den åsikten vara ganska 
enhällig, att ·snar t s.rugt varje förs<lag ä r rutt fö•re'dr·aga framför 
ett .bibehållande av den nuvarande Marstrandskår.en, vilket 
senare även ställer ·sig hetyd'ligt dyrare än s•amUiga övriga 
förslag. En lf·örf.ly.ttning av denna kår till Göteborg är ur mi
litär och även ur ekonomi.sk synpun:kt rfördelaktl:ig, men synes, 
med tanke på att detta föpsJa,g redan bestämt förkJU·Stab; av 
riksdagen, hava föga utsikt att vinna ·statsmakternas gillarude. 
Förslaget att förlägga tredje årskursens utbildning t<iH en 
långresa med "•af Chapman" är give1tvis det m.est liHLalande för 
d·en, .som ,sät.bcr ,skeppsgossarnas sjömannafostran i främs.ta 
t·ummet, ·Och besitter dessutom den fördelen, a>tt det är det 
enda förslag, som kan realiseras utan kostnads·ökning (må
hända l<'an rent av en :bespm·,ing tänkas). Fårösundsförslaget 
slutEgen är i dc fle>sta av.seenden jämstäJUt med Göteborgsför
slaget, men ur rekryteringss.ynpunld sannolikt det senar'e 
överlägset, samt .torde dessutom hava ·större utsikter aU vinna 
S•tatsmaktema·s giUand e. 

w. 
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Meddelande från främmande mariner. 
Medd elande från i\Iarinstrubens Utrit.esm·delning. 

(September 192;7.) 

Torpedfartyg. 
I en arti'kel i the Trade ,a,n,d oEnginc·erLng Suppl.emen:t den 17 sep

tember gör-es en Jämförelse meLlan cle ·torp.ecl'fartyg, som nu ·äro un dcl' 
lJyggnad .i .olika länder. Omkr1i ng 20 länder lhruva nu ja;garB 'Cller u-ib åt:1l' 

under by•g.gnad. 
ölmirJg•en ,i flottilij.leda,rna•s lst.orlel;: •framtr-äder mest i de 1fr:anska 

·oell ita:Uenska nybyggnad•sprogrammen. Denna ·far.tygskla>.ss intog knap
prust någon •särs.U1llni:ng, då rr;:rig,et lbrö\t u:t, men nu !finnas omkrin?-" GO 
fartyg ,av denna tJyp i de olik•a .lJändemas .flottor. stor 'fart är deras me~t 
rframträdande egenskrup .och ,en 'k13Jss på 12 faetyg, som ·bygges •av Italien. 
är belräknad 1för en fa11t av 38 1lmo.p, 1'/, 'knop m er lim bos nå&on flio:tt iljl·'
clal"e, S'Om .nu är i -tjä!ns•t. D•esS!a ,fa1r.tyg ö:ro en 'Dö.rbättll'ing •av "L•eone"-typen . 
färdigbyggd 1925, och en ök.ll'ing från 35 Jm!Op hos denna klass :11ar m öj
·liggj-o•rts genom i3:tt minsl;:a bestyc1mingen med 2 1av de 8-12 .cm. l~an. 
Antalet :h kr. !har ökaltls Ifrån 42,000 :till 50,000, vil.k•et ,för några år sed:m 
iSku)ll~ :ll wva a-nsetts omöjligt att 1\ista.cl·komma på ·ett fartyg av 1enctasL 

2,000 tons deoplaCJement. 
De ,,,törsta ,f.l>ortJti~jleda,erm b~··gg,as av F>r:arnkr.ike, fartyg på 2,G4G to.n. 

130 m. längd ·O•ch bestyc\k3Jc:Le med G-14 cm. kan. För att emå en fart. rrv 
3G 1I;:nop ·er:f•o.rdras ren maskilns.tyrka av Gl1,000 ftll\r. Japan nöjer sig med 
€n myclwt mindr·e typ. [)ress lf·lorttiljl'eda!1e n :r 35 •är på 1,'700 tons, 91 ~11 -
,Jä.ngd oc•h bestyckad med G-12 cm. :kan. Farten beräknas bLiva 34 knop. 
Av intresse ikommer det GJtt lbliv•a, hur de nya erngels1m .floUiljledarn'l, 

l l '' ·· · · ib .. ·an av 1098 ibev.iljaclJe en1iglt 127 ·års program och s•om .s;:o a paJJoOrJa!S 1 urJ - ' 
komma att s:ttma rs.ig i jämföt·•else med cle ov1an nämnda. 
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36 )mops jagare. 

De nyligen färdigstälLda "Am:azon" .och "Ambuscadc", der föt'sta 
<engelska jrugarna -som b~ygg.1Js efter rkriget , äro de enda som ·enligt die se
naste meddoela:nd>ena ~wnrstruera•ts förr 37 kn•ops ·fart, m en farter på 35 
>och 36 lmop äro vanliga. Detta är .i.ca;:e blortt f-alle.t med dre stör•re mak
ternas f,m·tyg, sådana s•om Itali.en, rso.m har -en klruss, "Borea", på 1,002 

tons med en lbe:styclming av /1-12 om. J~an. och -en maskinstyrka på 
3'5,000 hkr., vilken b>eräknas g.iva •en far.t av 66 knop, 'u:tan även hos de 
smärre nat,ioncr:nas jagarf!e. Tre stora j agar.e Iför Argentina byggas hos 
\Vllite i Cowes; de rr;:runna nästan k:l.russifi.cerals som d:lottiljledar-e, äro p 'l 
1,520 tons och 3G kno·p. Thornyeraft lhaT under arbete .sex mindre jagare 
Iför Cl1iJre. nes·sa rfå ·en j'.a•rt .a.v 35 lmop och ~ro lb·es.tyckadJe med 3-1'2 

·cm. kan. i ·st. f. G å de arg'e:ntinska d'rurtyg.en. 

'rol'pecl!}e.s-tyclmingen ökas genomgående. Fö·re kriget voro två eller 
tre wrpedtube•r reg·e·l .fö.r de flesrta ja,gar·e, men nu för tiden !hava nästan 
alla sex. Med hänsyn till cle.t faktum att 53,3 cm. torpeden är myc,kc.t 
kraft·i,gare ä:n den d'öre k·rige-t .anv.änd'a 45 cm. torpeden, är ökningen i 
torpedb.es·tyclming:en således pMagUg. Whitebe.acl i Fiume har utexpe
Timenter:tt en tot',p·edt)'.p med •en 1stridsladdning av 250 kg. 

Av in!Jresse bland d'e mindre jagarna äro de tyska "Möve", "Oon
dor" etc. av vrilka 12 S•t. 'ä!'o i .olika srtadier av nybyggnad. ·,EnLig~t Vrer
saiHesfördragret få cle ·ej övers:triga 800 tons, .ooll derra,s verkliga deplace
ment uppgives vara 787 to:ns. Med 23,000 !hkr. få dc .en breräknad fart 
av 32 knop; bEJstyc>lmingen utgör-es av 3-10,5 cm. kan. och G torpedtuber. 
De minsta jagarr·e, som :någ1on annan nation bygger, äro de svensilm. De 
byggas i Malmö ·och •Göteborg, äro på i,050 t·ons och bestyckrude med 3 
12 cm. kan. oclll 6 tor.p·edtulber; maskinstyrkan är 25,000' hkr. 

Ho1lancl har kommLt i höjd med första :ldruss makterna med sina 
ti nya jagare av "de Ruyter"-•tyrpen, v.iHm är.o .på 1,620 'tons med en \be
styckning av 4 12 cm. kan. od1 2 7G mm. lmn., () 53 cm. tor·pedtub·er oc!1 
24 mino r (mlinorr :inrg'å i många j,ag.ares utrustnin•g och de .italienska kun
na ombordtaga ända ti.ll 100' minor). Vid 31,000 hkr. beräknws "de Rny
ter"-klas.s en få en lfart av 34- 36 rrmop. 

Olilw u-IJåtstyper. 

Nyligen .f·ramlhölls •i Genev•e att 1,600 tons borde va1'a maximum för 
'11-ibåtar. Atmin1stone lfy·ra mailder - EngLand, Fören.ta staterna, Japan 
<Och l<,rankrike - hruva byg,g.t eUe.r lby:gga u-ibåtar på stör-re 'tontal. Den 
. tör·sta av d·em alla är :en 3,00'0 .tons u-kryssare, s·om :FTankri'k'e bygger 
'1 Cherbourg, mecl· oen Längd av 109,7 m . och en J:Jerälmad f&rt i öv-läge av 
i8 :J;no:p. De minsba u-'båtarna 'ha-va byggts rför danska f.lottan, :som i 
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Köpenhamn sjö·satt tYå på 305 tons (ii .UY-läg·e)), bestyckade med 1 n 
mm. ka:n . ooh 4 ltorp,ed·ttlnletr. nen smtbbaSite U·ibåtcn är den :italienska 
"Fi,erilJ!Il.osca" pil. 1,400 lto.ns (1,707 ,j uv~Iägo), .vi lk·cn be·räknas göra 1 ~ 
Ji.no•p i .öv-läge och 10 i .uv-läge. 

u~bätarn a,s •bestycl;:·ning YaTicrar n5!s.la:n liika m yck e t som dora~ 
storlek, och •under det .att iClen mJ·a amer,ilpans!ka .t)·p en "V" förses mr.! 
1 15,2 cm . •kan. oCJh 60 minor :oclh d en 111ya japansim "l"-1;:,Ja,s,sen mc.cl ~ 
:1:2 c•m. kam., fi.nnc·s .dctt mincl'rCJ •u-bi'Har •ftV ,god .typ , •som bygg.s:S av Svcrig··· 
"Dra:lwn"~t~·pen. Av •övriga min1clre s·trute1· by,gga Leit.tll\ln(t ocl1 Jugoslav i~>•n 
u-båtar. För det 'Sistnämnd.a la:nd ct har Armstrong lllJ'·Iigen byggt lYa 
!J75 tons ibåtm·, be.s t)·oJ< ade med 2 1.0,2 cm. rr<,an. ·och 6 torp·edtuber oc'1 
hå 620 tons båtar byggas .i Fra:nk-r.ike. 

England. 
I ,e.tl :anförand e iniför p.olitisl'a instiLutet ,i Wil!l iamstown ('M(LS S~

chus) y ttrade .J-edm,eJn tföe utrikescLepar.Lem entets 'pressa:vde1nin.g i London. 
Sir Arthur \Villert, med ·anledn ing .av tGeneveimnrferensens avslutan<l•· 
följande: ·Sto-rbt'itannien J;,om:mter a:tt by.g.ga fart} g i enLighet m ed si tt 
bellov. Amer.FKanern:a kumna ·göra ,s·om 1dc <vilja, d Cit kommer icke all 
imvBrka p1l OIS'S. Vi ve.ta va-el vi nöd:v,ilndi:g.t !behöva. Vi måst·e .,hm•a eL!. 
visst ,antal ,snabba lätta 1tr)"Ssar·~ för att skydd.a våra handelsvägar oe'1 
förbin.cl elserna mellan rikets vi,tt åtskilda delar samt såsom ·skycld m(l! 
tt-båtar. Om elen ,amerilmnska r egeringen öns.J,ar ~Jörja en kapprus Lnin·' 
oc.ll därmed öka skatterna 'i Amerika, ·så är {tlltta: en .a:meril~a:ns.J<: aog·chl· 
genlJet. V.arje sl,ol,pojke ·.i .Engla:nd vet, a:~t .för lio år ·sedan var vCu 
liv,smedeJ,stillil'örsel nära •a tt av·sR,äras ,o:ch i ett så 'fal'li.g:t Lä:ge v.ilj a \' i 

icke dika en gång Ull. 
(De1· Jun.gdeul!scll e, 7 <tu g. 1927. ) 

I si.tt augus•tinummer lframhåJtler ttid!Slcriften ltl!te Uniled sta tes N:.t· 
v.al Jns tibute p ,r,occ-ed·ings ·clC't fr,amsllårnd'e IJ'r!1e,te, s,o m utföres ·aY <l ·t 
en gdslw u-:l:Jtåt svapnet. Så t. ·ex. •an1för lti'Cls1a·M·tc-n, aJ;t en av de n-ya u
båtarna n~·ligen vid en . kjutning mccl ,l!orped använcle sådana: mecl osynl <!~ 
bana, ooh u-båten ti-1l ä ts -icke att komma: iiJII y:trun eller ·alt ·ens använda 
sibt ,peri,slwp ·på n ågot sätt inom 110 min.lllter :före tot' peclens a:vsl;.ju~nin;',. 
H·e ~a skjutningen ·v·erkställdes m·ecl Jed n1ing av :J)·ssnara:ppa:m:tcr . 

-469-

Om detta är riktigt bebådar det!Ja, fortsätter tidskriften., ·en syMer
Jd,gen vjkti-g utv•eckNng av IU-bMskrig,et. Hi:t.inti.\.Ls hava två fak torer bi
dragit <till ,att :f.ö.rsvå·m u-hätens' aribete. l<ör det första fö-rrådes ofta u
b åten av mö·clvändli,gheten att rhöja p'e ri.sil,·ope' ~ öv1er vatteny tan för att 
t unna s-e ·OC<h 1ger överva.ttensfmrtyg.e.t en mölj.hghet ;att komma 11.mcla'!l, 
oCJh för clct a:ndra lämnar {].en 1vanJig.a torp·edt~· pen ·elfter 1sig ,en ba:na av 
1uf,tb lå,so·r, vil'J;:a rö j1a d1es-s amnallw.<nclre. Men om u-båten kan riMa ub:m 
att Jcomma 'llJl'P tm y.tan •ell er ·en s v.isa p·e·riskopct öv er densamma och 
.om torpeden ,går mo:t målet utan att lämna några röja:nde Iuftb,ulbblo,r 
ef)!Jer 'Siig, komm er f.ar:a.n av c·l1 ~ u ~bMsantfalil ra1 ~t O"ä:ni(J.Hg,t ök.ms. 

Det ·enda: medlet att beJ,äm!Pft det n~· a: -sättet ,för u-båtS~a:nfall liggN 
i 'at t föi"b5blå'a. ly.ssrna:rapp-ara•tcrna., så 'a•tt de ·varna iför en u-b·å,ts, ;a;n
IJ aJk•ande, -innan •cl-en>;amma a~an vara inom 1Sk•ottbål1. 

Kry:Ssruren "Lond.on", 10,000 ·lons, löpte d en l4 !S·eptemb cr ,a:v -sta
peln ti P.ortsmouth. 

The Ha mpshire 1'e.Iegraph ·and Post 16 •S'ept. 192-7. 

Frankrike. 
P a.n'sa·nkt·)·ssarc'n "E,clgn,r-Qu·incl~" hållm nru på a~t ·Omändracs f ör 

1j änst som lra:cle ttfar.tyg ·i stäHet för pansa.rkryiSs·areJli "J eanne-d'Arc". 
Som f·äru t m ecldelats är -clt n )· t t katCl e. t!J:art~·g under nJ ;:·t)g1!1'ad, men i av
vaktan 'På a: t t detta blir f·ärdigt, har d enna: n tv·äg måst ti}i:l.agus, emedan 
"J ea:n.ne-.d'Arc" Llr alldel e s u ttj än t. 

LeYacht, 27 a.ug. 1927. 

Ryssland. 
Meddeland ena i ·pressmt om oden rö·cLa .flo•ttan, tCkss farty1g oc<h cll\SSa3 

tilLsltåncl, pet'so naJcn.s utbilclning •och dugligh et ,samt om Hotla:ns övningar 
lfll. m . äro •SJ'nne[·Jigen växla.n(l•e och Yarandt'a motsä,gancle. Efter vad 
som lfr amgår a'V föll'll.l't tämnadtc m eddeland en f-råm ·utr·Dl<:esa,wlelningen upp
gives ibla:ncl fartyg·en vara •i go.tt .stånd .o•oll besättningarna: väl di·scipline
l'ade oc'h övacle, va!'lför •sovjetteottan rti.lldöme,s ett !:!'anska: .stort strids
Värde. Enligt andra ,u]l'p,gHtor S:kuUc d.ensaJ!11ma kunn~ a,nse•s vara ·enda.s t 
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ern he.lt obetydUg maktfaMor. Här n'ed•an :fö.J}a någ·ra a.rtikla:r, ·som föt·c
ko:mmit i ,den ty.st•a ,p.r.essen under den 'senaste '.tidern. 

F!'ån ·en god I'änna;re av d1en gamLa ryska Ho•ttan har Königsoberger 
Allgcm. Zei\Jung mo·tta.git fö.l'jande medd elande under rubrik: 

Rustning i l{ronsladt. 

.Med an,ledn~ing av dlen •cn:g·eil:ska eskad'c.rns ·b·esök i racnds.tatern:.t;; 
hamnaJr meddelade d'en r:yska ·pressen med några korta ord, att den röda 
ös.tersj ö-flottan Jämnat Kr.onstaidt för 'att företaga större krigsövni·nga:r . 
Jus·t vid elen tid, då avibro:ttet .i f.örbimdelserna mellan England o~h Sov
je.tuni·o:nen .ägde 'l'U!lll, k•q·,ss!ado östersjö:flo1ttan ~ atliJ;tjämlt f·ör krigsöY
ningar - på höjden av Go•ttland; :som man torde er.in•ra •S.i,g bl'ev d-en clil. 
!'tals öv10r huvud lhemb•eordtr.arcl. JSeoon diensamma i feilJoera:ktig brådsl;a 
:f-örs•atits i krigsl)ElrBd:ili:ap, lhar d e.n nu åt·er gått tiH sjöss på ett b eväpn :.tt. 

demonstrationst5.g. 
Xr nu denna demonstraUon:sfLobt·a l\·erkli1gen en :sj östyrlm, som 'i 

allvarliga tider är i s,tårrJd att :förhindra ett möjJi,g,en inträf.fande anfa ll 
på den ry·sk'a kUtsten? nenna Lfråga 'sJ·n-es iberäJtti[;lad ,i•cke ibl-ott vid en 
äterblick på den 17ska östersjönottans snart 30~åriga lidandes väg genom 
1u1iz, revo-lution, stinastående varv -och verk•Stt.äcder, sys-tematisk de cimc
rin~ ,av b'e.HUs,p·ersonaJ.en .och iö-nsummandet av de vanliga .inre tjänste
åtgärderna, uta.n även med hänsyn ltag-e n :tm de mera än pessimistiska 
u tta.~and'ern, s1om 5o v j e1t'b'efä:ll1av1ama sjä1lva .f.ör omll~:rin.g e1tt •år -sedan g}or
de om den röda ,sjömil'lttens ·tiJ.Lstånd. [)enna inre pe•ssimism är i var}e fal! 
_ den h:a.r d all ,gynnerh'e:t ifranlJträtt U'IKl,e:r de .sen,a.ste veckorna - en 
självöVierslmbtning ·oc'l1 en :uppskattning av den röda ma['inens ;värde, •/ars 

be1·ättizamto aUra .förslt bör iifråJgasö.t,tas·. 
. -iad :först ,grunden för ikr.ig.sb-ereusikap, :sljälva :1"-:Jir.tygsb·estånde:t, be-

tr-äffar, är det tiU lföljd av den :röda flottans he,rmetiiSUca innes.lutning i 
Kronsitadt utomordent1i:gt sv-årt aV.t ofå ·en riktig öv'eriblick över de strids
duo-Jiza •enhtetern1a, desto mer som de allra flesta ,f,artyg,en ofta ·omdöpts, 
vil~et. zör varj e h-änvändelse till den kejselrJiiga marinens fartygsförte cl~
nin,mr u vä:rdeJös. Eme11er,tid måste som c\le-t v.mztiigaste sa~~fö.nhåHa:n·.ld 
fas

1
hläs, at1t, lbo.r-tselbt firan ihjäJl)pifa[·,tyg, .im1g,a n~·ib~'g;gn.a!der hiava u1Jfö i'•b. 

Såvitt man sål:edes ]{•an .tala mn n)·byggnad .eller åte.rupprättltnde av sov
j etma.r i·nen rö:r de:t isig i u)'ästa fa!Iol om fär.clJi.gs:täUirunde acv de tilJl 1921 s t::~
pelliagoda r'csp. s j ö satta fartygen . . " . . 

Wärll!an ] ö;st!;ers,jöfllottan !bilda de rf'yra und-eJr d1e sista kngsctren ,.1 

-tjänst st~i:Uda :&lagske,ppen av cien s. k. "Po•l,ta-v·a"-klacss.en ("Po·ltava; 
"Sebastopol", "Gangut" .och "P,etropavLovsoJ;,") vlilka samtliga lades pa 
.s tacpe]n 1912---<1913, ,i .str,idsvärde un,ge.fä~' mo,t.s•varande sLagskep-pen .av rlen 
tyska "HelgolJand"-klruss,en och .i lfa;rt, 22 1kno:p, samt v.ikt :av ibiredsida till 
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och med något överlägsna dessa. .Frånsett dessa :fyra slagslkep·p, .som 
a:J.J.a .äro !bemannade och - med re,servation sag.t - •striclisdug.ldga, är be
ståndet ;fJN ·s ltagskepp av typ för-e "iDre.adno,u:ght", lsom · i varje fall blott 
skullie kunna användas unot ·en tredje -rangens mD'tsLåndare, ick•e nämn
värt. Det utg-öres av två tiLl ,fö.Jjd :av den .tidens osäk·e~·h·e't o•ch planlös
Il et i :konstr:uldionen - 1e'fter Port Arthur oCJh Tsu1sch·ima - mi'sslycka
ctede :far'tyg, "Anclt'ej P·crvo;Svann.y" (numera "Marat."f) och "Imperator 
Paul" (nu "Rooibeisp.ier-ne") ;soa.mt ,cJ·en g,a:mloa "Z,esarewitsch", nog ·så h c
i]rarrt som v·e.temnen från p ,011t Arbh!ursticlem. Den var d et första fartyg, 
som i det nattliga jGJpanska .in1edande torp·ecla;ngrcppet träffades .och för
sattes ur .strJ([U)aJrt s'kick å Port Artlhurs r1edcl. 

>Den röda sjömaDI:lJen,s U1eml-ig:a 's.tolthert, den i Kl'onSitad.ts dockor 
dolda gåtan, äro S'lagkryiSsarna. .Huru många av d e •fyr-a .ursprungligen 
191'1- 1'915 s•tap.e llag.da jäJvtar1na ('''Nav,a.rin", ·"Ki.nlJur:n'', "Boro.clin" och 
"Ismail") •hava överlevat rcworuti1onstidens sto·rmar, huru måruga är.o ·ef
't-er mer än •t.io•år,ig by:gg-n.adls!tiw::l :fäJiClig,gtJä11da och fr11u:ru många äro ned
skro.ta!Clc - nog-rarma tulpip.g.iif,te-r h~~r·om U;,an ·en:daSit varvet i Kr-o:nstadt 
.Jämna. Just tHJ.ståndtet ~o.s denna Jart.ygskla.ss, som :i ·artil1eri:stiskt tllän
see.ncle med sl::na 12 35,5 cm. kan. och ·eno,rma aktioniSJ'a;die betydlig:t över
trii'1fa.r ty•jJerna "Ti.g,er" och "Hindenburg" .od1 lllom.in'el,lJt ännu !hava en 
h·etyclliig s:tl'i.dslwefof.icient, hoem'l.iglhålles oomsorgsfunt. EmeHertiod kan man 
med säkerl1et rä!Qna me.d, att åtminstone två av ocles1S'a krys-sare ingå 'i den 
~ktiva .flottan. ID•e öv•riga pansar];rys,s,arna :äro 1c.Lär-emot icke av m·ågon 
be.tydeLse; med Ullidantag av "R.urik" äro de dels nedsl;rotaJcle och dels 
ijlå S'in tid sälcla .tm.J TJ'ISildam::l fö,r .samma ändamål. 

Anta;lelt moclern:a .lätta kr~·ssare är fyna. Dessutom finnrus tr-e äldr9, 
h'lanod dem •den. :i s.ovjetun.io'!len :hd.st.o -ri·s~'!t T'J"ktlb:at· Y;o.rdna "Aurora:", .som 
i 110\'emlJoer 1917 g-enom nomlJ,arcleman.g-.cJt av Vinterpalatset möjliggjorde 
b-ols jevi'krev·olutionen. Av moderna jagare (:modi!fieraJd "Novik"-typ, som, 
b~·ggcl på Schi·c:hau-v,a-rvet, reprc-scnter,acle ·ett fartfenomen i 'flottan ) fin
na•s .omkr<i ng tjugo. U..;lJtåts,nottan, som lbestår av •få ioch föråldrade b'l.
.ta'r av tfram-sk typ, kan lämnas utan .av1seende. 

"ICJke 'fal'tyg, icke koetflficienter äro avgörande, utan mrunncn .i kom
mand oto·rnet och rrna:n:nen bakom kanonen". :Men mann.en i ikommando
tom•e.t f:a;ttas. B'efä]Jspersori:aLen är ·så go t t t:>om utrotad; för die f:å J ma
r·inen kvarbLiJVna, av po:Joiti·sk•a kommissa:ri•el' omgivna sj öo'fficel'arna, äro 
lll.löjhghteterna att •praktiskt inöva ·en ··e1ska:der minima,lia. ' De röda -oHice
r.arna, de•t påilltliga :ti.Llislwtte:t i ana.rinen, mo'bsv·ara väl till si•nne.laget m8:1 
ej i te;lmi·sk•t Ul·än•s!eenide ma:r,ine,nls Gtrav. Agitation, particeller och av
stånd-smätar-e triv,a.s just .ick•c väl tillsamman!S . 

Och manska-p eL? ·Mobmsemde arbe•ta:rsolcloater i gt·å, dåli.ga unifor
mer. IK:1sornluft från !Krons,trucH. Farttygen .tiH ankars 'och för:töjda. 
Rrigs,övnin.ga:rna - politiska clemon:s tr.a:tioner. Den ry<S·ka nmrin en1s arY-
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·s~· nll, alt l il. ta sig nöja n1:ed uLräknande t av tab·eUer öY•er •s tt'id s~;oe fficirn
t er , att rälma (]errl .le ,:ancle J;ra.f•len !hos mannen i 1wmmamlotm·nel f•it· 
inc,en ting, at-t !å !;a .flottan ,som t eot· e ti sk stricLsst~Tka gräva net· s·ig b·l\l.Jld 
Lå ng ooh a;lger ·i hamnarna - allt .up•p['•e par s ig men i <förstärkt p:racl. Dr> t 
ligger f ar.tyg i Krons-tacllt, ,f,a,rt)·g m ed krafthga J;:oefficoientel'. Fart}.g, su1n 
om de kunde bilda en l'loLta, •en J;:t·ig•srt'lotta, 1SU;:u1le t i·llsammans icke Y::t!'a 
r~ tt :und€['s1;:a!t•ta. :i\J.en tcl et ·ä·r ju -ingcln flotta - o.ch clem onslt'ati•Oib l:ic· 
~tro rj C'k ·C. niigrra krig1SÖ'Vning.arr. 

Thi't:·ingiscille Land e,;~()i lung inneh åller följ am.le artikel om elen riitla 

fl'{)ltan . 
SoYje.tflorlta.n l1~a· å-LCII'YäniL f·ri\n s: n ·s·o.ntm &r•cxpedition i Ö~·L<'t''.hn . 

nen ryska pre·s.sen gör ett JS bm't 11ummc.r :med ·anledning av denna övn in'-'~
färd, som för•e.togs unel er några 1So mm arm5.nader , d~ {]et icl;e f ör·el;omrn"~ 
n i\.gra stormar. Dänför kwncle natmli,gtvi.s (]enna •expediti-on •ej .ställa a,lt
fö'l' .s tora pMre·s>tningar på ])CS•ällni:ngar ·ocll rfart}g. Krasnaja Gazdfl. llc·· 
rättar scge·rg:Jad om •ett f&l'LQ'~ko.rcl , .Slom pr.e.stcrats 1av chm röda flott an, 
m en är dänlicl dock nog f·örs .i J; Lig att förtiga btur ·stor hwt, tsom farty
gen uppnått. Tidn.in,gsu Uåtand•ena g i\. aHa ut 'På cl·e.tla: Ryssland mas le 
försvara tSig mot •cl·cn k atpi:taJi.st i·sl;::a väeklen. 

Med an,~eclning av ·cltcn äro ri1; a fä,rclen till GolLlancl, som omfal hch~ 
hel·::t 1,000 naut. mil., ba·r VowscJli,!-ow ri~;:t;at ·etlt :uttalJancl.e tiU 'Cl en ri·, !,t 
flot tans tll1[tnskap YaTi det b·l. a. d1eleor : "Jag skrull •meddela ae!J e tar- oc 1t 
ib.on>Clereger ingen ·a, Lt Y'i Ii den rii cla no~~an äga ett mail;:tm oclel , som fullt 
borga r för förs•YaJ·.e.t ax y i\. r a lms.ter. E'Her 'hÖi t en1s ön1tingar utgör;' ni 
•en ·äm1u fastare samm ans1u:te.n lfamilj, •en .förfärlig makt mot fien den.'' 
I övrig t g•cnomanclas tidnings·ntJ å tandenla av 6amm a miJitRrism, •s nm m~n 
i förstärkt mått sed'an några m ålnader lfinn,er i den ryska pressen. \V oro
solli low •llöll i läg:reL y,icl Lenin,g·racl .et t llJ'•tt ·kri gs ta1, i vi1ket l1an uttala
d e a lt Sov j e t-Ryss~ancl v.atr f u ll•t ber,ebt .för kri,gc t. Fi end en förJ) ct"Ctldc 
sig pä :krig, .sruclo \Vot'OischiltOw, oc!1. därför måste vi göra all' t föl' al:l n:':J. 
bäLtrc fiiri!J.e:r:cdtC! a {läPp-å rän 'l1an. [)'en l'e"olutionära andan l1r g·aran l i "Il 
för :att .S. S. S. H. . J;ommer ,aLt i!Jtes1egm sina fi:ood·er. I en :al'LiJ;:cl "J"·i•g 
cJ!.er ·fred" i'ikl'iver \Vercho lusski bl. a . .i ,samma nummer av Krasnaj:1. «a
)jeia : "Kommer 'd•et överlntYud att bli·Ya kt'i g mot . 'S. S. R.? tD el l!iil' 

c!ot ,giYetvis. Ett tviYe l om d e tta sakiö t'tllål1ancle medför för rlcn tT;olutio
u:.ira •rörelsen s tora f•aror; dänför •ha Ya mensch evik·erna ·ooh l)o'nr.goisien 
uv.er >hela vär'Jtd~n intre,sls•e av a,Lt utsprida tfr·ed:s iHu.ssioner - cl~irigrnom 
vilja. d•c momltistt tavYltpua ~·ö.c l g>a r.cl is t t•rua , •ambctarma oCJll bön(le!"na." 

J:l'cn röllll f,lottans ,stt'idsdug.tig•het övel's1;:attas tydli gen av soYj etmyn
digh·e'lerna i propagalll•cJ.as')··ftc . Den J;an iokc vara J:arlig föl' nfugton ·o;Lijrt' B 

,;jömakt, e•ll·ut·u densamrna liln·Lll utg·ör en stäniclig .fma i ös.tcrsjön, ya t'-
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<>JTI elen röcla floUaniS rm·onuti;onära. kri·gsråcl i ·e tt uppt~op tiil cle ·engelska 
matroSte rna elen 22 jtu li 19·19 sacl•e : "l\IfuLte Östersjön b !.i Ya. va!l;"•an för pro-
let;a,r·,ia,te ts Y.är ldsreYotltution' '. ~ o 

Härtill :fo ga r Il.evallu Ho te följmxle : " \'•icla t~a.t~Hgare ·än den röcla 
flotta n och cle- s kr i.gsth1ningar är •d c ledande ovj etpo;Jitikernas s•Liind i•"a 
J;r igsll e ts. .i\Yen olm det :se r ut •som om (]et mera rörde si" um en cl~
mons·tr·alion än yr<k·etSmässig.t a.llval'li ga saker, mås:be denna n~·a :ryska mi
lt.tarJsm n.o g>a uppmärtsa:mmas. " 

I ti (lning·en Bas]er Nachr•ichten finnes en art.ikcl, som. reclog·ör för 
personal·, ·.t: mom den r'J·sQ,a armen ·och .fll:rttan .. Efter att flil'st ·11 aYa syss
oJat mecl l11l·slåtncle t mom {len lfön·a an•för· ,t,idningen 'b€ träHancle flen senare 
i!'ulj all!cl•e : In om marinen, ;:Uur el en t ekniska J;:,uns kapc.n träder i förl:!'l''llnden 
syn es ~H anmär~;: ni'll gST'ii.rt omsvin-g ägt rum ·sedan 1!J17. Rccla71 Lcn i~ 
!·:.e.teckn acle matro·S•e rna som "elen r s k rt revolutimwns prydnad ocll sto'lt
·Jl cL". Skull•e ,IJan väl ·ocJ;:så l;unn a.t, gö:ra cle.t n'IJ ? Man v•et att de fÖ't'S:ta 
och ·fal'ligasile my teroierna .ägclD 1t1um inom ,fltoLtan ocl1 sjö·fästnin·l:!1Cn Kr·o n
SJl>acll. I da:; gältJa matrosern a ,för att v:Jcra mindre s äkra ·e.ll.er å~tmi ns ton c 
.icke alltl,e le.s på litli.ga. Och inom ma:rine:ns off.ice:rskå:r äro fö•rhi\.llandcna, 
m· lJo,Ji:·?i'evistisl;: syn•punkt, vida säme'e tän inom armens. Men vi lil la cle 
j) e,kantgjorcla s iffrorna lala. BllanoCl be·J.tll:s'])crsonaJ.en uppgiv·e s 53 % vara 
boor&er.J,ig-a, a llt:si\. icke 'ptr·oletäea. Pä •clc :högre bcfälspo.s•te l'n a 'Ilar man 
trots a lila ·am;lträn~ningar J ek e lyckats pl acera rner än 20 % ins•krivna 
lwmmun islcr. Flo.t.lan är där•för Yid in:~räfJan(le kt'ig e tt ·ännu m era obe
räkneligt ·el.ement än a rm en. 

.. varLahavsof'1olia:n :ll.ar sedan •en lälnig t'e ti{l [ör.e,tagi t expecli'ti·oner 
l•: ng1s kusten•; upp•eeptade övnli ngar i föot,ening m ecl Ilygv,äsc ndet ool1 ku5 t
fo:rsv.ar.e t hava •oc1;::sä u~fiirts, ls·å a~t man m ccl rätta kan sän·a alt en syn-

l' o ' 
ner U·~en ·sto•r livruktiglll'e t utvcckJ,at s .inn.evaranoClre ·år. Vid en ins pektion 
av :f.orban.cl en uttr~·ckte bte·t1äDlTavai·cn, ~amiml Orloff, s.in. tiNfrreds,s·tärle1s·e 
med il' Cs•ulta-uen av övn!ing:arna. A~· .cl•e,t :an1Lal tfarr ·. t~· .g s:o.m d e-ltagi·t ~ d0 -

samma kan man '"l ulla, 1a tt iiS li\.n(ltsäittnhngcn av d e·L ga;ml•a materi cl•e t n·J·ort 
~el f' ~ o' a r am&>teg och a.tt l\hw1JiY,arvc.t i Ocl•c!ss·a ·na•rt a,ommer a,tt Yara i'äe-
~ig t med de -si.s.~a •fa:r~·gen av d.e)t gum lia. >b es tåndet , v.iJokas isli\.ncLsätlancle 
ann.u anse 'löna möd.an . 1För1I.vLom <.le rc(]•an f•ä:rdi••a lfartY"'Cn t oretc t re !kr " . o -

J'ssare, tre torped!JMar ,och .två u-i!J>ätar åter rrwnna gör~s kt~igsdugli-

~.~; Vid övningarna i maj de.J.togo clle bådla kryss·ama "Komin tern" 10ch 
schcn .onJa Ukra·ina" :ävenso m fJTa jagare, ttPe torpedJJätar IOCh fym 

~~ de :sex J:JelfinUig.a k an•o,nbMarnla föriJitom. HC!ra lljälpfat'tyg av olika 
~.ag. 'D e rustade U-'bi'ttaJ'JJoa ·sJ·nas !Jruv~t ' 1a:rit fyra, V'ilka föccta.g it uv
llilll!gar föT sig. 
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I ös.tersjön försigg-å nu .s tö·rre ömingtar, .i \~ilka även l~rig::;m i n ist 21• 11 
de11 a,ger. övnin gsplanens genomför,a.n(le har någ·o t förs;kjuMts t i Il f ii 1 !tl 

av do engelska örlog<Sfar•tyg'CnJs nttnar10 i •farva.Uncn. 

(~Ia.rin•e Rund>s c'llau, aug . 1\lti. ) 

Tyskland. 

Tidningen R<hoini.sch-\\"i:;~,s<lf:tll~ischc Z ei~ung för den 30 a.usus ti in

nchiUJer följande r•edogörel•so frän e11 .]ns·äncla.re öve r •!lur .det li ll~ ('k, 

då ryssa.ma vid kr)'s-aren "Ma,gde<burgs" grundstö~ning komrna i b 0S:ll

lling av ·d·en 1]-,em'-liga tyska sign.a!a}o'l;en, ''arom oli•ka YCl'Si·oncr Y;ut'il .. i 

omlo•pp.. Artikeln lyd•cr: 

Det s~· ne·s .oss Yara lämpl•ig.t att äntli-g•en -recla upp en ;::arnrnnl lli

,storia, som ·st år J ;samban(] med kt'J'Ss::wen "i\Iagde•burgs" und e rgun~. i 

.sy rmcdt·ct som densamma utnyttjats för att n e•:lsätla kr,y.sswt•e ns f i.>ITe 

ch ef K•apitän zur Seo a. D. IlalJ'enicht personli.gcn . Det ·Ilar •sedan J:ino!O' 

paslåbts, atJt vi.cl "i\lagdebourgs" uncl•ergång sig·TIIalböck•e•rna fallit i r:,~n

!L!·cns häncler, vm;et osa~t denne i til!lfäll<e aM avl•ii:sn al'ln t:ska signa l·e:r ••l'i t 

r a-cl.iomcilrlelandon. Kap i;Län HabcaJicht bli~' k.lanclrru:l för att Il!a.n Yid 1 u·

t~·i' C'Ls Ulnclergång ick·e l[ttiL fönstöra clc 11cm li~a handlin<oarna m ed lil ll>li l'

lig ·omso11g 0011 därig•enom vari't skuld till o'lJ'cl;an . Detta p å.sl3.ct11~h- li ~ 

orikLi.g·t ocl1 cl'et är också en.clas.t on hi·storia, d å det ib·er äLLas, att en t: sk 

o.fDiccr för aLt rödja s.ignal•böckcrna ur Yiic•C n, b:asLa•t s•!.g .i sjön m ed de m 

oc•h .clär i·genolm fiLs L rJ ss·arna.s uppmärl;isan.'lJC.t på plwtse n. l d e·n !ii- t >

risl;a .sanning·cm; i;ntresS>o oclh flilr chefens pe.i'S'onliga. .JJeclers ·sknll lir del 

nöcly.ämdigt rutt flasts·lå clle.t Yerldiga .srukf örlhå]],a.nclc-t, s•om emel1orticl IJ ~i

vi.t kla.rJ:a,gt . 

Efter kry,ssaren ".iVlaig<:lcburg:s" geundstö.Ln ing bleYo alla ll em!iQ'::t 

ilJandlingat· på vederbödigt sätt förstör{la nwd undlanlag av en sign alll ol;, 

som i•nLill si•sta ö.go,nbLicl;et användes i r acliolhy.tten ofö~· förbind elsen ,,1ed 

e6n:a <S Lridskraflc.r ·och som ,silzunc ·överlämn.as till en brec!Yicl li g~dml c 

torped•båt. Då ·plölslit;t ur tj ockan q ·ska j agare upp.clöko o·ch iippnadc 

el{], kunrle ISigllalJ.Jo.ken ick·e rnc:ra. undan;oömma·s. Hal.lioma.Lroscn '\e u~ 

hans sp•rang 'Cl•ii!rlfö:r alJLer•tut mecl boken, var·s omsilas hestocl av (j11c lz ~ 

ibi~Ypl::rtto r och kaslade dens.amma ÖY·erbord pil 10 m. djup. P rl clcrJiiJa 

plats blev elen scclerm elt'a järnt•e 1ikC't av •en matro s upptagen av ry,.;s:t t•n:<, 

som undersökte b·OJtLen m ed dylmre. 

l' grund av dess.a falda •llava av personLiga fi ender tiTI Ka p itän 

Ila,b enicht frams.tälbbs anldrugelscr för grov vårc1slöshClt, som !11 1.·dl' ör~ 

sYilra iföljc!er fli.r t:··s.ka ril;•et. K·apiLiin Ji a,IJe niCJll t <1la.r s~ämt be la(·k;Jl'oa 

-475-

iniför ·krigsrätt DCJh må1et l1ar Te(lan v·"r'J·t , .. , .. 1 
... 

•.. .. • ' u •Ole VJ( uncl err"rtt F"• .. , 
varRn>cl'o ;.c.r ar•c:ncle't uncl eu.' illandJäo·,.,. 1. 9 . . ' t ' · 01 ,nm-

ob -.a m~· ans Såso m rccla f", r 
s~cla.n, .i·, tj ~nsrteväg är •ULire.tt, har Kapitiin Hab~n~cht he•It h':~dl~l an:e 

,foresld Jf,t er n a. Han !har befunnit ' va t t e fL r 
.. ·.. m u run sku'IJC! ·Och S·ede•rmerr·a. bliv' t 

.belonad mec! Jarnkors·o·t i :a klwss. Så t'll "'d' J , · J 
1 ' 1 a 1a~ CJ •he11n n ä,.,.on si- d 

skett d·et tyska. riket, ·S•om (le>t är U;:än~ . tt . , 'o ,a a 
. · b · · ' a: ['yssarna ['edan iför·e 'kh'i.,.ct 

v·oro J ·BSJ ttnmg rav ·en .fo,to"Ta:fisk l"op· , 1 
" · 

1, .11 _ , .. .0 ' Ja av c en tysu;:a signalbol;:en. · 
J ovanstäende gor tJ(ln ingen för e,o'Cn d l f" . .. . 

Vi m ås1be härtill il!oo- . " 8 · oljande 'anmarlmmg: 
. o& den 'ermran, ·att ·om det ÖYC:t1ilUVUcl kan YaT::t tal 

om att •en '5Jlada trllfogaous cl e t tyska rike·t Q:.enom 'SJ·o·na.J·''ol-en bo ' 
1 

tct 
· ,.. t h l ' ·~ · o ' llJ ' · ro~' r e · a 
J , ors :a . anc p a. c! e a.n.sv-ariga myndigheter ·Som sa" \'J. LL vt· ·h' a\· . 

' ]" '· !"•t d · ' ' '' a •OS•S bc-
,an•,, a -o . en.na SJgna:lbok v,ara. -"'ä!Jiando :· d· . . . . ~ 

o cln a m J de ISJ ta krigsåren. 
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter, 

strategi och politik 

IDi•e Alwu:;tung'ElkOTII[CI!'·emz in Gen-eve ('Mar. n. h. 9). - Di!() Itali
€Ili'Schen Fl'orttenubun.gen .Ende· Juni 1927 (Mar. H. ih. 9). - Trcma1.ts
lwnfercnsen (N. 'l'. f. S. h. 7). - La m ari ne NoTvcgienne et 1son avenir 
(le Y. n :r 2323). - Vom vYels'en :clca' Sees tra tcgi•e. Zur .A!bluncLlung i•n 
Augus t11e•i't. (Mar. R. 'h. 10 ) . - Imp-e r.ial Delfence (•Mar. R. h . 10). 

Sj öl;rigshistOJ·ia. 

Zweiber Be.iiLeag zur Fna,g·e fles U-Bo'ols,baruc.s im l\'r1i•c.go (M~e. R. ''· 
~) . - Krili·S'cdTer V•erg.\<e;icih der bi!S·heri g·en Skagcrr.a.l;:-L:i.ter·a,lu'r (ylar. J> •. 

h. 10). 
J{rigsh istoria. 

övc;rs.iJ;it över S\'O!'ilg1c.s Kri1g unclm' 1600-lta~e·ts sen.at'e hälvt ('\lili
·tiir~iLte t'atut'fö renin g.en n:r 148) . 

Ot'!Janisation. 

F!1re:e d<e n1uvrueeen<Cl'e •pe• tnilngtsli njer i vår org·ani<sClis.,jon frBm ~ (N. 'r. 
f. S. 1h . 7). - Foreclrag i la~J•St}cneSile (D. 'l' . f. .S. sept.). - L'jorgaini
sation gen(•raJl<e Ide ~a mat·ino (J.e Y. n :t' 2322). 

Naviuation och sj ö fart. 

~tcdsbeS!lemmeliS.O \"ed Tad.i•opcj lingc~· (N. T. f. s. h. 7). 

Skeppshyunnadslwnst och masldnväsende. 

A:t'tillc•riskib. F'(6T.anclrcde anDirdln·ing.c r o,g detal jer Cifber Y•e rd cns
krigcn (N. 'l'. If. S. lh. 8). 

Diverse. 

Si-gnalYäscnd-et.s 'orgamisati'on. i'\ågr::t sJ· npunikte'r •och ett föc·sl:\g 
en änmu olö,sil organi,sati•ons'fr>i'lga ('1'. i •F<Jrlt. ih. ö). 
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar 
medd elade ucnom Th. "Vawl'inskys Patenlbyr·:i, Slockholm. 

Datum l n~:~~~· l 
8/9- 27 3576/25 

15/9- 27 4085/26 

1613/27 

2727/21 

22/9- 27 3556/26 

437l j25 

3532/23 

1811/25 

264/23 

29j9- 27 1042/23 

908/26 

Uppfinningens art 

Anor.cln.i ng fö-r so ~nling av gas- resp. luftupp~·ärm
nmgsa:pparater föt's•oclcla mod rörtig värmeöver
forande 'mrussa. Ak.~i·ebola.g,et Superi-aT, Stoclc
rr~, .oJm. 

i\nordning .för 1;:ylrning av •e lektr iska mas'kiner. \\'. 
R. Uggla, St ockholm. 

Lik•rik.tar<e. 'l'ihe W·cstingiJ ous·e Bmk.c & Saxbv Sig-
nra:l Company Limfjtecl, London. ' ' 

Vaeia.IJ e,J u tväxl:ing,sanord:ning för 1;:raf.löv·e•rförin" 
m edelst ett tryckm edi um. c. A. Hult, Stoc~~ 
ho~m . 

An:orclining vid •pumpar mccl •flram- OC!h atergående 
1w1v. J. Mc CalJum, Glacsg·ow, och P . H. An
d erson , Lam::trl;shir,e, Skro lltlancl. 

1\n ordning vid av·sLängni ng,sv•enti ler. !\B ~ . . Nordisl;:a 
Arma.turfn'lJrik·cma, Sllockholm. 

Autom ::tlisU;: dclsläclmin,gls·anorcl.n in.g· A. Gro er och 
H. Huebnee, Kuln-DellbrDck. v' 

Med p•ulvc<rformig1t eurlrsläcJkningsmcdel mbclanclc, 
·transportabel ·eldsiJ.äDJ.mi•ngsap.p-ar·at. Intcmat io
nale F·eu el'-lösclher Ce,scHsolHtft m. b. n., Ch ar
,Jo.tbenlmrg. l 

L j ud~~mo~t~:gr,re , swrsl; iLt 1för ljmh'ågol' i \'J tsl;or. 
( I Ll laoo lili pmlentct N :r 61210 ). Sig.n:al Gc-
6ellsdmft m. uJ. H. , IGel. 

Föl'fari,ng,S's<ät't 1och an o1rclnin g :för ,a~t av tY!l!:!:!' e 
lbt'iin1slen frams ~älla en för förbri.i.nnlingsr~;:to-· 
T'c•r LäJmplig br.Lltrl'S<lebl'amlnin•g. N. Andersson, 
P c,rs toriJ. 

Anordning fö r 'Snrabb maniplulerin,g av min'or· i un .. 
{]e•rv::trttensbi:\. ta~·. Ch311Jliee.s & EteHces .'\u gusU!' 
Norcl.mand, Le Havre. 




