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Årsberättelse i hälso- och sjukvård för
år 1927.
Avgive n av lodamoten CaTstens-Johanns en.

(Fort . fr ån h . 9, sid. 400.)

Krigssjukvården ombord.

S jökrigs skadornas 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 a v
s ~\ rskador , 134 SV'årt s': lradP, 243 liitt s.ara de, 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
drunkn a de eller ögon bli ckligen döda d e (S lcphen ).
Sårsk a clorua voro till s in utb re dning och storlrk av samma
ar t som dc, som i freds l id u'Ppkomm<t gcn'om maskinskador,
djup a eller rilnnfcrmi ga slitsår med s tora mjukdclsde<fekter
o ch tL'asiga knntcr. Sår med rena sk oltkannle t· voro· ombord
sä llsynta . Ulmiir•kandc fö·r s-tH·s kado rna var iivcn clcrns mullip li cit cl. Enl igt engelskt u llab ncl e rcp t·rsenteraclc 20 såra ck
60 utbredda ·sår. Av d c s<\rade fran »Vti.nclietivc » visade 138
man enkla s[n oc h 181 m a n muilipl a sa rska d or. Av c·n :'\ tysk
sida voTo dc m ultipla s:'lrs,kadorna rr,g cl. Z ur '"er l h ans.er,
.au detta fiimrsakadcs av den gtÖ\TC kalibern, elen kraftigare
Tidskrift i Sjöviisendet.
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spriingla ddninge n och den rikligare splintbil dnin g'en ombord .
Då sårsk adorna vid sjöstrid oftast förorsrukas av ojämna, taggiga proj~klil- eUer splintfra gment, voro såren S'Onr regel hl' miingda med rester av kliidespe rscdla r; likaledes fanns o:fla i
såret det pl'ojektil - eller splinlfra gm cnt, son: förorsak at det
sam.m a.
Infektio n av sjökrigs. skador är enligt snmt liga författa n ·
alt anse som regel, trots den renli,;he t och bakterief attigelom
som förekanu ner onl!bor'd. Infeklion srk ällanr är att sökt h os
personal en själv. A tysk sida visade efter Skagerak slag1et dc
flesta sttrskado rna, siirs1kilt å kryssarn a, bcniig;enhct för stafylokock infektion , och detta var ber'O'cnde på att vid tillfiill l'i
en el::t.k artacl. stafylok ockangin a bärjade ombord å fartyg en
Från engelskt håll föreligge r liknande er-farenh et. Vad he tJ·äffar tetanus och gasrbrand, synas dessa ha saknats å cngehk
sida. Från tys'k sida däremot omnämn as 3 fall av tetan u ..,.
siikerlige n uppko1111na genom skador i nedre ex tremitete rna ,
samt 1 fall av gaSibrand.
I molsats till i äldre tider, då förblödn ing var den vanli ga
dödsorsa ken vid sjökrigss kador, hava under världskr iget bl iidningar från sår, ådragna i sjöstrid, oftast visat sig1 vara olletydliga. Detta anses till största delen vara be1'ocnde på dr n
höga vännegr ad, son'l pro~cktilfrag1menten besitta , dels primiirl
genom explosio nen, dels sekundä rt genom friktionre n vid gt>nomträn gandet av pansarbe kläclnade 'Il'. Från engcJs,k sid a
framhåll es av dc flesta fö·r lfattarna, a tt sårkante rna jämte krin gliggande mjukdel ar oftast förete Sl)år av bränning , »projek til frag'mentcn.s väg tyoktes svedd som ·m ed tcrmoka uter, och omgivande muskler vom möl'kt bmmfärg adc » (Stcphen s).
Från tysk sida anges dä1<cm:at, att säkra spår av svedni ng
voro siillsv11ta, 1ncn omnämn es att u11der kryssnrs laget i No rdsjön 1917. då en matros sårades i bröstet av en spriin gskii rY:l
o.ch denn~ omedelb art uttogs av en kamrat, dennes hand skar
blev o förbränd a (zur W erth). Be tydelsen av proj.ektil fragmentens värmegr ad för blodstill ning,en fnw.11går även av, att Cl
kryssare och jagare blödning arna voPo mera svårarta de iin :'\
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pansarfa rlygen. Enligt zur \\Terlh ,·oro dc flesta större blödnin garna hero.enclc pft, att blodkiirl el endast clelYis gell'omslagits. Till alt blödning arna frun silren c.i vor'o sft stora bidrog
säa;:erligcn iiven dcs~as karaktär av slilsår.
S ~trcn ftån sjöslricle rna voro ofta, enligt tysk uppgift i 20
%, k omplicer ade med frakture r och splittring av ben. Dessutom förekom ma i relativt slor· utstriick ning frakture r å falens
och unelerbe nets h en, beroende pfl pr'o jektil- eller torpcdex plosiolll cr i underlig gande rum , varvid den plötsliga stöten fortplantade'S genom durken till personal slående på densamm a.
Från tyska kry ssaren »York's>> undergå ng beskriva s skador i
bäckenre gionen, träffand e såväl mjukdel ar som skelettet och
uppkom na då personal en rutschad e ned för den kantrade kryssarens sida och därvid slcg bäckenre gionen mot slingerkö len.
Den andra stora gl"'llppcn av personal skador under världskrig'Cts sjöstride r utgjorde s a.v briinns'k adorna. Des·sa voro av
tvenne typer, beroende p~l. sitt uppkom stsätt, n~imlig,cn briinnsk ador uppkom na genom den om·edelb ara krcvadfl ammen oc-h
bränn ~kadnr uppkom na g.c nom brand i egen ammrtmi tion eller
till ringa del g.en om brand i s,k eppet. A v 206 fall vårdade å
sjukhus voro 126 beroend e på explosio nsHamm och 80 p~'\
krutbran d.
Brännsk ad orna upplwm na genom explos·i onsflamm tr~iffa
huvuds akligast dc obetäckt a kroppsd elarna, sttsom ans,i[.;.te,
nacke och hä ncleT, m en har från kriget iiven bcs1k rivils fall,
där kHi de rna genom explosio nstrycke t slitits upp och brännS'kadoT uppstått. Skador tt iig-at hava ej visat sig bliva följd
av cxplosio nsfJam:m, enLir detta s.kyc1da.ts, av den reLo\.lm iska
blinknin gen vid krevaden , men diiremot skador :1 ög'o:1 loc d~n.
Inverkan av flnmmcn har visat sig vara mycket begränsa d till
rum1met. Dc hriinns.k ador, som upplk'o mmit g·enom inverkan
av cxplosio nsflamm , i:ir'O oif'last endast ytliga och av gocL11·::td
karaktär . Btiinnsk adorna eller krutbran d företedd e växl:tllcle
typ er, från liilt svedn ing till total fö1<brLinning, och v('ro de
mycket svåriiiid a och blevo som regel infektera de. St1Yiil deil
omedelb ara som den medelba ra morlalite ten var synn er ligen
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stor. Flammen frånJ knutbriindc:e spred sig, ofta långa sträckor
inom fartyg'et, fö,l jande passa~er och n edgiångar. Från flera
cng,cls1lw skepp omnämnas exempel på detta.
En annan art av br'i:inn!s kador har även beskrivits [r,~l.u
sjökriget, nLimlig~en s. k. »rorp ebm•n's >> briinl11s,k aclor i han dflatort•na , uppkomna vid hastig n c:diinlring i bålar el. dyl. g.en om
<> lidninn·
och ridare.
b
- u med hiind c:rna uiciflCl' bft l::rinor
u
Bl"änn s!k adorna gcnon1 sl,ållning VO'l'OI m1dcr kdgct siil l
:,ynta; från engelsk sida. i Skagcta.k slage t iirot endast 6 fall
beskrivna.
De från rysk-japanska luig.e t bcslkrivna. skadorna hos per
son er, vi lka vid fartygets Ulldergång hinge ftltl ligga i valtnd.
synas ej ha iakttagils under vädds,k riget ; 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 vorr o ovanligta hos: pei'soner Ullder liknande O'mstiindighetcr.

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 up pst år g1enom nedlriingandc rök och c:xpl.o s.ia.nsg-as.e r, dels u ppstrn· 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' >> pan sar diick under Skagcrakslagct.
Dc plats·e r :\ ett paJ1.sarskepp, diit' pres.onalskadorna h op.t
sig, är m·an pansardiick och framför allt i tomen. Erfa nnhelcrna från Skagerak'Shlgct g1c YilL handen , att torntriiff:mw
Yoro elen fö.miimsta o.rsakcn till pcr'Sonahkador. SJ.;aclorn a 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 krutihrli indn i durkar
eller langningsrum. Frfm Skagcrakslngct föreligga meddel and en om en miing·d dylika skador. A , p1~inc ess Royah ge nonJslogs s.idc pansarrt av en pro;j ektil , so m vid l.;r'C'vad en föro rs:~l,:t
dc slom 1~e rs onalskador , å >> Malaya >> geJliO'mslogs iiY cn slci'l-
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pansare t och genom därav uppk101111111·en: krutelds,v åda dödades
102 man. A ett ~umat briUis.ld sikepp tfö·rstördes den ena förbandsplatsen och dö dades sjulk vtt rdspersonalcn :w en projektil
genom sidopansal'ct. På torntr,Mtf~u- fö.r eligga flet'C berättelser ;
,, Inddati gables >> och >> Invincibles' ,, underglå ng var beroende
på tornlräffar mecl' s:ekundiira explosioner i cl!Urkar och langningsrum. A >> Lion >> genlomtr~ingdes Q-tornet av en pro,j ektil,
som. dödade 60 man av besätt nin gen, å >> ScydlitZ >> dödad es vid
trälffar i tornen Caesm· och Dora sammanhugt 153 man. De
fl es ta s.k adorna 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 sårslk adm-, förorsakade
av sprängstycken eller spiint . Per·sonalsik acllor i märsarna voro under Skag~erakslag:et s.äUsynta.
A v det ovan sagda framgår att personal s~~adoma å pansarskeppen till största delen äro bränn- eller gasskador, med
undantag fö·r Ö1v crbyg'g nadcn där sipl ints:k adorna iiro för härskande.
A kryssarna intriitffade under vär'lds1krig·c:t dc• flesta personalskadorn a å Ölvet•byggmuderna, endast ett fåtal fall förekommo i eld- och masil dnr:um, oc.h voro de Hesla ästad~wmna av
pr,ojektilskärvor eller s:plint. Av .erfarenheterna från S'kag.erak s.Jagct framg1år liven i hu:r'u hög grad dessa fntilyg gcn1o1tn s:n
fart oeh manöverduglighet ha ersättning för sitt svagat'e pansar. A i dagstriderna deltagande 37 kryssare: ft engelsk .sida
föt~ekormm o endas t 7 trtäiffar ; under natt.s,t riderna vm· trärfproce nten högre.
Vad som ovan är sag:t om kryssar'c g1äll.er även för jagarna. Frappc r·an 1d e iir det ringa antalet br:icinnskado1r å denna
farty gstyp, för vil'l~en man sik uUe vänta sig en hög procent av
dylika på gt<und av det stora antal'Ct 1·clati'v t oskyddade å n grör.
I rapp orterna f rån 17 i Skagc.rak slaget cleltag:mde jagare omnämn es endast ett fall av skåll nin1g', oeh delta var även kombinerat med s.plintskador. Inget fall av gasifötgiftning f innes
omn ii'm nt fr'ån jagare. An:talct pers1011al.förluster genom drunkning 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 u nder eld från tyska slag~sikepp.
Vad möj lighctcn till kirurgisk hethandling a v dc sårade
ang1å r, så erbjuda pansarskeppen de största möjligheterna, dels
beroende på det större skydd dessas hepansring ger förbandsplatserna, dels på deras lugnare g1ång, dels på de g!o da kommunikationsförhåll andena ombord.· Dessa fartyg synas ocksa
vara dc enda, ft vilka mera omfallande kirurgis·k l arbete ut
förts under värld's kriget.
A kryssarna ~ir möjligheten till 1nera ontfaltande kirurgiskt ai'betc omöjliggjort, dels genom fartyg1ens. vibrationer och
kri'ingniugar vid lmrsi.indringar, dels gcn:om förbandsplatsern a-,
oskydd;_tcle läge, dels genom dc trånga kommunikationsle dcma
ino>m fartyget.
Detsamma s:o~n för kryssare giil ler ä:vcn för jagare, fastiin
i ännu högre grad, och är det här särskilt transporlen a v dl'
sårade som bereder svårigheter, dels på g;runcl av a·v salmadcn
nv inre kommunikations.led er, dels på gmmd av de trånga n edgångskapparna och dc branta lejdarna.
>> Möjligheten till kir'tugiskt m•bc le om:bord ~ir direkt proportionell till fartygets storlek och 'mnvä11t proportionell nwl
fartyg'cls haslig'h ct» (St.eplhen).

följ er, att första hjälpen måste lämnas av den skadades kamrater. För att detta skall kunna ernås d'orclras en väl genomförd 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·h ands anlåggandc och för transporten
av sårade, lika hm1cllfallna slå de ofta i striden inför sinn sårade 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'u tbildning, t. ex. g.cnom
delta gandet i det daglig<a s.iu'k vårclsarbetct i sjukhytt eller ii
sjukhus för alt därigenOlm göra dom så att säga mera hätdade.
20 '% av b es'ii ltningen föreslås vara på detta s'ä tt specialtränad.
En annan förfaltare J'ramhåller, att av de större tornbesättningarna åtminstone två man i varje böra vara mera sjukvård skunniga. Allm:iint framihålles att lmmnigheten i alt lämna första hjiilpen vid sikaclor och god kännedom 011n reglerna
för sårades transport böt ingå i va1'j.e orf'ficers utbildning·.

1

Sjnl.:vrlrclspersonalens plats, utbildning av personalen.
Under vtirlcls'krig.ct har den förut eddinda regeln, att liikare och ö,vrig sjukvårds.p ersonal skall uneler strid uppehåH.1
sig å dc skyddade föt1bandsrplats.e rna, iin mer vmmit bekräftelse .
Samtliga fönfaltare lfmmhålla med s·k iirpa 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 k ort Ynra.Jdig h ct, och
att tillfäll e ,fi),r de s:1radc att antingen själva eller 1ncd kanuaters hjiilp taga sig: ned till någon förbandsplats oftast gaY ~.
Som följd av sjtrkv[trdspcrsio n:tlens inaktivitet uneler clrabhnin g
1

Förbands platserna Wge och utrustning.
Förbandsplatsernas läg;e och uh'ustning ha uneler v~i rlds
luiget ej undergått några större för:ä nclringar; liksom under
rysk-j apans'k a kr:igct ha haverier intråf1fat å föi'banclsplatserna
.å flera fartyg. I den ·e ngelska litleraturen fim1.es omnämnt
hur'tlSiom å »Barh::t:m » förliga fö11banclsplatsen förstördes g'en:om projektilkrevacl, å »vVarim·, fÖI'stötdes den aktra förbanelsplatsen och å »Tiger» förs.tördcs även en förbandsplats,
varvid 44 .% av fartY'g1e ts sjukvårdspersonal skadades.
På grund härav har fordran frmnkommit, alt förbflndsplatserna måste hava ett så mycket som möjligt skyeldat läg~.
De nuvarande förbandsplatserna iiro i avs•ee nde 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.i on, god b elysning, god
vattentillförse l samt som synn erligen viktigt bra spillvatl e ns~w 
lopp. De brister i detta avs·e ende, som vidlåda rfö.rbandsplal serna, gjo.r de att flera :fö.r>fattam föres,Jagjt att efter drabbnin g{'n's slnt utviilja någ'On ann a n plats ~in de ordinarie förb ands platse rna till orp erationsrrum. Detta. s1k eddc även å ett ,fJ.cria l
engcJs,Jw fartyg,, t. ex. å »\\7 arri on, »Lion >> och >> Soulharnpbon" .
Vad ventilationen av fö-r\bandsplals erna b eträiffar , framför des kravet p å att dc :fö,r'Ses m ed! både tillförande och ut'Sugand c:
fliilktar , om: möjligt tvenne til1förande. Fläktintagen till dc tillförande fläktarna böra mynna å S1k ilda stälJlen . F läktsystemet få t ej vara g1emensamt med andra fartyg sr:um. Fliiktarn a
slw1la kunna igång.sättas och st•oip pas från föt1handsplatscn . sft
a tt man t emporärt kan stoppa den ena. eller båda. fläkt arna .
om rök- elJ.et gws1fara skulle uppsltii. FEiktm:ynning arna. böra
clesslu tom 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 und er pågående slr~cl.
d!etta ,j motsats till den rfö•r ut g:ä111gse m eningen att fläktarna skola vara stoppade under sitl"id.
Vad h elys.ninrg:cn an~å r framsbll es kravet p2t, a~t ultag.s k onla.kterna till belysnin.ge11 ej skola tillhöra sam1n:1 sh'öm områ de, utan att mö•j ligihet skall fö·r cfinnas att erh:illa s tröm
frålll oli•k a ledningnr. Dessutom lbli'r a.ckum,ulatorbc ly sning
fi1mas i r eserv. Mo,t 11eserwb clysniin:gen i form a v 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-rbandsplatse rna. f.ör per.s'ona.lens p ers,onliga l·eh av.
För vattentillgå ngen måste söi'jas genom lokala o·cservförråd, enär under Skager'a'k slaget å fl era fartyg va tlcn led nin g·
arna. förstördes.; sä1~skilt frmnhåUcs de lta på gl'und av den stora
vattcnfö-ribrulm ring, som ägde l'um å fö't'bands.platsern a . Viebre
d'ramhåHes behov.et av elektris1ka varmvattenbeT edare till rr·1

.servbruk.

Go tt spillvattenavlo pp iil' en oavvislig nödvoi.i ndig'h et. Från
fl ere fartyg före ligger medd elande on1 översviimning i .förbandsplatserna , dels genont uts,p illt vatlcn, del s genom Eickau Som fö ljd hiirav för ekom :\ fl era s lagdc r örl edningar.
o~h Slju.kvårds.p ers•o nalen föreledde s.vullna
läkarna
skepp, att
fö.Uer och und erben , s.y mpt'o m 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 instrumentkok a re som r ese rv, om i'm gstcril is.a torn sk u li e förstö ras .
Goda telefonförbind elser ä1~o för förh :mdsplalserna. en nöd vän:dig'h et. Dessn böra d els vara a nknutna Lill fartygets allmä nna nät, del s: bö.r en direkt t c:lelfonle dDing fimms Inell~J i
förhaDds.plal serna och s lridslorn cl, så alt hiir1irf riin kunna di rekt Jämnas up·p lysningar om , \'ar i farlyg et större personalhaverier inträffat, varigenom vid stridspaus hjälpen kan ome delbart dirigeras dit.
Vad själva sjukv:årdsm:ate rielcn bclr~iffaJ·, framh å ll es. av
"' I)å fo",rtilJo·,ån
h etenl av rikliu'
samtliga förifattare nödvändiu.
b
h
u
u
tsen.
förbandspla
å
en
s,Uill
olika
på
placerad
cl,
eni
L
bandsmn
cln:ingen
c
fi_i,rbanclsutr·
specieloJt
då
ooh
Sjukvårdsutred ninglell'
skall vara. så rikJjgt tilltag:e n å båda fö.r 'handsplatserna , att, ohn
den en a 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 finna s varnwatteu påsar av gummi till hl' Llk för dem· s•o m lida av c'h ock.
Utom d e oretinade för•bandsplatserna syn as. under SkagrJ
raks, aget å engelsk .sida även ha inrättats s peciella :fiirbanclsplals·e·r inom maskinrumme n för värd av briinns.kaclor. A >> Vindi ctive :, va1· und er Zeerbri.iggcaffären en dyli k spec ialfö·r bands P!ats upprättad, som enligt fartyg1S!Hika rens hei'ättclse väl fyllde
Slnr uppgi.ft, nämJigen att lämna mncdelbar vård å t de brandskadade och därigenom hindra , alt förrbands>p lalse rna b1ockcractcs av dessa sårade .
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DessJUtom framhålles nödvö.ncligheten1 :av, a tt förb and sposlerna iiro rikligt försedda med fö-t,banclsmateriel , att i slörrot orn fl ere förbandsposter b öra finm1s-, placerade pft olik a s!iillc n.
Förbandspo.st, antingen b es lående av förban'cl slå da eller fii rb:mdspftsc, skall finnas i alla fartygsrmn där personal finn rs.
· Innehållet i förtbandsl ådorna tyokes ha utgjorts utom av
förs la förb a nd ·i iven av :'t engelska fartyg .t ourniqu ettcr, a
ty ska fartyg gummibindor till blodstillning, k ompres ser 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 å dorna ej spjälor. Från .engelskt och anwrikanskt håll har föreslagits, att framsidan av förbandsl f1dorna
skull e göras av genomskinligt material; hiirigen1o.m skulle illS•p eklion av dessa kunna förrättas , uta111 alt försegling e n lwhövde brytas ooh hiit'igenom innehållet under längre tid förbliva ster:ilt.

Sårades transport.
Av samtliga fö•t1fattat'e framhålles , att handlransp,orl iir
elen bäs ta och mest anviincla metoden för sårade<; tran spo r 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-d art för siu.
vid vilka fall den ar användb or. Ä mindre fat•tyg är den öv erhuvudtaget elen entd a m clod, som· kan komma till anvi.indning.
Vad transporten :w de stå radc med tillhjäLp 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 pe rsoner 2 bärat'C och 1 b efälhavare, den senare utruslacl med fiirbm;dsväska. Av en enrgelsk förifattare (Muir) on1nämn es, hurus.om å föt•banclsplals·en uppsatts ett bord med nummerbric kor
för varje bårlag. Då ett bårlag beol'clracles: ut, erhöll l>ol'älhavaren en nummerbricka, som återställeles vid rderko.m s,t cn;
hiir1genon• vann Hikaren g,o d kontroll övel", huru m ttn ga hiirlag han fö•t' ögonblicket hade disponibla. Vad dc oltka b[tr!Y.p erna angår, så tyakes varje marin varit nö,.id m ed s.in typ .. r\
en gelsk sida mwändcs nästan u! es1utande Neil-Rohcrlson s har ,
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som bestod av segelduk m ed insydda bamhus!ri.ivor, en modifika tion av elen japans.k a b ftren. Enligt sam stiimmiga uttaJan den vrtr den i varje hiiiJ sceJtde liim.pli g', »none belter or mon~
suitable can be imagtinech (Mu ir) . Utom denna var även den
vanliga arm ebåren, b es Låendc a v segeld u k , som hölls SP'ii nd
medelst lven ne banubus,tiinger förs edela 'med tv.ä rsträ vo r , i b r n k.
Denna tyckes endast i undantag'Sifa.Jl ha använts till transport,
men cleslo m er till placeri ngsplats fö r sårade å förbandsplatserna. A ty s,k sida tyckes endast ha a nvi.ints den före krig et kinda
tran sporlkojen, som iiven uneler krigsfö thållanden visade sig
ändam ålsenlig. A för~band sp l a ts erna inom eng.elska flottan använd es i stor utsträckning' »engclskl ko jer>> som t ran sp o rlmC··
del oe h fi.irl iiggnin.gsplats för svårare skadade; härigenom fiek
den sår'acle ligga ustöl'cl till s han k ommit i land . För transporten av sårade nediför trappor anvöncles inom slåviii tys1ka
stom engdsk a marinerna gliclban'o r 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 varj.e tÖt'bandsplats; å minclr.c farlyg' b er•iiilmas 2 bårar pr 100 man .

· Sjukvården för e strid.
Vad åtgärderna före strid bctrii:Hnr, ft•amhålles nödviin digih eten a v att innan fatlyg'et g'år till S'.i öss från bes,iitlningcn
utmön slt'a al la dem, son11 äro :SjUJka, fr•amför allt dem s'o m lida
av variga infektioner. I sjukhyLLen lig1gande sjuka överflyUns
i land eller Lill lasar:ettstfartyg, detta dels för att nllinska infcktionsris·k en , dels för att ej b elamra fö·r hi,ggningsplatserna fÖr
sårade m ed inv;ärtes 's juka. FPån s.j Ltkhyttcn över~fi.ircs. till
förbandsplatserna all där b efintlig materiel , m ed undantag av
d et nödvändi gaste i m edicin- och inslrum:entväg, vilket b ehövs
fö.r elen dagliga sjUikv :'trden. Vjclare påp elkas att från sjukhytten även Jreclssj·ukjoturn alema brin~as. i sliikerh et, .så alt cv.entuellt senare framkommande skadeståndsansprak kunna b emc t~s. Fördden ,efterses och fiirdelns m eiJlan föl'baniclspla!serna,
forband
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·· ·
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desinfektionsmedel och dylikt iordningställa s . Mesta mö·j liga
förarbete till kl:lrt s,k epp· bör vara u bfÖir'l på förhand, e ni.ir, s:om
framgår av redlogör,elserna f.rån o lika cn~'elska slwpp, ofta Hden mellan förbePedels•e ooh ·k lart s·k epp vm· av ko-rt vanllklighet, 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 b es-ä ttningens 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-e delse till draibbning,. En ammn fö·r lf atlare framhåller, a ll
under fr'edstid mera '01111fattm1idc ö1vningar me•d avseende på sjukvårdsdetaljens sh·lidsibe:r'oclslk ap borde utföras: i samband m ed
drabbningsexerciscn. Detta emedm1l uneler nät"Varande föt·h ållanden med endast delvis. iordningsliillancle av densamma för
kort: tid, pe1·soml!len ej blir triinad i sjukvård under str:idsher'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'k epp-et,
förorsn k a de dels av det eg-na artilleriet, dels av erhttllna Lr ii fLu,
oimöjlig'göra allt m e ra o'm fattande kirurgis1k t arbete. Av alla
författare fram-hälles , huru påfrestande denna period ~ir' [~; r
s-jLl!kvårdsp.e rsonalcn, avstängd son-u den är fr1ån aktivt clcl l: tgande i striden, okunnig .om des s födotpp samt fö·r satl i en
ogynnsam situation om fartygert skulle gå till bollen. Discip linens 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: håll es
jämt sysselsatt m ed arbete, lik giltigt vad.
De åtg-ärdel', slo m! 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

att vid frakturer anlägga ett provisoris•k t stödjeförband; som
sådant J"ekomm endcras fixering av den1 s:kadade lemmen vid
båren eller vid bor'd et, å vilke-t den s•k adade placerats.. Den
förnämsta å lgiirden unclet' detta stridsskede är dock att lindr;l
sn1ärtan cch förmins:k a risken för chock genom att till samtliga sårade, kvarligg::mde å förbandsplatsen, ge n11odin. AY
::dl a fö rfattar:e framlh åHcs nödvii.nclighclen av, alt li!lr·ä ckligl
stor dos givc's, å tysk sida gavs. vanlig'e n genast 2 cgr. eventuellt sedan ytterligare ett; å engelsk sida var dosen oftast 1;~
gra-in. Samtidigt framih å·l lesl nödvi.indig1heten av att markera
den g•ivu a dosen, antingen genom anlec.k ning å den såxades
transpo:rtsedel , genom jodsprit- eller färgkritstreck å pannan
-e ller dylikt. I3iista siittet fii-r m 1onfinets uppbevaring lyc:keSI del
av l\hc Culcheon angivna siiltet vara. Därvid föt-vams mor finlösn in gen i fla sl'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 d ella sammanhang skall jag ber-ö ra de olika åsikterna
om morfinets mw.iiudning' av andra iin liikaren. Fdm ly s-k
sida hii vclas att enelast Hi-karen skall ha riitt att g:c m:orfin, möjligen iiven sj ukvd'trdSiunderoJficercn. De enda fall, dii.r andra
sk ola ha riilt att g-e monfin, skulle Yara. ft torpcdbfttar och und.et•valtensb å lar, cliir hiJ,are saknas samt för personal i stridsmärsarna. A engelsk s.i da tyckes m1o,r1rin ha g:i vils mera fritt.
Så meddelar t. ex. Muir, att svåra artilleriets torn voro utrusta de med m o rfinlösning och m'or:fins·pr;uta, injektion erna gaYs
av en av he ~ iittningen, .smn erh:tl lit ~nstrukticn ·c·m tillviigagångssiittct, men fick ej injektion givas ulan m·dc 1' av tnrn otffi ceren. En annan författare up:pg:e r, 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 blockadfartygen 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 förbandsY iisl,a
morfintabletlcr. I samtliga fall tyckes samtidigt ha utd elats
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 senpulamin. 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 ällandena. I all m ii n hel tillrådes att bringa dc sårade den för sta
hjälp en i tur och ordn in g 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 tillriiekligt all dricka och från både tys1kt och engelskt håll r ekommenderas att blanda rom eJl crr konjak till vattnet, dels i rent
stim n lerande syfte, dels emedan då bättre och s11ahbarc morfinverkan ed1ålles . Aven Sikall iakttagas, alt dc skadad e la
tillriickligt med filtar, framför al l t dc som lida a v chock; dessa
böra ct•hålla äv,c n varnwattenpi't's ar. 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 behandlin g skola korta journalanteckningar göras om
fallet.

]1us ell er å lasarettsfartyg betingelserna för rationell behandling äro .större; från engelsk sida h~ivdas alt mera omfattande
kirurgisk ver].;snmhet ej bör s:l.-c, för så vitt fartyget kan beräknas nå hamn eller lasarellsfarlyg inom 24 timmar.
Vad behaneliingen av de srkadadc angår, så tyckes här en
sldlj aktighet 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 mjukclelssrk aclor föreslås so1n regel
ordentlig friläggning av såret ach avlägsnande av all nekrotisk
vävnad, dock varnas ft~å n engeJs,l d håll mot alltför radikal
excision och primärsulur. Bensplillr'or liggande löst i såret
avlägsnas, likaså pr'o joktilfragmcnt och klädesrcster; dock p{tpekas av engelska förfaltare risken för blödning hii.rvicllag.
För övrigt ullamponeras. såeet med steril gas; frL'm engelsk t
h åll tillråel es inför'nnclet av ett grovt clrainrör till sårhEllans
botten, o<;h crfteriföljancle s.k öljning genom delta med hypoklorillösning 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 mjukdelsSikaclor och lidande av svår chock, voro i allmiinhet av sfldan 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 tillräcklig: dos. Fr1..il.n samma håll varnas för varje större
ingripande vid dessa skador, lap arotomi m1rdast som en sista
r esurs 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

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;i gt elds av hur lång tid, som bcriiknas
åtgå innan fartyg et n:\r hamn eller kommer i förbindels e me d
lasarettsfartyg, dels av fartygets, sjukvårdspersonalens och sjukvårclsm~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 lan lsjuk-
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hotand e b löd111ing. Från tys:k sida förD,rdas vid s.törre s:k a dor
frilägg•ning och avli.igsnand e av projektilfrag1m ent.
Extremitets.amp'u tation , 'fö.rr så vanlig inom 's jökrigskirurgin , hör uHi.i<m s endast i undan tagsifal l, när den sk adadr
lcnuncn endast h å lles tillsannnan av en nlj'ltkdelsa)L·ygga ; hchandlas ·a nars lwn•s et'vati'vl. Efter amputation hör ej pri m iirsutur göras omhor·d.
I övrigt fåt• behandlingen skötas enligt vanli g! fredsru t i11 .
Vad nar], osen ang,å r så användes, nästan uteslutande klorotfonn:
aethcr nnsåg;s fr å n båda s.i dor olilt1.11pli.g på g'rtmd av sin eldfarlig"hcl. Å tyska stön··c farty g vat' narko's apparat, syst em
Roth-Dracger, i111slailerad.
sto ra .s våriglheter 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. BrhaiHllinge n och profy laxen beslå r till största delen i. sörja ntll'
fi.ir v:i itme, vHa samt mor:f,i n. Dessa patie nter få ej opet"cras
under c'hod.s,t ad iet, ej h ellct' tra.ns1pmi:eras. för mycket. A
engels1k sida ::uw~indes i st ol' utstl'ticknin g vid choc~, , ~) e~·o cnr_le
på slårsikada, upprepade adrenalininjektione r eller pltl.utr~Jll ; .'"' d
c hock bero'end.c på bl odiförlust glycos- eller k oksaltlosm ng,
sulbcutanl eHer per 1·ectum.
Vid Lränn skadoi' lillr:~1des fr'ån eng.elsk sida cfiirband me d
pikrinsyra, sätskilt vid ytliga s1k ado.r, C'ller ock bc~'andP a\
skadorna med k ontpresser dri.inkta med följande lös nm g: m enthol 3 g ra in, C'ucaly:ptusolja 3 minim samt olivolja till l OiUI:rr .
L ika så a1wii ndes inom engdska marinen pm•af.inbehan cll lltg.
Briinnskad orn as bcn~igcn h et för infekti on framh åll es.
v~1 d förEiggningsplatser na bc trfrffat', bör sf1vi tt miijligt
fasta k ojer anviindas , annars, madrassN ~l. dut•ken eller å h:tcl'lags!J orden. D ~ fl esta s:'h·aclc kunna ej ligga i koj , och fr a mlo r
allt ej dc brännskadadc.
Evakuering av cle såwcle eft er strid.
1
farty-,"el efter striSnahbt av lii gsnan d. c !'V
,, c]C c,Ol
_,_ l'!'de
"
·t'1·,0111
•
den iir en mi lit iit' nöclviindigbcl för hastigt Mervinnan de av
far tygels strids\'iinlc.
u

På grund av att under världskriget sjöstriderna i allmänh 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'k oj ), i vilken d en sårade placerade'S omedelba1i: eftet· det
h an ombord få tt sina sår fö11bundna. Medelst handtag a nbragt a å koj.ens sidor bars den skadade direk t i lan d och upphängdes k ojerna sedan i ambulansen; härige nom. van ns att den ska.cla de ej br·h ö·v dc rubbas förriin han n å tt sin b cshimm clscort.
Å tysk sida användes vid evakuering den vanliga transportkojen p å liknan d e sätt. S:kedd(' •e\·a kueringen a v dc sårade till
l asaretts- ell er h jälpla sarctts'fart yg, ii·v eJ'fördes de, om; sjön. var
Jugn , direkt Ö·vet· Iand g1ång1 till dessa , m en oftast skedd e iirverf öringen i b å tar. Vid i.ivertfödngen till dessa användes ett flertal olika metoder. Av sam.tliga författare framhålles, att handIran sport n ed'fö1' lejda re och fallrepsira ppor, ut·on1' vid lättare
:skado r, är b åde 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
b åtkran el. dyl. och dc skadade firad es antingen en och en
eller flera på en gång ned i båtarna, som oHast voro fö rsedda
med provisoris,k a diick bestående av plankor lagda över lofterJ1a ; detta elds föl' alt kunna få bättre placcr~ng av bårarna,
dels fö r alt underlätta arbetet f'iir båtbcs•i itlningarna . Vid detta
tran sportsäll framhåll es n cdv~indigh eten av, alt båren är försedd med avhåll för a tt förhindra, att cl en1s,amma kommer i
svängning. Från eng.elsk sida har föreslagils all använda kan onerna som homanordning, om fartygets b om ell et· däv ertar
iiro havererade. Bår'cn lättas därvid medelst gö ling fastgjord
vid knnonm ynnin gen, kanonen elevcnls, sy.ä nges utomborels
·o ch sänk es, yar cfter båren fira s. A s ~hiil lys·k som engelsk
.sida anviindes iiven en anordning i form av en ltlda, rymmande
tvenn e bårar. Den tyska b es tod av en två meter lång· och en
meter b red ram försedel m ed segeld11kshntt en. A yar dera 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
Tid slcrif t i Sjö'u äsendet.
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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 b ckv~im för dc s-å rade och spara de tid vid evakueringen.
Evakuering av sårade i öppen sjö mod stillaligga~1de fa rtyo· var undrr världskriget omöjliggjord genom U-batsfar::m .
b
Apparater för evakuering av sårade under gång lyckas eJ• h ~l\·a
använts.
Innan e vakuerincr, av dc sårade sker, bö:r a 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 sjuktransporlf artyg, så _bör ~er
s:onal, ~t\.viH läkare som manskap , därifrån ställas. t1ll kn gs fartygets fö 1•fogande, enär deltas personal bör vara 1 behov tn
vil a.
Tiden som åtgår för övertföring av sårade fuån ett fart yg
till ett annat växlar, beroende på fartygets tillstånd. Så lwhövde t ex. »Sydney » 4 timmar för att laga omb_ord ~-0 skadade från »Emden », be1•oende på att dettas samthga daveriar
voro ur funktion, u nder det alt efter Skagerakslage t _det tys1~ :t
lasarettsfartyg et Sierra Ventana behövde endast en hmme fl)"
att taga ombord 41 sårade och 16 döda från ett transportskepr

Gaskriget med avseende på f lottan.
Under världskriget kommo ej de kemiska stri d: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 en möjligen kriget avgörande s.iödrabhn.~ng .
Endast ett par tillfällen omni:i:mnes i litteraturen ,~ar~ gns
kommit till användning inom sjö:k riget. Det ena var v1d Zcebriigge -affären , varifrån fa.rtygslälmren p:a v·m d.tc rtve .M·,c~
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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 orig in otf whieh wc werc unablc to dcterminate.
T he ch ief 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 -e n dimbank hos besältningen
uppträdde symptom av nysning, hosta och ilhmäende.
Efler krigets slut upplogs ft•ågan om dc k cmis.Jw stridsm edlens anvönclJ1in:g- inom själk rige t av de flesta makterna.
Under dc första åren utmålades livligt alla de fön1clar, som dc
.skull e 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.o se 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 a rt gin go
tidsk.riflcrnas artiklar. Från omkring 1925 böriar -e mellertid
i li ttera lm ·en en oms.v ängning göra sig gällande. Gasens <>ngop eriod är nu förhi och de artiklar, s,o~11 nu publiceras, äro
m era nyktra i sin syn på tingen. Så s1kriver t. ex. Mayer i
sin ullnär,k ta handbok, Der Gas'kam.pi[ und die chcmischen
Ka1111pfsto.ffe: »Bildaniclct av gasmoln av sådan slorlek att fartyg Inåsle förbliva i den1- u ndrr liingrc lid är ej möjligt. Förgasnin g av ett skepp kan blott iiga rum, om gasrpt"ojektilen
kr·everar inom fa rtyget. Om en gas·p rojcktil, även om den är
fö·r sedd med sprängladdnin g, kan genomtr~inga pansaret är
tvivelaktig t. Härigenom blir användandet av de kemiska stridsm edl en inom sji~ krigct ti ll sYidare ooh vi.il även för lång framlid
en olösbar el ler blott delvis löslb ar fräga ». Senare årens liltcratur intager ej en fullt så negaliv ståndpurl;. L med avseend ~
på dc kemiska stridsmedlen, ulan an se såviil eng elska 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 bli va ett sekundärt vapen. Sji~'stridens huvudm.: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 len smuj lig'hcl. D en engelske brigadgene nde n Ilar l! ev
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yttrade 1926 i ett föredt•ag: »Då ett l~l'aftigt sprfu1gmedel m ed
större s~annolikh et än gas förstör ett skepp, tyclkes det ej ri:ill
att uppoffra brisansiVenkan för gas~vcrkan ». D-etta öx i huvudsak rätt, men brisansverkan kan gcniOtm samtidigt användande
av kemiska stridsmedel ökas gentemot fartygets p ersonal. :h
delta sklil komma m ed sannolikh et de kcmis,}.;a s,tridsm edl ei,
till användning inom sjöik riget.
D e kemiska stridsmedel, sorn l kunna kon1n1a till anvi·in clning inom .sjö,l uiget, t orde 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,e miskt
stridsmedel för flolt::m äro endast de läm:pliga, som antin gen
ge en omedelbar pcrsonals>
l ,ada eUet• .stort n under vissa förhållanden göra även materi elen 01brukbar.
Gas typer.

D e under väddskriget använda n1iililärt v crks~a:nuna ))gaserna )> kunna hiinföras till någon ns nedan niimnda grupper:
1. Lungretande gr:uppen.
2. Senapsgas,griU:ppen.
3. Arslngrlllprpen.
4. T å rgasgruppen .
Till den färrsta gPuppen hö1"a: klor, fas.ge n, elifosgen oc h
klorpikrin . Deras fysio•l ogi s'k a vetkan är, sam gruppn amn ei
säger, deras lungrelande verl<::m ; genmn destU111nut sker en. etsning av luftvägarncs ,s,1em hinnor, som för till död vanh gc'll
aenom luno·ödem. Endast i hii g k on centra ti on blir deras n•rt->
tl
.
('
k an sn abb , eljesl fö rlöper en vis~ tid, vid fosgenet upp td·~- J
timmar innan vet"k an börjar visa sig'. D els genom detla lurh ållande och dels genom deras, flyktighet samt S>v årig'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,i kte, att lw ~-~:
fart yg kunna Yid företag, mot landpositione r bliva utsatla f (; l
beskjutning m ed någon av dessa gaser, och cEt närma st Jll.'cl
fos gen, eli fo sgen eller klm1pikrin .
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Den andra g't'uppen , scnapsgasgruppen, omfattar endast en
l> gas»>, scnapsg asen. Denna utmär k cs i fysiorl ogiskt biä'n seen de av sin r etande ve1~lum :1 såv~il ögon, luftvägar som franl'för
aHt å hud en . Dess verkan ~ir emell ertid ej ~omedelbar, utan
fordrar en viss, latcns,tjd , varigenom' den bli 1' ~obtukbm· för
själva sjödrabhningcn, m en genom_ si n ·kvarblivande förm åga
lämpar den sig för användning mot farlyg1 till ankars eller mot
sjöpositioner för att gör'a materi elen mer ellel' mindre oanvändbar.
Tredje gruppen, arsin grupp en , kan delas' i h ·enne grupp er ,
dels arsin er tillhöran rd c d en a11omatiska scr:i,c n, l. ex. diph enyl klorax s.in, diphenylcyarsin och diphenybminkl m'arsin samt dels
arsinet tillh ömnde den alifatiska serien, t. ex. aelhyldiklorarsin
och D-kl on ·in ylrliklor::n-s in (Lc,Yisii ).
D en 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 b eklämning. Vel'lwn sätter in så grott stom
omedelbart och varm· endaest några timmar; vanligen är den
skadade å ter tjänstedu gli g; inom första dygnet. Vid särskilt
starka k o n cen trati~oncl' ver'k a de iivcn lill vi'ss. gtad hudrelande.
Samtliga till denna geru pp 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 synnerlige n verksamma, redan i koncc nlt'alion er p:l 1/10000000- 1/0000000 0
framikalla dc förgiftningssymptom . D era'SI fast a fonn gö,r dem
il.ven synn erl igen li:imrpJig1a till anviinclning i hög'brisnnta projektiler. Genom des~sa sina egenskaper lä.m:pa dc sig i synner ligen hög grad för a nvä 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 insättande. Soim des sa ämnen befinmt sig i fl ytande fonn, v~e1'ka
de efter krovad antingen i g'as:forrnu ellct' slo>m direkta vätskestänk. 1-\. ,·en denna arsi ngru pp torde finna anv~indn in g inom
sjökriget.
1

1
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Till den sista gruppen , tårga sgruppe n, höra utom b rom aceton, SlOm _lliU mera saknar militärt v~i.rde, klorace tofenon oc.h
brombe ncylcya nid. Deras fysiolog iska verkan är, som grup pnamnet säger, star'kt tånetan de, samt i viss mån vid höga koncentrati oner hudre·tm11de. Båda ovannä mnda gaser iiro synn erligen effektiv a; iiven i så låga kon centrati oner •s om 0,0003 mgr.
pr liter luft ge de stal'l;:a retnings.s.y mptom. Bl'ombe ncylcya ni den iir relativt persiste nt, men är ej an1vändbar lill brisant a
projekt iler, enär den lätt sönderd elas vid kreYad . EJorace t<,fenon är däremo t ej persiste nt, men kan pii grund av sin fa ;;la
form lätt anviinda.s till projekt ilfyllnin g och sönderd elas ci
vid kreYacl. Båda torde dock, -o ch fmmför allt kloracet o:fcnon ,
komma till mwiin:clning inonr s.j ökriget.
Några nya >> gasen ha under .sista åren ej framko mm it .
De lungret andc gaserna ha allt met' trätt i bakg'ru nden och in tresset koncen trerats på senapsg nsgrupp en och ars ingrupp cu.
Försrök en incm senapsg asgn.tpp cn ha gått ut prft, dels aU få fra m
en förenin g med s tarkar e hudreta nde Yet1kan, dels ntt finna l'll
väg att få den i kolloida l form, varigen om dess ma&kgen omI nom arsingru ppen tyckas
tr~inga n de förmåg a skulle (i,k as .
försöke n h a .koncen trerats p:'i, dels att M frart n nya typer n,·
elen alifatisk a serien med stat'kar e huclrctan:clc förmftg a, dels
på at förbättr a nnvändnjn~smel.oderna rför de aroma tiska arsinerna. Aven inom tårgasg ruppen har efter kriget ivrigt arbetats på att få fram nya kmftiga typer, slå iiro t. ex. ·b åde kl orncetafcnm11 och bt'omlb encylcy anidcl11 efterkri g.sgaser.

Anviind ningssä ll.
Vad dc olika .s ätten alt i sjökrige t anYänd a de kemisk :t
stridsm edlen angår, så har i litteratu ren diskute rats flere o,]j],a
metode r, och då fran-uför allt mwänd andet av arsinern a i fo rm
av giftrök eller som tilLblan dning till vanliga dimbild ningsm l'del. Detta skulle kunna ske deis genorm anvii.nd andet av fa sLt
utblåsn ingsan:o rdninga r på .f artygen , dels genom. uUiigga n det
av rökhoja r, cllel' och tillbln.ndns farlyge ns skorste nsrök. J)c

b åda f~rsta s~itten ha med säkethe t redan vunnit burskap s·r ätt
j no m flere mariner . Visserli gen torde metode n ofta bliva in.effek tiv till sjöss, men den psykolo giska verkan av känslan ,
al t gifhimn en funnos niirv::tranrde, k onune säkerlig en att inv erka på den 1ak tislk a uHormn ingen av en sjöstrid samt ofta
.av rena försirktig'hetsskti1 tving·a motslån daren uneler mas'k och
-d ~irigenom inverka på stridens utgång.
Använd ande av kemisk a stridsm edel till fyllning i torped er ell er m inor torde ej komma till använd ning i större ut.st r~ickning. Bi.ista verkan torde erhållas medelst minor nedla gda i fä lt, avse:dda att spränga s i .sin helhet, för att därigen om utom brisans verkan framka lla en starkt koncent rerrad gasverk an inom ett h eg,rii nsat område . De gas.er, som hiist tm·de
Himpa sig för dylik anrvi:indning, torde vara senapsg as, vilken
i gas form länge håller sig1 svävand e Ö•v er vatteny tan, samt
hr ombenc ylcynni den.
Vad använd andet av dc kemisk a stridsm edlen i pwjekti ler angår, så torde detta för sjök.rig sbruk endast komma att
bestå i, att ·en. mind re g1asladdni111g tillfogas projekt ilens biisan:ta la ddn ing. Dc arter av de kemisk a stridsm edlen, sum vid
deUa anviin dningss ätt framfö r allt torde komma till använd ning, b liva de aromatiska arsiner na och klorace tofenon . Detta
på grund av deras explos.i onsbestä ndig1he t och deras lättbet att
kunn a in gjutas i sprängl addning en samt deras ögonbli ckliga
verkan . Möj ligen ~orde iiven senapsg asgrupp en komma till användnin g, stikerlig en dock endas.t vid s:pecieHa fall såsom t. ex.
vid beskjut ning av hamnar cch lmstbef ästning ar; den är dock
-~ven vid dessa tillfälle n riskaJJel att ha omib-o td på gr'llnd av
~-aran föt• läckage i dutkarn a. Vid liknand e tillfälle n kan ju
.aven tänkas ·m öjlighet en av använd andet av pro_i,ektiler fyllda
med någon av de lungret ande gastype rna.
ct torde emclonvänd ningssti tt inom SJ.ö.kt·ioSi tt förn:i:imsta
t>
.
.
.
l .
. Detta
>>.flyget»
genom
erttd de ke1msk a stndsm edlen erhålla
re.
författa
har sä rskilt framhå llits av amerikn ns·k a och tyska
r'en
Metoder n a för detla använd ningssä tt torde cn:l igt litteratu
bli va : Gasbom bkastnin g., sprinkl ing a v rflyt::mde o-asiimnen samt
Uvblåsn ing av giftrök ellecr: förg;iflade dimmor . t>
1
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Vad bombkastningen angår, kan vid denna gasbomben
givas ett visst företriid0 framför bl"isansbormben , därigeno nt
att den ej behöve'l' tr-ii!ffa själva m ålet utan endast i dess, närlw t
och i:indock giva resultat. Det har av någ,ra fönfattare före slagits att förse bombenm med tidröi', varig,enom krevad en 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 , sam t
av tf1rgasgruppen lwomb cn cylcya nid, bäst f•gna sig. Från anwrikansk sida har föreslagits , att de båda grupperna skul1e an viinclcs tillsammans. Brombenc ylcyaniden skulle di:irvid del ,.
ge den 01nedelbara verkan, dels maskera använd andet a v senapsgasen, vars }ukt di:ir!Vid täcktes. Gasbombernas storl ek
tyckes ull'd er sis,t a åren h a minska ts. Ax ameri ka nsk a uppgif ter framgår, att bom1bem as storlek varierar m ell 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~e n a psga s m e<l
stark sprängladdning. Enligt amerikansk uppgift (M ilchell )
anY~ind es små b omib er pfl 25 pound innehälla nd e lftrg as
(brOinhencylcyanid ?) vid fö,rsö,kslmstni n garna m ot s lagskep pet Alabama. Han r ela terar över förs.ö k et följ and e: »Tlw v
imm ediatly pervarled th e whol e ship, and th e oHicers, th ~1t
w en l on b oa rd Lo noto lh e effecls, immcdia lly had !to pu l
on thcir gasmasks. - Th e leargas worked into the clo thing of
many of the .officers so tJhat after ·Lhey went ashore, hours In ··
t er , w h ere they were staying in farmho~ts.e, th e girls w ailiu r~
on th e tables at dinn er to begin to cry ». Angåend e gasen w~
spridning ofter krevaden yltrar han: >> Th e vessels ohserving
the lesls had to change their anchorage, w hen the wind changcd
s·o as Lo hlow th e gas. away f~tom th e hulk of Alabama, althou.gh they were nem·ly a milc away. The t ear gas als•)
a ppeared to be carried up and down by th e tide, as il is' Il eavier
than air and tes.ted ~on th e watet•. >>
Spri111kling av gasämnen frän flyg1111::tskin mot fart yg' k an
endas t tänkas förekomma, d:å dessa ligga till ankars. För alt
lycl-: as måste anfallet göras å låg höjd och saJ,e de'S utfårras nat k-

tid. Som användibara g~se r v:id dyhkt ,f~örsök torde endast s.ellnpsg·as eller bmmbcncylcyan id komma i fråga. G:1siimnd
får antingen rinna ut genonl' sin egen tyng d eller oc.k pressa s
det ut m edelst pressluft eller kolsyra. Utpressningen kan dels
ske m ot flyg,riktningen ell er i samma riktning· s.o m clemla, be ·
roende på om man vill ha s törre eller mind re spriclnjng på
gasväls.lwn . Resultatet av detta förfarande s,y nes e.i bliva s tort,
dels b eroende 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 dsti gnin gsiförsök och se na psgas mwiindes.
Vad den sis·t a metoden angå r , liig.ga nclc av giftrök ellt' r
förgifta de dimmor, tyckes clem1a i stor utstri:ickning' anvä ndas
av amerjkanarna. Liksom vid utbl:\sning fr'ån fartyg iir d et
arsiner, som vid denna nwt od ii ven·iigan dc ~uwi ind as . I övrigt
torde dess verk an vara av samma art, sum föt•ut ni-imnls.
Koloxid och nitrösa yaser.
Vid bedömande av gasfaran in om flottan far iiY en h iinsyn tagas till henne gaser, som kunna uppstå ft det egna fartyget, ni:imli gen 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 fiirek ommo elylika förgif tningar 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 engeiska kryssaren Britania, som. tOl'p edcrades o.ch sekuncliirt fick
krutbrand i en dutk , skadades 130 man ; av dessa dogo 39 s;t
gott S'OIJll ome delbart , as de öni ga 91 a Yledo 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;p prkommer 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 fysiol ogriska 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 Yerkar Sikadligt redan vid 0,5 volymprocent. Vid högre koncentrationer ~0-50 volympr'o cent intr'i ider död redan efter nftg ra
~:ndetag.
Koloxidens giftverkan fö'l·stiirlk es, om luftens syrgashall 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 värld skrig~et hava visat, att dc nitrösa gaserna spela en v~il så Yi ktig roll.
Dessa uppkomma ombord huvudsakligast vid inkompl ett
detonation, de:f lagration, 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'e n iir,
att den oftas t ej intriider omedelbart, utan att symptomen komma först efcr en viss latenstid, .som av olika författare UPl)giYCs
mellan 1- -29 timmar. De fall, där fötgiftnringssymptom inträffa inom de första fyra timmarna, förlöpa olftast dödligt.

med ab~o.rbatorinrättning enl. luftfiltreringsprincip (av samma
typ s·om under krigdanvändes vid ventilationen av skyttegravsrum, 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 operations rum, .srom redan i.iro utsatta för stark kemisk luftförsämring genom personalen:s livsfunktioner, böra utrustas med luftr,e nare och syrgasanläggning av smmna typ som å U-båt. Anordningar av dylik typ hava under kriget anvi.ints å tysk sida
(Bathe). Fransmänuren mwäncle samma metod vid ventilation
av srk yttegravsrum, men tyckas de ii.ven i sLor u tsträckning ha
använt sig av Oxylitpatroner för detta i.indamål (I3loeh). Genom anvi.indandet av dylika minskas an!l iiggning'e ns storlek och
vi1d, sam l bortelimineras risrk en a v att ha syrgasbomber å viktiga s,t ridsplatser.
Möjligen torde även högt beliigna luftintng för stridsTcntilationen an'or'dll'as, t. ex. i mas,terna, i likhet merl vad som
föreslagits vid byggandet av gassäkra skyddsrtnn för civilbef'Olkningen i land. Här iiro luftintaegn fö,r Jagda till höga fabriksskers tenar och dylikt (Pa\dow).
Som Jwlloktivs:k ydd n1Jot arsiner kan möjligen inkopplandet i ventilationsledning:cn a v .en Cottrelapparat komma i:fråga.
Metod en grundar sig på att stoftpartiklarna attraheras i ett
dektrisld kmftHilt. Numera äro m~ndr:e dylika apparater konstruerade av pro:fes•s'o r Lmnb vid Harwadun iversitetet; 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
impregn erade jalusia komma till anvii.ndning. Dylika användes i lantk riget i stor utströcknin1g till avstängande av skyttegravsrum å såvill allierad som tysrk sida. Till en böt'.ian anviindes yllehicken, impregnerade med alkaliska lösning·a r, 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 cmVänts både filter- och syrgasapparater. Enligt tyska författare anviindes under Skagera ], siagel ft tysk sida med gott re-

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 k unna existera med sitt individuella skydd.
För övrigt kan kollektivskyddet organiseras så, alt ab sorbatorer tillkopplas ventilationstrumman. Detta fordra1· em ellertid inbyg,gandert av högtrycksfläktm·. Absorbalorer av va ulig gasmas1k typ äro olämpliga, enär mrort:ståndet i dessa blir fiir
stort. ~·löjlighet torrd e emellertid föreligga att försre luftintagen
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s·u ltat ar'm emaslken nrodell 11/ 11 m to t nitrösa gnser. Från am erikansk 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. Marinmcclicin:s ka förfaLtane omn~in1<na cndnst i sina skildrin ga r
frän Skagerakslagel, att mun- ocih niissikydd impregnerade mec1
neutraliserande lösn ingar använts med gott r:esullat mot nitrö sa
gaser, men torde m ed s~i kerh cl 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 r ena giftgaserna, men för elen ombord u nder vissa fci'hållandcn i riklig miingd förekommande koloxi d('•l
gåvo dc intet skydd. H.edan under kriget g.jordes d~irför a y
IJådc tyska, franska och amerikanska k·o ns.lnuktörcr försök att
finna en masktyp, so1n skydelade iiven mot den111a. Från lysk
sida föreligger m eddelande o m , att tyska fiollan mot slutcl aY
kriget utrustas m ed en maskinsals , ~ont skyddade även m ol
detonations- och ddlagrationsgaser. Vid krig.e ts slut för ela g
från fransk sida en mns.Idyp, Appareil DZ, stont skulle skydela
mot koloxid. Dess VCl'kan g:r'u ndade sig p {l omvandling av
koloxiden till k·oJs,yra genom oxidation med jodpentoxid. Apparaten var Yerksam under tv ft 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 Horp calitnws•k e111. Aven dennas princip vm• uppoxid era n
det av k oloxid en Lill k olsyra och s.kedde detta genom anv ii Jlclall'dct av en mclnlloxiclblanduing, beslående av 50 o/o m angansupcroxid, 30 %. koppariQxid , 15 7o koboHoxicl och 5 S'o
silverloxid. Mask,cn hade dock i det skick den förelåg: vi rl
fredsstul e t S·t ora nackdclal', cleis m~\s te den vara försedel med
kylanordning för elen renade Juflen , dels: Yar den ej lngerh cstiin dig, enär H opcaJilen förslördes genom fiuktighct, dels saknade elen va rningsano rdriin g föl' angiv an de 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
uppl äckanden av nya kri gsgasc.r, ·så har d~immot m<betet
p å 1ullk omnandet av gasmasker varit desto r esultatrik:ne.
Krigsgasm askens svaglhet v~u· det oti ll räckliga skvdcl den gav
mot arsinerna. Dä11för hava efter kriget både den amerikan ..;'k a
och engelska gasmasken ombygigts. Abs101rbatordos.a n luw å de
nya t yperna avsevärt ökats i storlek, genom anordnandet DY
ett kra fligt arsinfilter. Även fn\n ty slk sida har framhållits,
.att kri gsall'orrclningen m ed ett schna.ppclec.kelfilter mot arsinerna
~j ä r tillriickligt, varför ett övergående till amerikansk typ ~i r
sannolikt. Detta har redan skett vid en de l av industrigasmask,erna och vid Draeg;ers nya m~lskkoln 's li'ukti on. ...\ de n yu
tys'l;.:a maskerna h a cell o nfönsterna utbytts mot dyli·k n av tripl ex
eller trifoliumgl as, dessu tom ha fönstren gjorts stiiJTe, å nya
Draegermasken iiggruncla, för att ge biittre syn:fii lt. Den s.i slnäm nda iir dessutom k:onsh"'llerad s.å , att den enelast behöver
förekomma i en stOTle'k , samt iir elen fö•J"S'e dd m ed en inre hitnin gsmask , vilket gör att mas1ken ~iven kan användas samman
med syrgasapparat. Vissa nya amerikan,s ka nwsker äro äve~1
försedda med m:emhrananotr.clnin:g för att unclerlälla talet.
Vad koLoxids!k yddcn beträffar, så hava även dessa efter
kri get avs eviirt förbättrats. Sålunda ~ir den amerikanska I-Iop calitm asken numera fi.i,r sedd m ed en varningsanordning fi.ir
filtr et genomträngande koloxid. Anordningen b es tår av en
kugghjul sm ekanism, ·s om sii lles i rörel se genom andni n gen ,
och som drivc1' en . vism·e, vilken, d:l adsorbtionsmassan är
förbr'u:ka d , tillryggalagt ett helt varv [l vis.ar tavlan. Livshingden för dc•nna mas:k typ iir c:a 2 timma1·. Ho:pcalilen i denna
typ är ej hell er så kiinslig med ~1\·see nde på fukt och lagring
som hos elen ~ildre modcll~n . Från ty sk sida föreligger en ny
typ av kol oxidskyclcl, framstii lld som industrimask under namn
av Degte amask CO Hl26 av Aucrg'csellscharft. Även vid denna
·s.ker up poxideringen 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:ub stan s, som vid genomträngande koloxid
avger e11 karaktiil"istisik lukt, varig~cnom bäraren varnas. RPdan före krig·et f u n nos i de fl es La m ariner syrgasapparater l i il
sky dd mot koloxid och syrgasbrist Av dessa voro s~ikcrli gl'n
de tysk a Draeg.erapparatern a de bästa . Under kriget h ava dl'
omb ord bestätt provet och enligt tyska uttalanden fung cr.1t
väl, särskill den lilla Draeger-Tiihbentyp en. Efter k riget har
ett flertal n yk ons truktioner framkom1nit. Dä dc emellertid
BLirmast varit avsedda mr gruvbrul.;, äro ·Cj alltid dc militiira
fordringarna tillgodosedda ..
A tysk sid a h ar Draeger byggt om den lilla Ti.ihhcnty p( 11
frän pendelandning till konstant syrgas tilHörsel, varigen om
upparaten numera arbetar sj~ilvstän digt och bäraren ej hehövn
Län ka p:"t a tt r eglera syrgastillfö.rs cln. Vidare ha samtliga ledningar crhällit större diameter, varigenonl! an dningsmotslåndl'l
förminStkats. Av denna typ föreligger även en variant, som iir
kom,b incrad med filteranordnin·g. Härig.enom 'k an biiraren,
dft vanliga krig sgaser äro förhanden, a nd as genom filtret oeh
därigenom spara sitt Sty rgasförråd, men skulle koloxid eller
andrn gascl' som genomh'änga filtret uppträda, k an h an gl'·
nom en vridning på omst~Ularen ö.v ergå till syrgasandning. Dc
större apparaterna byggas numera helt a ulom a ti slw, d. v . ~ .
fön- liimnacle dc en k on stan t syrgasstrum, men nu regl er as syrgastillf örsel n g.enom andningen. Sa mma firma har ~iven k onstmerat en app arat, där syrgasbehållare 9ch k a lipatronen saknas och ersått as med en k emikaliebla ndn:in g, som avger syr~
och upp ta ger k olsyra, s. k. Proxylith; denna hestår till ön·rviiganclc del av uatriumsruperoxid, all tså liknn nclc el en franska
Oxylithcn. Visar sig denna nykonstruktion Eimpi ig, kom ma
därigenom syrgasappar a terna a tt avseYäli förbilligas och b lt\.<l
mera lätthanterliga.
Utom D racgcrwctkc
Apparatenbaugescl lschaft
den mindre t ypen Audos
å Audosapparalcrna ~ir,

tillverk ar numera även Hanseatischc
goda syrgasm asker, av vilka sä rs kill
MRl mod. 26 tyckes god. En förde l
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 lt
fö rstöres.

Gasdisciplin
Av uthin clska förfaltare framJhftllcs , att g'oda gasm a sker
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. Önskemålet här ~ir, att varje man h a r sin egen mask, och skall denna
tillhöra hans persto n liga 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 plågm eclskap. Av fran s:ka författare framh[tllcs lämpligheten av,
att m asken populariseras genom al t vid idrottstävlingar särskilda pris utdelas vid tLi.vlingar med påsatt gasmask.

· Skycldskläder.
I och med att senapsgasen började användas, uppkom fragan om an sk affanclet av s·k y ddsklädcr åt personalen. Först
gj ordes försök m ed gummiimpregner ade kläder, m en visade
sig dessa olämpliga, cniit senapsg1as'Cn löstes i gummi och sålunda tr~i.ng'cl c igenom. Man gj orde dörefter för sök med kläder impregnerade m ed linolja , men bl cvo dessa synnerligen
ink mlortaJbla, dels emedan transpirationen hindra des, d e11
gen om deras tyngd. Mot slutet av kriget a nviindcs ett ameri
kan skt impr·egneringsm eclel »Simplexin » av ej offentliggjord
sammansiillning. Efter krige t har framför allt av amerikanska forskar e 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
n eutraLiserade gasen. Som följd av dessa for s kn~ng ar h ar å
amerik ansk sida framställts ett m edel >> imprcgn ih , varmed
vanliga uniformspersedlar kunna göras gassi.ikra. Sålunda im-
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pregneradc kliider k'u nna, 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 skyddskläder ombord fii·reslår en amerikansk föd'attar.e användand et
:lV dc vanliga oljekläderlla, men cles.s a skola då vara väl tillJ.;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 skydclssalvorJla synas enligt samshimmiga uppgifter ej ha fyllt sill iindam ttl .

15 min. Däl'etfter sköljes Vz limm e 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 vseende på val len och ~ödo:iimncn. Från kriget för'elig'g a flera
exempel p å förgiftn in g genom gasskadade födoiimnen; framför allt Yar det arsinerna, som ofta gåvo anledning till föclo.ämnesförgiftning. Pr1oifyla!ktiskt skola luftning,s rören till vattentankarna vara för se dela med aclsorhatorer, och böra Yenti lati olllstrummorna till fiirrådsrummen helt kunna a vstiingJ.,:
genom gastäta spjä ll.

Gu sk rigsstatistik.
I nd'ikeringsm ed' el.
Dessa torde .fö,r bruk omhard vara av föga värde; det enda
~ly lika, som cmbord är nödvändig'!, iir indikeringsmedel m nl
koloxid. Detta frams.hilles g:e nom att indriinka filtrerpapp er
med l % palladiumklm·urlös ning. Vid närvat10' av koloxid a ntager sålunda behandlat papper en grå till sva1•t fiirgton, a llt
e fter koloxidens mängd. Di'iremot bör å varje frutyg fi nn~1 s
prov tagningspipetter; med dessa tagna luftprov böra un drrsökas i land.

Sanering efter gasanfall.
Efter det :1tt e tt .fartyg varit utsatt för gasanfall m·ed p ersistenta gaser s-kall det desinficieras.. L'ättast sker detta mecl e!~l
~un-iind::mdct av klorkalk med eftcrrföljande tviitlning, och spoining. Möjlighet finne s ju iiven omhot·d all anviinda ånga till
desifllfektion. !\ven besiittningens kliider skola efter gas:1 nf:tl l
desinfic ieras; liitta sl ~:kcr delta g-enom kokning. I allmiin hcl
får beriiimas tv[t timmars kokning; vid ko'k ning m~d tmga under tryck behöves vid 120 grader ,endast 45 min. till full cksinfeklion. 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

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.k riget 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;mortalitctsproc enten :"t
fransk sida var 4,2 7a och ii tysk sida uneler 1918 ungefiir 3 %.
Enligt den amerikanska synner ligen viii bearbeta de stalisliken
belö:pte sig tolalpers:;nalfiirlusL :n under kriget till 260,783 man ,
av dess a d og'O 34,249 ft sln~fältel och 1~~,691 å sj u·khus. Till
.-;jukhus inremitterade s, med undanlag av från marintr<upperna,
'224,089 patienter: av dessa leclo 70,552 man av gasskaclo r, alltså omkri ng 31 ~!,, av vilka clogo endast 1,221 man. Av 153,537
till s1jnkhus r cmilleraclc fall licbncle av sårs,k tdor av annan
nrt dogo 12,4 70. Be1~iiknas nntakt döda de av gas på slag:fältet
till c:a 200, eniir en uaskcncenll'aticn tillriicklin· för att cllida
inom 12 timm M 'iil !nn uppnttcldes •under fiiltför•hMlanclen, så
skull e Iotala lll'Clialitcbprocenle n av gas endns.t uppgå Lill c:a
2 %. Av övriga krigsskadade d cgo c:a 24 ';{ . A amerib:w sk
sida bJevo genom krigsskador 66 m:tn tol:l lhli ncla, 4,1 man
v

Tidslcrift i Sj öviisendet.

'"'
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skadades ft båda ögonen och 644 m a n blevo blinda å ena ög~tt.
Av dessa Yoro 4 fa ll av blindhet å båda ögonen samt 24 fall
av blindhet å en a ögat b eroende på gas, alltså endast c :a '1,:\
% (G ildchri st). Av denna statislik från arm·en framgår, h uru
;nyok•e t m era hum an gaskri g.förin gen är iin dc ga mla stridsmetoderna.

Krigsgasernas symptomatologi och behandling.
Lungrctcmcle gruppen.

Samtliga i denna grupp in gående gaser s verkan är i h 't
vudsak lika, m en vari erande i sty rka allt efter ga~.konccntra
tionen och exp ositionstid en . D c organ, som de angrip a, iirw
huden, ögonen , luftvägarna, respirationsmckani smen, cirkulationsorganen och blodet, digestionsorganen samt urinorgan en.
I förgrunden står dock deras verkan på andnings·vägarnas sl emhinnor och på respiratic nsmCikanismen .
Vad deras v ed~a11 p å huden angår, så saknas denna ofta:
i:i r den till finn andes, visar de111 sig smn en Hitt rodnad och a nsvällning.
.
Verkan på ögo·n en vi sar sig otf last s·o m en lätt konJUll l'tivit med tårsekretion samt en brä nnande ki.insl a i ög~on cn.
Vid starlw ko!J centrationer kunna till och med h ornhin n estH'
uppstå. Klorpikrin är den gas av den lungret::~ncle gruppeil,
som ger de starkusle ö.g1onsynrptomen.
.
R etnin gen av de övre llllftvi:igarna är vanlig·en , utom vHl
klor och klorpikrin, fö·ga uttalad. D en utmärkes av en r?d na<l
ch ansvällninrr av slen1<hinnorna i strupe och svalg, Ih laiHL
O
b
,.
med bildandet av ~råvita beli:iggningar, m era sällan m ed y l tga ulccrationcr . Patienterna klaga över brännande smi.irl <,r
och torrh et i strupen; endast i elt mindre antal fall över l1L''ihet. I förgrunden stå förändringarna i de djupare delarn a :.'.v
luftvi:igarn a, framför allt i alv·eaJ.erna. R etningen utlöser h ur
en inflamn1atorisk r ea.k li on, utmiirkt genom blodöverfyllnnu
och ansviiilnin g :•v slemh innan , ökad slemsekretion samt ödell1 .
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bildning ooh inflamm atoriskt exudat i lungvävnaden. De subjekli,·a besviiren utm i.ir kas oftast av hosta, a n cH'å clclhet smärtor vid djupa ::m dctag och kiinsla ay tryck örv er brö.s te~. H ar
gask onccutrnti onen varit s.tark, inlriicler hastigt ett lungödem,
och i de s.v ftraste fall en k an död en följa inom två timmar. De
subj ekti va synvp tomen äro då syn n erligen sYå ra, våld sam lufthunger, andningen hastig och ytlig m ed sam L!iga auxilliära
nndningsmuskler tagna i hruk, besvärande h osta samt en r ikli g blodfårgael -u pphostning. l dessa fall upptriicler stark mot ori sk oro. Vid lätta re g::1sn ing intriider . lung:ö demel ej så
snabbt, ulan först efter en: viss laten s upp till 2 dygn. Av cl enJl a orsak böra s1k adadc av Iun gretand e gaser hållas i absolut
Yila å tminstone under fö r sta dygnet. De sv åra fallen av lun gödem kunna delas i tv enne g r upper , den blå och elen grå typen.
Vid den blå t ypen iir a nsiktet a nsviilit och starkt cyanotiskt,
läpp ar och tun ga m örk t blåakti ga samt dc ytliga venerna starkt
blodfyllda. Anclning1e n i.i r hasti g men djup, h osta är vanligen
förek ommande med riklig upphostnin g. Puls.e n i.ir dock vanligen god, omkring 100 p r min. Vid den gråa typen är ansiktet ask gr tltt, med obetydlig cyanotisk f i.i rg'ning a.v n ässp ets och
öronsnibbar, läpparn a bleka, läclerfi.irgade; andningen är hastig,
men ytlig, hosta11 obetydlig, likaså upphostningen tt'olst att
lungorna iiro ödematösa. Pulsen: ä r vid denn a typ mjuk och
liten, vanligen 130- 150. I sormJiga fall k an ett fall, som föt"st
visar symptom på den blå typen, övergå till den grå, delta i
synnet'h et om det ut si1ttes föl' kroppsliga anstri.ingninrgar. Prognos en vid den blå typen är g1ocl, i allmänhet h i.il sa eft et några
dag:ar . Vid elen grå typen dä remot ii.r prognosen s:mn rcg•el
dålig, med död inom f å timmar eller inom första dygnen .
Ibl:Jnd uppl riider, sedan lung'ö demct gå tt tillb aka , tecken på
en br on ch orpnemnonli, b er oe nde p.:\ sekund är infektion av den
skad ade lu ngan. Som regel fö·r löper denna god artat m ed tem Peraturfall 3- 4 dage n. BtonchopJTeumonie t kunna emellertid uppkomma senare, etfter 3- 4 dagar · utan fii.recrående m era
~tpri.i gl:Jde lungsymptom, detta i sym1~rhct hos f~ll, som va llt utsatta för låga gask oncentrationer uneler lä ngre tid. Xven
1
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mänhet inga framtida men. Kort tid efter det att ögonsym p lom en satt in , börjar n~ tnin ge n av näsans 'OCh luftviigarn <Js
s lemhinna göra sig miirkba r. En riklig snuva b öritu-, åtföljd
av smLirtor över pann an, 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 k an st egras till fullk om
lig aphoni, beroende p :'\. retningen av strupen och stLimban dcn,
vilka l.Jliva r'O clnande och belagda. Snart börj a iiv cn symptomen fr tm lungorn a att fram triida , :'\.tfö,l jda av briinnancle smii rtor bakom bröstbenet; hostan, som till en börj:m Yarit ren
t orrh osta, blir så sm åningom lösare m ed en riklig slemmig uppl: os tning. Vid de hitta re Jall cn fö rsYinn er d enna :Her ino m
förs ta Ycckm tiil största delen, men vid de wårare fallen bör
jar upphos tningen att antaga Yarig karaktiir, t cmp cr'aturcn sliger oc h lydliga tecken på bronehopneumoni framtriida, dett a
h ero ende p:'\. sekundärinfektion av den skadade lungvävn aden.
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 p å hudretningen att göra sig gällande. Till en början upptriide-r ·en diffus rodnad , som t en derar till att snabbt !>pricla sig; så smånin!g om fra mlriid et' a
det I'Oclnacle områ det ett fl ertal småblåsor, som snabb t k on flnera till s,Lö.r're blåser. Smärtan är till en hörjan obetyd li g,
och det är egentligen först när sekundärinfektion en av bl åsorn a
börjar, som sm~i rlorna av hudretningen bli mera bcsviiran dc> .
När hudrodnaden bl eknar a'v, kvars,t år :'\. de platser, där bl:'\.sl>ildning ej ägt rum , en brunröd pigmentering av huden. RH elens k ii nslig,h ct för denna gasgrupp ä t' synnedigen olika h oolika personer. Skaclorna äro synnerligen svidiikta, erinra
mycket om S'kaclor u ppk omna geno1n röntgen ; full liiknin g iiYCL1
av mindre sår är sällan klar förrän efter 50:clc dagen.
Symptomen fr ån cliges li c ns,o rgancn iit'o Yanligcn beslåendc i kräkni111gar ech starka s'n tiirtor i övre delen av buken. Dr
iiro san n olikt beroende på ncds•Yald sen apsgashaltig saliv ocl!
iiro vanligen sna:bbt övergående.
FörLindringar i bl odet förekomma ej vid den na gnsgru pp:
den ofta föt'hanclenY arandc lcucocytosen iir beroende antin gl'n
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på bronehopneumonien ell er p~t dc suppurerund e briinn sikaclorna i huden.
Vid b eh a ndlingen m åste h änsyn först och främst tagas till
d enna gasgr'u pps persistenta n a lur. Den skadade m:'\.ste ·först
]Jyta kEid ct• samt even tuellt klippa h:"tr och sk iigg, samt Ct'h ålla
ett bad ell er ö,vert_vättning u_nder ordentlig in tvålnin g samt
sköljn in g av ögon, niisa oc h svalg med 2 o/c: natriumca rbonatlösning.
så sk öl•·, as öoo
anaår
av öaonskadorna
Vad b ehandlingen
n
'
c'
v
.
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 skydclsskiirm. Blir sekretionen muoopurulent, iir en 2 o/0 argyrolllös11ing, appli cerad 1 a 2 gånger dagligen, av god nytta.
Till b ekämpande av smärtan är lwkain oHimpligt; b~i st 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 a v nä sa och svalg användes i stor utsträckning nässköljning och g1urgling med bicarlbonatlös.nin g eller
vanlig k oksaltlösning. Mot r etningen av larynx användes m ed
goH r es ultat menth olinrhalation er. Särskilt visad e si~ detta
vara av god verkan som fö,rbercdclse till narkos av sen apsgasskadade, vilka annars fingo stark hos tretning, av narkosmedlen .
Även h ero:in v.i sacle sig vara av god verkan vid bekämpandet
av larynxretningen. Vid stark h os tretning kan det bliva nödvändi gt att använda morfin i liten dos. De vanliga expec to rantia Yoro i b6rjan av förgiftningen av föga värde. Den P.fterföljande 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
infektion en . För att Jö,t"hindra denna ~ekunclärinfektion användes unel er kriget i stor utsträckning skyddsmask er , täck ande näsa och mun samt fukta de 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 syrgasbeh andling
Voro vid denna ga~g1ntpp utan betydelse.

-452-

Vid behandlingen av hudskadorna arn-ändes ett flertal m rtoder. Först avtvriltas huden g,r'Undligt med fotogen, ben si n,
spri t eller Dalöns lösning 'med e:fterfö,ljandc tviittning med hi
carbonalhypoklori llö sn ing eller ingnides i n ödfall med klo rkalk ell er bicarbonnt i subs tans. Diirefler anlägges omslag
med el lloramin- T i l % lösn ing i % '/{ koksalllösning ell vr
chlorccsan. När bEtsorna !fullt utv eckl a ts , ·punkteras, dc steril t,
varefter fortsä lt es med omslaget i 3- 4dagar. Diirefter ÖY<''rg[h
till puucr"behandling. Dakins lösning var under Yiirldskri gl'l
myck et 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,l wll 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 ome delbart el"I L'r
skadan skall den förhindra uppko'msten av blåshildning. Använd 2 limmar efter s,l wll dell' fiithindr'a utb red ningen av b bsorna (Gildchrisl).
Magsymptomen eftn ~cnaps.gasföi•gif"tning' fordra in g<'ll
direkt. behandling; fö r sta d ngama flytande kost, sedan hitt di et
första veckan.
Tide n, 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 sekun der crt er
att gasvcd;an insatt elt rikligt tårflöde samt vid starkare ko l~
cen lrati oner häfiga smiirtor i ögonen. Deras, verkan på r'esp•rations,organen Yism• sig i ·en b r ii nn an dc sm.iirta i st r u pen sa111l
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hostretnin g. 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 sik adaclc Y:lllligen åtrrställda och r'odnadcn och snlllnnden a \' ögonen borta.
.-\ rsingrLLp pen .

Vid fötgilftning med arsiner 1iHhörande den aromatiska
serien uppslå förgiftnings.sy mptomen hastigt. De utmiirkas ;w
en inten siv, bultande, brännande smärta i näsa, mun och svalg,
smärtor i kiikarna, stick nnde smiirtc:w i ansiktet frnmför allt
i läpparn a, huggande smiirtor i öt;1oncn och över pannregionen ,
tårflöde, riklig serös exudation från niisan, riklig salivation,
kräknin g 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
pa rtikla r. Nysning ä r ett vanligt symptom Yid arsin[örgiflningen, skiljer sig från nysretningen vid senapsgas diieigenom, att
den kommer sii gott so,m omedelbart <>·fler det gasningen börjat,
under det att den Yid sennpsgasfö rgiflningen komm e r först pftcr några limmars latens. Yrsel efter denna förgiftning iir Yanlig. 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 förcko mm ;t
iiven gångnthlmingnr och liittare förlnmningar. Retn ingen av
luftvii gama Yisa sig genom en liill are bronchit. Symptomen·
försvinn a Yanligen has tigt; redan efter dc 24 förs la t imm an 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.
Behandli ngen aY dessa ;nsinskaclor gå i fötsta lwnd ut pa
att lindra smiirtan. Biisl ~il' inhal a li an ay klor'o for'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,i ak 5-10 droppar. Vanliga anlin eural gica
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·e delbart 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 Sro m möjligt excicleras; härigenom undvikes resorp liY
a rsenikverkan och liikningsförloppet avkortas avsevärt.

flinu11eT för ögcnen samt illam ående 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.

Fusfor.

Detta användes uncle!' v~iddskri@et till bombfyllning. VL'rl;.an blir dels lolk al i form av fosforbrä nns1kador, de ls :llll'n iin
genom: inha la tion av fos;forång'or. Fosiforstänk å huden ]whandlas bäst gcnmu att det skadade ställ et hålles i varmt Y:tlten cch fosforn avtvättas, varefter såret rengöres. med Yiitesuperoxid ; behandlas därefter som ett vanligt bri.innsår. Hava fosforångm inandats i tillriicldig. m:ängd, uppträda vanliga
symptom på fosforförgift111ing. Denna b ehandlas en ligt v~m
liga regler.
N i trösa gaser.
Symptomen iiro desamma som vid de lungretancl e gasern,t.
Latensticlen kan vara iinda upptill 48 t imnwr. Bchancllin gl' n
.sammanfaller med cle lungretancle gasernas.
]( oloxidförgifining.

Denna förgiftning Lir synnerligen lömsk p[t grund av avsaknaden av varje förehud Lill densamma. Symptomen vi cl
Hitt förgiftning bestå enelas t i huvudviirk, susning för öronen,

Föl,idsjuhlonwr efter krigsgusshtclor.

Trots noggranna undersö·k ningar in om samtliga i viiridskriget dPllagande länder, hava inga svårare följclsjukclcmar eft er krigsgasförgiftningat' kunnat konstateras. Undersökningarn a visa full önrcnslii.mmcls·e i, att tuberkulos ej uppträder
oftare efter krigsgastförgiftningar Lil1' under vanliga förhållan d en. S:1 t. ex. framgår av den amerikanska statistiken, alt ::tY
70,552 gnsförgiftade enelast 0,245 % sjuknade i tuberkulos under 1918 . Tuberlmlossjuklig'heten bland dc amerikanska trup ·
perna i Europa var uneler samma år 0,35 .'Ja.

Vård en av gasskadade ombord under strid.
Förbandsplatser och förbcmdspo ster.

Förbandsplatser, som ej Lira belägna inom gast~ita rum.
böra skydelas med impregn erade s·k yddsgardiner, likaså förlä ggn~ngs.phts.erna för skadade.
A förbandspla tserna bör fi1mas ett mindre förråd av gasInas:k er s:\sonr ersiittning för skadade ellet förlorade masker.
Dessu bom böra finnas gasmasker avsedda för slirade med ansikts- 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'a scylindrar
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 ersi.iltning föt m ed persistenta gase1· föl'O'l'cnadc dylika. D essutom s'k ;tll utanfiir fö,r ibandsplatsen fi n n as en b eh[tllar c förs edd
med lock innehållande syag klcrkalkLiisnin g lill fö,rval'in g, av
med gasiimnen: förmenade kliidcsperscclla r.
Utred ningen ::tY ga~skyclclsmeclel å förbandsvlatsc rna h i"n·
förslagsvis vara klod;:alk till nc:ut ra liscring av senapsgas, sp rit,
biearhonnt-hy pc klorillösn in g, eventuellt bicarbonat i subst ans
och Dakins liis nin g till neutralisering aY se na p sgasskador :1. h uden, c;h loramin-T i chlQil·cosa n eller l % lösning till behandl ing
av dylika skad or, 2 'o/o bicarbonatlösn ing lill sköljning av ögon.
niisa och sva lg i.iven vid 5ennpsgaslförg iftning, 5 o/o all.;oh oli ~k
nalriun1ih ydra ll ösn ing lill avLYiiltn ing ~tv fri.itanclc arsiner saml
.i ~irno xidhydrat pnsta till eftcrihchancllin g vid samma förgiftn in g,
klorotform ell er kl oroform-alkoh cl-e thcrlösning lill inh alnti " n
vid fö rgiftning m ed :1 t omnti sk a ars iner, liimpligcn b öra clcs.,:l
medel vara förpackad e i ampu ll er innehållande c:a 2 c m::.
samt bo,r syrelösning till b addn ing av iigo ncn eftct' förgift ni1 tg
m r-d E1 rg~1 sr r.
Utom furhandsposter a Ysedcla för sårsk a dor böra fi nn as
förhandspos ter a vseelda fö,r gnsskador. Dessa böra inneh ålla
ld orkalkl(;snin g, spril el ler Dakinlösning föl' av tvi.itlande :l\
senapsgasstiink , 2 '/t b ikarbo natliisning, 5 o/o al k oholisk n atri
umhyclra tlösning och e tt par ampull er med kloro l'or m- alkoll(llcth crlös ning samt r ikligt med k nntp resser och bonmiL Ev<'ll·
tu c!l t böra d e iive n inneh å ll a en mask för s:k a llesk ndor, alminstone i dc fi;r'bandstpos lrr, so m iiro a vsedda flir dc sv:ha

t or nen.

Atgiirder

u n der strid.

Vacl ft lgiirclerna under s tr id belriiffnr, s,å torde, som fiiru l
iir niimnt, intcl arbe te kunna ulriitl as ft förbancl splatsNna under den na period . Dc gass,k adnde, so iTL under detta skede
k omma fram till förba ndspla tserna, omhiindertaga s ulanfiir
förhandsp latsen av en i gassjuk\·flrd si.ir sk ilt Lri.in a d sjukv:ll'd:lrc. Föreligger förgiftning mccl pers istenta gasi.imnen, f{t dl'
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s k adade avtag"a de infekterade kliiderna utanför förbandsplat sen, varefl er d essa läggas i bchållnren m ed klmkalklösnin gcn.
De skadade få p·å taga nya klitd er ellet s,·epas i filtar. Vid senapsgas ellct• lewisitst i.ink avtv}itlas omedelbart d e skadadl'
partierna m ed respektive n eutrali s,e ringsi.imn en samL sköljas
-ögm1, näsa och svalg, varefter Yid liitlarc gas nin g elen skadadP
får återviinda till sin dntbhningspos t; vid svårare gasning förlägges han på förliiggningspl atsen fö,r sårade. \ lid skador m ed
lu ngretnndc gaser bör likaledes omlby le av kliider i1ga rum ,
varefter d en skadad C' alltid förhigges å 'förkiggnin'gsplaLscn ,
svepes Yiil i filtar, tillh å lles. ~1 tt ligga så s tilla so m möjligt saml
erhåller, om sft ske k a n, vannt k affe ell er dylikt. Även arsin skadade erhålla ombyte ay kläder, rfö,ras till förliiggningspl ats cn
samt erhålla en ampull m ed kl orofonn- a llwhol-eth erlösninn·b
eller , om sympt omen iira synnerligen svftra, m o rfin. Vid lättare fall av arsinförgiftnin g, dft symptomen ra skt gå tillba ka, kan
möjligen elen skadade efter en kort viio-paus återgå till sin
dr::t1.llbningspos t. T~1rgass k acladc fä baddningsmed el till ögon en och kunna i allmi.inhel efter kotl stund återgä till sitt ar·
hele. Av fo sforstänk skadade ,crhttlla aYtviittning av d et sk adade sli:iiJ e L, fi:i rband, cv,c ntu ellt mo1'fin , saml fö,rlä,ggas å för läggningsplats en . Mera ing•:lcnde behandling ii r uncle!' d enna
period oniidig, dock sko la alla k o loxids,ka dad e omedelbart erh ålla syrgas eller puUmotorbe,ha ndling.
Å tgiirder efter strid.

Efter dra bbningen .förfnres med nytillkomna gasskadade
på samma siilt, som onm iir uiimnl. Sä snart tinfiille gives,
un elersök 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 lungä dem , erhftlla dessa syrgas, åclcrlMas s:1mt <>Jihälla, o n11 tillfii!le finn es, glummi-glykos lösning intra\'cniist. Arsin , t:'u·gas och se na psgassk~1daclc tord e
de försla timma r na ,e fte r drabbningen ej påfordra annan ];chandling, iin vncl so m fö11Ut iit' niimnl. Vid o rdn a nd e!' av för-
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läggni n gen böra dock scnapsgassk ada dc, som för·e te sympto 111
från Juftvi.igarna, förliiggas för sig sj iil va och profylaktiskt erhålla skyddsmasker . Samtliga gasskadade böra förHigga s i
rum nvan pansarcliick, d~ir god ven tilation k an erh ållas. Yid
tra nsport bör ih ågkommas att, de av lungrclandc gaser skaeldde sko la transp rleras på bår cch ej få anstrii11gas. Vid evaku ering till lasarettsfartyg' eller sjukhus i land böra alla sv ~trl
gasade transporleras på bår. Med Jun grelande gaser skad ad e,
som företc tecken på blå ell er grå asphyxi, böra endast fö rfl y tlas under förutsättning, att evakueringen k an ske på k ort
tid och skonsamt samt under övervakning av läkar e. I amut
fall böra de, om förhå ll anden a det medgiva, kv arligga omb ord,
tills de mest alarmerande symptomen försv unn it. Alla m ed
lungr ebmde gaser skadade, sen apsgassk adade samt dc arsinsk:tdade, som efter 12 timmar ännu förete förgiflningssy m ptom, böra evakueras, likaså tårgasskadadc, som för ete svå r are
iigonsymptom . Störsla flertalet skadade av arsiner och törgaser torde kunna k varh ållas omJbord, möjligen även lind rigt
senapsgasskad aclc.
Värd å lasarcl/sfartyg .

A lasaret t sJurtyg böra de gasskadade fc rlii ggas å egen avdelning, belägen helst i Ö•v crbyggnnden. Behand,ingcn utfiir (:S
enli gt förut omnä mnda Pegler och S•k all särski ld uppm ärksamh et ägnas åt de senapsgassk::tdade, så att sek undära tun gskador ej uppkomm:t. G::tss,Jwd ade b öra ej u n der liingre tid vi\ rda s Oinbo rd, utan s.n arast överfö,ras lill gassjukhu s i land . Fn·
dast här kan rationell vård givas, såväl under sjä lva sjukdom t'll
som fram för allt under konvalescen t tiden .
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Några synpunkter angående skeppsgossekårernas förläggning.
I proposition till 192,6 åT s Tiksdag föreslog [{ullig l. Maj :t
en förrflyttning ,a v 'S keppsg·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 särskHd :k ommitte tillsatts uch är dennas arbete ännu ej avslutat.
Und er 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 förläggningsutrymmet å Radskrona hade för.slagsställarna tänkt sig,
att de på så sätt sammans'lagna kårerna·s tvenne yngsta årsku nser skulle utbildas enligt nu gällande he.stämmelser, d . v. s.
under V"intrarna i land i Karlskrona och under den menanliggande sommaren å Najaden o·c h Jarrama,s. Den sammans'lagna 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 nästföljande år, varefter kadskrivning i vanlåg ordning skuN e äga
rum. Härigenom 1skuUe främs,t vinnas en för:bättrad 's jömansutbildning ~ sammanlagt c :a 12 månader i stället för nuvarande 8 ~med därmed f,ölj,ande möj1ighet att .efter gen omTidskrift i Sjöväsenclet.
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gången u nderofficersskola kunna erhå'lla styr mansbrev, varti ll
f.. n. endast den teorebska kompet.ensen kan .förvärvas, vidar e
förbättrade rekryteringsmöj ligheter genom utsiMen att Tedan
som skeppsgosse få företaga en verklig långresa till frä mmande 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 utbildningsplan. Under förutsättning att deras förslag vunne beaktande och event. bleve pröva<t och befuJmet tillfredsställande, hade de tänkt sig en vidare utveckling i den Tiktninrgen,
att den nuvarande tr·e dje skolklassens utb~I.dn1ing skulle uppdelas å de två första klasserna, i vilka utbildningstiden på
våren samtidigt skulle i ·e rforderlig grad förlängas.
Detta förslag, som varH under.ställt CMS :s prövning, h ar
på grund av de förändringar i fråga om utbildning m. m.,
som detsamma ·skulle medföra, i ok e kunnat bills tyr kas, varjämte bl. a. fr·a mhållits nödvändigheten att 'bibehålLa tv enne
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
•s in mening, att .en skeppsgossekår :b orde vara förlagd till Västkusten, 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•a tta kommitten erhöll därför bl. a. i uppdrag att undersöka möjligheterna för kår ens
l>:.varblivande i Marstrand eller .e ventuellt 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
framh ålla 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 kustfästninlg, som vm· bemannad av kust artilleriet. Sedan kustfästIl'ingen ·i ndragits, överlämnades vissa av byggnaderna till fångvårdsstyrDlsen, som emeHertid aldrig tog desamma i bruk för
det ·a vsedda ändamå-let. .Sedan flygvapnet numera genom 1925
år s riksda.gsbeslut uppsat•t s, hava bYiggnaderna m. m. i Fårösund tillförts ,flygvapnet för att användas av Gotlands flygstation. I 'Vlilken ut.sträckning flygv.a pnet tagit kaserner m. m.
i anspråk undandrager 'sig bedömande. Med hänsyn tm att
den p•l anerade förläggningen 'a v 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,J uaf.ter i fred·stid till Fårösund torde bliva av ringa
omfaHndng och med stönsta ·sannolikhet endast i,f rågakomma
u nder sommarmånaderna.
Frågan är då, om icke Fårösund med dess kaserner, boställen, övningsfält och goda vattenområden för rodd ·och båtsegling skulle kunna vara en lämplig plats för förläggning.en
av den sl{leppsgos·sekår, man enligt •'Vlad ovan anförts anseiJ:
bör a t iMhöra Stockholms station för •a tt utgöra den förnämsta
och huvudsak:li.ga rcluyteringskäUan för Stockhnlms sta.tionsun deroffice.r skår.
De många olägenhet.er ur ·såväl kostnads- som .a ndra synpunk ter, vilka äro •förenade med 'e n förläggning av ·skeppsgossek åren till Marst rand och Nya Varvet, äro för väl kända
fr ån såvä'l 1926 år s proposition 1som därpå följande utskottsoch l~iksdagsbehandling för 'a tt här !behöva ytterligare behandlas. Jag vill därfö·r nöja mig med att påpeka nå;g ra av de
för delar, 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 sjölllannanmteri·el, 's om västkustens fiskarbef,olkning skulle kunna lämna för en r~ekry.tering a v sl{ceppsgossekåren.. D enna
förhoppni·n g har ju, som känt är, slagit fullkomligt fel. Rek·r yteringsfrågan torde därför ej Jig.g•a mycket annoriuncla
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tilt _ •och Ii varje fal>l ·ej ·s ämre - vid en förläggning till
Fårr·ösund än v·i d en förläggning ,t,ill Marstrand. Västkustgossarna komma säkert lika litet tiU Gotlia:nd som till Marstrand;
för föräldrar i norra och 1nellensta Sverige to:r de dret därem ot
·snamr·e vara en fördel a!J:t få ,s ända •sina ,gossar tiH Gotland
. med dess numera mycket goda förbindelser med St•ockhohn.
Och att ·en förläggning till Fårösurud skulle stimulera gottländska .föräldrar att låta ·s~na gosscr söka inträde 'Vid skeppsgoss·ekåren är nog otvivelaktigt. Då floUan•s iJ:l.ittiHsvaran~dc
erfar.enheter av r·ekry tering ,från Gotland äro av förd elakh gl
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·r e ·s:ig !i Stockho'lm el ler
i K>al'<lskrona förlagda fa1'~tyg tiid efter annan förhandsvis a\'Iägga besök i FåPöstmd, därige.n om 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·t cr 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,g gningslokalern,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·i ga.
Enär ju Gotland har sin givna och stora betydelse som
f!ygs.l•ation för marina flygstridskr:after, bör givetvis 1ick c en
f,örläg1gning av en skeppsgos•s ekår tiU Fårösund föranled1a clt
indr~gande av f.lygstrutionen. Emellertid torde dels flyg,napnets övningm· \"•ara så 'lag·da·, att f:lygövn:i nga r vid flygstati onen
icl<'c behöva .förekomma •a nnat än under den tid, då 's kepps-
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gossa-rna äro på ,sjön, dels också erfordePNga hangar- och flörrådsutrymm en även vid •en förläJg,gning •av skeppsgos>sekåren
till Fårösund vara disponibla för f.lygvapne·t s räl<:ning.
Det 's ynes dä1'f.ör, s·o m om ~nga större srvårigheter skulle
behöva· möta ntt ti1l Fål'ösund föl"lägg·a den .s keppsgos,sekår,
som tillhör Stockholms örlogsstation. En utr·edning ·i frå.gan
'borde därför komma tiU stånd, och då en förläggning ti>H Fårösund ju ~eke !behöver medföra sto·r.a engångskos·tnadcr eHer
ökade år.skos.tnader - man kan för ·Övrjgt r·c dan här pekJU på
den stcra sl<iillnad i }i\•smeclelspris, som är rådande mellan
Gotland och västkusten (närma,st härv·i dlag ~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 realiserande av här framla.g da 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•r e'dr·a ga framför
ett .bibehållande av den nuvarande Marstrandskår.e n, vilket
senare även ställer ·sig hetyd'ligt dyrare än s•a mUiga övriga
förslag. En lf·ö rf.ly.ttning av denna kår till Göteborg är ur militär 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 förlägg a tredje årskursens utbildning t<iH en
långresa med "•af Chapman" ä r give1tvis det m .est liHLalande för
d·en, .som ,s ät.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 (måhända l<'an rent av en :b espm·,i ng tänkas). Fårösundsförslaget
slutEgen är i dc fle>sta av.seenden jämstäJUt med Göteborgsförslaget, men ur rekryteringss.y npunld sannolikt det senar'e
överlägset, samt .t orde dessutom hava ·större utsikter aU vinna
S•tatsmaktema·s giUand e.

w.
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36 )mops jagare.

Meddelande från främmande mariner.
Medd elande från i\Iarinstrubens Utrit.e sm·delning.
(Se ptember 192;7.)

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

tember gör-e s 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;: •f ramtr-äder mest i de 1fr:anska
·oell ita:Uenska nybyggnad•sprogrammen . Denna ·far.tygskla>.ss intog kn apprust någon •särs.U1llni:n g, då rr;:rig,e t 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 .n u är i -tjä!ns•t. D•esS!a ,fa1r.tyg ö:ro en 'Dö.rbättll'ing •av "L•eone"-typ en .
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•e t ,för några år sed:m
iSku)ll~ :ll wva a-nsetts omöjligt att 1\ista.cl·k omma på ·e tt fartyg av 1enctasL

De nyligen färdigstälLda "Am:azon" .och "Ambuscadc", der föt'sta
<engelska jrugarna -som b~ygg.1Js efter rkriget , äro de enda som ·e nligt die senaste meddoela:nd>ena ~wnrstruera•ts förr 37 kn•ops ·f art, m en farter på 35
>och 36 lmop äro vanliga. Detta är .i.ca;:e blortt f-alle.t med dre stör•re makternas 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 •e n 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; d e rr;:runna nästan k:l.russifi.cerals som d:lottiljledar-e, äro p 'l
1,520 tons och 3G kno·p. Thornyeraft lh aT 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:nti nska 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. Whit ebe.acl i Fiume har utexpeTimenter:tt en tot',p·edt)'.p med •e n 1stridsladdning av 250 kg.
Av in!Jresse bland d'e mindre jagarna äro de tyska "Möve", "Oondor" etc. av vri lka 12 S•t. 'ä!'o i .o lika srtadier av nybyggnad. ·,EnLig~t Vre rsaiHesfördragret få cle ·ej övers:tri ga 800 tons, .ooll derra,s verkliga deplacement 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 \bestyckning av 4 12 cm. kan. od1 2 7G mm . lmn., () 53 cm. tor·pedtub·e r oc!1

24 mino r (mlinorr :inrg'å i många j,ag.ares utrustnin•g och de .italienska kunna ombordtaga ända ti.ll 100' minor). Vid 31,000 hkr. beräknws "de Rnyter"-klas.s en få en lfart av 34- 36 rrmop.

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
11
€n myclwt mindr·e typ. [)ress lf·lorttiljl'eda!1e n :r 35 •är på 1,'700 tons, 91 ~ ,Jä.ngd oc•h bestyckad med G-12 cm. :k an. Farten beräknas bLiva 34 kn op.
Av intresse ikommer det GJtt lbliv•a, hur de n ya erngels1m .floUiljledarn'l,
'' ·· ·
· ib .. ·an av 10 9 8
l l a paJJoOrJa!S
ibev.iljaclJe en1iglt 127 ·års program och s•o m .s;:o
1
urJ
- '
komma att s:ttma rs.ig i jämföt·•else med cle ov1an nämnda.

Olilw u-IJåtstyper.

Nyligen .f·ramlhölls •i Genev•e att 1,600 tons borde va1'a maximum för
'11-ibåtar. Atmin1stone lfy·r a mailder - EngLand, Fören.ta staterna, Japan
<Och l<,rankrike - hruva byg,g.t eUe.r lby:gga u-ibåtar på stör-r e '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 rf ör danska f.lottan, :som i

468Köpenhamn 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 gör a 1 ~
Ji.no•p i .öv-läge och 10 i .uv-läge.
u~bätar n a,s •b estycl;:·ning YaTicrar n5!s.la:n liika m yck e t som d ora~
storlek, och •under det .att iClen mJ·a amer,ilpans!ka .t)·p en "V" förses m r.!
1 15,2 cm . •k an. 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 L eit.tll\ln(t ocl1 Jugosl av i~>•n
u-båtar. För det 'S istnämnd.a la:nd ct har Armstrong lllJ'·Iigen byggt lYa
!J75 tons ibåtm·, be.st)·oJ< ade m ed 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 'p ressa:vde1nin.g i London.
Sir Arthur \Villert, m ed ·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.FKan ern:a kumna ·göra ,s·om 1dc <v ilja, 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 else rna mellan rik ets vi,tt åtskilda delar samt såsom ·skycld m(l!
tt-b åtar. Om elen ,a merilmnska r egeringen öns.J,ar ~Jörja en kapprus Lni n·'
oc.ll därm ed öka skatterna 'i Amerika, ·s å är {tlltta: en .a:meril~a:ns.J<: aog·chl·
genlJet. V.arje sl,ol,pojke ·.i .Engla:nd vet, a:~t .f ör lio å r ·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. )

-469Om detta är riktigt bebådar det!Ja, fortsätter tidskriften., ·e n syMerJd,gen vjkti-g utv•eckNng av IU-bMskrig,e t. Hi:t.inti.\.Ls hava två fak torer bidragit <till ,a tt :f.ö.rsvå·m u-hätens' aribete. l<ör det första fö-rrådes ofta ub åten av mö·clvändli,g heten att rh öja p'e ri.sil,·ope' ~ öv1er vatten y tan för att
t unna s-e ·OC<h 1ger överva.ttensfmrtyg.e.t en mölj .hghet ;a tt 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.i sa p·e·riskopct öv er densamma och
.om torpeden ,g år 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 ~bMs a ntfalil ra1 ~t O"ä:ni(J.Hg,t ök.ms.
Det ·enda: medl et att beJ,äm!Pft det n~· a: -sättet ,f ör u-b åtS~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;nIJ aJk•ande, -innan •cl-en>;amma a~an vara inom 1Sk•ottbål1.

Kry:Ssruren " Lond.on", 10,000 ·lons, löpte d en l4 !S·e ptemb cr ,a:v -stapel n ti P.ortsmouth.
The Ha mpshir e 1'e.Iegraph ·a nd 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'Ar c".
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 avvaktan 'På a:t t detta blir f·ärdigt, har d enna: n tv·ä g måst ti}i:l.agus, emedan
"J ea:n.ne-.d'Arc" Llr alldel es u ttj än t.
L eYacht, 27 a.ug. 1927.

Ryssland.
I si.tt augus•tinummer lframhåJtler t id!Slcriften ltl!te Uniled sta tes N:.t·
v.al Jns tibute p ,r,occ-ed·ings ·clC't fr,a msllårnd'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 använcl e sådana: mecl osynl <!~
bana, ooh u-båten ti-1l ä ts -icke att komma: iiJII y:trun eller ·alt ·e ns använda
sibt ,p eri,s lwp ·på n ågo t 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 .

Meddeland ena i ·p ressmt om oden rö·cLa .flo•ttan, tCkss farty1g oc<h cll\SSa3
tilLsltåncl, pet'so naJcn.s utbilclning •och dugligh et ,samt om Hot la: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,wlelninge n uppgives ibla:ncl fartyg·en vara •i go.tt .stånd .o•oll besättningarna: väl di·sciplinel'ade oc'h övacle, va!'lför •s ovjetteottan rti.lldöme,s ett !:!'anska: .stort stridsVärd e. Enligt andra ,u]l'p,gHtor S:kuUc d.ensaJ!11ma kunn~ a,nse•s vara ·enda.s t
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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 'a tt företaga större krigsövni·nga:r .
Jus·t vid elen tid, då avibro:ttet .i f.örbimdelserna mellan England o~h Sovje.tuni·o:nen .ägde 'l'U!lll, k•q·,ss!ado östersjö:flo1ttan ~ atliJ;tjämlt f·ör krigsöYningar - 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-l ution, stinastående varv -och verk•Stt.äcder, sys-tematisk de cimcrin~ ,av b'e.HUs,p·ersonaJ.en .och iö-n summandet av de vanliga .inre tjänsteåtgärderna, uta.n även med hänsyn lt ag-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}orde 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 :f örst ,grunden för ikr.ig.sb-ereusikap, :sljälva :1"-:Jir.tygsb·e stånde:t, betr-ä ffar, är det tiU lföljd av den :röda flottans he,rmetiiSUca innes.l utning i
Kronsitadt utomordent1i:gt sv-å rt aV.t ofå ·en riktig öv'eriblick över de stridsduo-Jiza •enhtetern1a, desto mer som de allra flesta ,f,artyg,en ofta ·omdöpts,
vil~et. zör varj e h-ä nvändelse till den kejselrJiiga marinens fartygsförte cl~
nin,mr vä:rdeJös. Eme11er,tid måste som c\le-t v.mztiigaste sa~~fö.nhåHa:n·.ld
fas 1hläs, at1t, lbo.r-tselbt firan ihjäJl)pifa[·,t yg, .im1g,a n~·ib~'g;gn.a!der hiava u 1Jfö i'•b.
Såvitt man sål:edes ]{•an .tala mn n)·byggnad .eller åte.rupprättltnde av sovj 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::~
u

pelliagoda r'csp. s j ösatta 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,i dsvärde 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

471och med något överlägsna dessa. .F rånsett dessa :f yra slagslkep·p, .som
a:J.J.a .äro !bemannade och - med re,servation sag.t - •striclisdug.ldga, är beståndet ;fJN ·sltagskepp av typ för-e "iDre.adno,u:ght", lsom · i varje fall blott
skullie kunna användas unot ·e n tredje -r angens mD'tsLåndare, ick•e nämnvärt. Det utg-öres av två tiLl ,fö.Jjd :av den .tidens osäk·e~·h·e't o•ch planlösIl et i :k onstr:uldionen - 1e'fter Port Arthur oCJh Tsu1sch·i ma - mi's slyckactede :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 ·s å h ci]rarrt som v·e.temnen från p ,011t Arbh!ursticlem. Den var d et första fartyg,
som i det nattliga jGJpanska .in1edande torp·ecla;ngrcpp et träffades .och försattes 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.ellag.da jäJvtar1na ('''Nav,a.rin", ·"Ki.nlJur:n'', "Boro.clin" och
"Ismail") •hava överlevat rcworuti1onstidens sto·rmar, huru måruga är.o ·e f't-er mer än •t.io•år,ig by:gg-n.adls!tiw::l :fäJiClig,gtJä11da och fr11u:ru många äro nedskro.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 tllänsee.ncle med sl::na 12 35,5 cm. kan. och ·eno,rma aktioniSJ'a;die betydlig:t övertrii'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.iglh ålles oomsorgsfunt. EmeHertiod kan man
med säkerl1et rä!Qna me.d, att åtminstone två av ocles1S'a krys-sare ingå 'i d en
~ktiva .flottan. ID•e öv•riga pansar];rys,s,a rna :äro 1c.Lär-emot icke av m·å gon
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 .s amma 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·o lutionen. Av moderna jagare (:modi!fieraJd "Novik"-typ, som,
b~·ggcl på Schi·c:hau-v,a-rvet, reprc-scnt er,acle ·ett fartfenomen i 'flottan ) finna•s .omkr<i ng tjugo. U..;lJtåts,nottan, som lbestår av •f å ioch föråldrade b'l..ta'r av tfram-sk typ, kan lämnas utan .av1seende.
"ICJke 'f al'tyg, icke koetflficienter äro avgörande, utan mrunncn .i kommand oto·r net och rrna:n:nen bakom kanonen". :Men mann.en i ikommando tom•e.t f:a;ttas. B'efä]Jspersori:aLen är ·s å go t t t:>om utrotad; för die f:å J mar·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 -oHicer.arna, de•t påill tliga :ti.Llislwtte:t i ana.rinen, mo'bsv·a ra väl till si•nne.laget m8:1
ej i te;l mi·sk•t Ul·än•s!eenide ma:r,ine,nls Gtrav. Agitation, particeller och avstånd-smätar-e triv,a.s just .i ck•c väl tillsamman!S .
Och manska-p eL? ·M obmsemde arbe•ta:rsolcloater i gt·å, dåli.ga uniformer. IK:1sornluft från !Krons,trucH. Farttygen .tiH ankars 'o ch för:töjda.
Rrigs,övnin.ga:rna - politiska clemon:s tr.a:tioner. Den ry<S·k a nmrin en1s arY-
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alt lil.ta sig nöja n1:ed uLräknande t av tab·eUer öY•er •s tt'id s~;oe f ficirn
t er , a tt rälma (]errl .le ,:ancl e J;ra.f•len !hos mannen i 1wmmamlotm·nel f•it·
inc,en ting, at-t !å !;a .f lottan ,som t eot· e ti sk s tricLsst~Tka gräva n et· s·ig b·l\l.Jld
Lå ng ooh a;lger ·i hamnarna - allt .up•p['•e pa r s ig men i <förstärkt p:racl. Dr> t
ligger f ar.tyg i Kron s-tacllt, ,f,a,rt)·g m ed krafthga J;:oefficoientel'. Fart}.g, su 1n
om de kunde bilda en l'loLta, •en J;:t·ig•srt'lotta, 1SU;:u1le t i·llsamma ns 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.

niigrr a krig SÖ'Vning.arr.

-473<>JTI elen röcla floUaniS rm·onuti;onära. kri·gsråcl i ·e tt uppt~op tiil cle ·engelska

m atroSte rna elen 22 jtu li 19·19 sacl•e : "l\IfuLte Östersjön b !.i Ya. va!l;"•an för prolet;a,r·,i a,te ts Y.ä r ldsreYotltutio n' '.
~o
Härtill :fo ga r Il.evallu Ho te följmxle : " \'•icla t~a.t~Hgar e ·ä n den rö cla
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 •s om om (]et m era rörde si" um en cl~
mons·tr·alion än yr<k·etSmässig.t a.llval'li ga sak er, mås:be denna n~·a :ryska milt.tarJsm n.o g>a uppmärtsa:mmas. "

1

Thi't:·ingiscille L a nd e,;~()i lung inneh åller följ am.le arti k el 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.se n gör e tt JS bm't 11umm c.r :m ed ·a nledning av denna övn in'-'~
färd, som för•e.to gs unel er n ågra 1So mm arm 5.nader , d~ {]e t icl;e f ör·el;om rn"~
n i\.gra storm ar. Dänför kwncle natmli,gtvi.s (]enna •e xpediti-on •ej .ställa a,ltfö'l' .s tora pMre·s>tningar på ])CS•ä llni:ngar ·ocll rfart}g. Kra sn aja Gazdfl. llc··
rättar scge·rg:Jad om •ett f&l'LQ'~ko.rcl , .Slom pr.e.s tcrats 1av chm röda flott an,
m en är dänlicl dock nog f·örs.i J; Lig att förtiga btur ·s tor hwt, tsom fa rtygen uppnått. Tidn.in,gsu Uåtand•ena g i\. aHa ut 'P å cl·e.tla: Ryssland m as le
för svara 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.o n>Clere ge r ingen ·a, Lt Y'i Ii den rii cl a 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 sa mm ans1u:te.n lfamilj, •en .förfärlig makt mot fien den.''
I övrig t g•c nomanclas tidnin gs·ntJ å tandenla av 6amm a miJitRrism, •s nm m~ n
i förstärkt m å tt sed'an några m ålnader lfinn,e r i den ryska pressen. \V orosolli low •llöll i läg:reL y,icl Lenin,g·racl .et t llJ'• tt ·k ri gs ta1, i vi1ket l1an uttalad e a lt Sov j e t- Ryss~ancl v.atr f u ll•t ber,ebt .för kri,g c t. Fi end en förJ) ct"Ctldc
sig pä :k rig, .sruclo \V ot'OischiltOw, oc!1. därför måste vi göra all't föl' al:l n:':J.
bäLtrc fiiri!J.e:r:cdtC! a {läPp-å rä n 'l1an. [)'en l'e"o lutionära 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 ·f red" i'ikl'iver \Vercho lusski bl. a . .i ,samm a 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 ,g iYetvis. Ett t vi Ye l om d e tta sakiö t'tl lål1ancle m edför för rlcn tT; olutiou:.ira •rörelsen s tora f•a ror; dänför •h a Ya m ensch evi k·e rna ·ooh l)o'nr.goisien
uv.er >h ela vär'Jtd~n intre,sls•e av a,Lt utsprida tfr·ed:s iHu.ssion er - cl~irig rno m
vilja. d•c momltistt tavYltpua ~·ö.c l g>a r.cl is tt•rua , •ambctarma oCJll bön(le!"na."
J:l'cn röllll f,lottans ,stt'idsdug.tig•het övel's1;:attas tydli gen av soYj etmyndigh·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·ö r en stäniclig .f ma i ös.tcr sjön, ya t'-

I ti (lning·en Bas]er Nachr•ichten finnes en art.ikcl, so m. reclog·ör för
p er sonal·, ·.t: m om den r'J·sQ,a a rm en ·o ch .fll:rttan.. Efter att flil'st ·11 aYa syssoJat m ecl l11l·slåtncle t mom {len lfön·a a n•för· ,t,idningen 'b € träHancle fl en se na r e
i!'ulj all!cl•e : In om mar inen, ;:Uur el en t ekniska J;:,uns k a pc.n träder i förl:!'l''llnden
syn es ~H anmär~;:ni'll gST'ii.rt omsvin-g ägt rum ·s edan 1!J17. Rccla71 Lcn i~
!·:.e.teckn acle matro·S•e rna som "elen r s k rt revolutimwns pryd nad ocll sto'lt·Jl cL". Skull•e ,IJan väl ·ocJ;:så l;unn a.t, gö:ra cle.t n'IJ ? Man v•e t att de fÖ't'S:ta
och ·f al'lig asile my teroierna .ägclD 1t1um inom ,fltoLtan ocl1 sjö·f ästnin·l:!1Cn Kr·o nSJl>acll. I da:; gältJa matros ern a ,för att v:Jcra mindr e s äkra ·e.ll.er å~tmi ns ton c
.ick e 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;: sy n•punkt, vida säme'e tän inom armens. Men vi lil la cle
j) e,k antgjorcla 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·o letäea. Pä •clc :högre bcfälspo.s•t el'n a 'Ilar man
trot s a lila ·am;lträn~ningar J ek e lyckats pl acera rner än 20 % ins•k rivna
lwmmun islcr. Flo.t.lan är där•för Yid in:~räfJan(le kt'ig e tt ·ä nnu m era oberäkneligt ·el.e m ent än a rm en.

..
varLahavsof'1olia:n :ll.ar sedan •en lälnig t'e ti{l [ör.e,tagi t expecli'ti·o ner
l•: ng1s kusten•; upp•eeptade övnli ngar i föot,ening m ecl Ilygv,äsc nde t ool1 ku 5 tfo:rsv.ar.e t hava •oc1;::sä u~fiirts, ls·å a~t man m ccl rätta kan sän·a alt en sy nl'
o
'
ner U·~en ·sto•r livruktiglll'e t utvcckJ,at s .inn.evaranoClre ·å r. Vid en ins p ektion
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 ~ d 0 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
~ela f' r am&>teg och a.tt l\hw1JiY,a rv c.t i Ocl•c!ss·a ·na•rt a,ommer a,tt Yara ~ i'äeo'
~i g t m ed de -si.s.~a •fa:r~·gen av d.e)t gum lia. >b es tånde t , v.iJokas isli\.ncLsätlancl e
ann.u an se 'löna möd.an . 1För1I.vLom <.le rc(]•an f•ä:rdi••a lfartY"'C n t oretc t re
!kr
"
.o
J'ssar e, tr e torped!JMar ,o ch .t vå u-i!J>ätar åter rrwnna gör~s kt~igsdugli~.~; Vid övningarna i maj de.J.togo clle bådla kryss·a ma "Komin tern" 10ch
sch cn .onJa Ukra·i na" :ävenso m fJTa jagare, ttPe torpedJJätar IOCh fym
~~ de :sex J:JelfinUig.a k a n•o,nbMarnla föriJitom. HC!ra lljälpfat'tyg av olika
~.ag. 'D e rustade U-'bi'ttaJ'JJoa ·s J·nas !Jruv~t ' 1a:rit fyra, V'ilka föccta.g it uvllilll!gar föT sig.
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar
medd elade

ucnom Th.

"Vawl'inskys Patenlbyr·:i,

Slockholm.

Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvete nskapliga tidskrifter,

Datum

l n~:~~~· l

strategi och politik

8/9- 27

3576/25

IDi•e Alwu:;tung'ElkOTII[CI!'·emz in Gen-eve ('M ar. n. h. 9). - Di!() Itali€Ili'Schen Fl'orttenubun.g en .E nde· Juni 1927 (Mar. H. ih. 9). - Trcma1.tslwnfercnsen (N. 'l'. f. S. h. 7). - L a m ari n e NoTvcgienne et 1son av enir
(le Y. n :r 2323). - Vom vY els'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).

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

15/9- 27

4085/26

i\nordning .för 1;:ylrning av •e lektr iska mas'kiner. \\'.
R. Uggla, St ockholm.
Lik•rik.tar<e. 'l'ihe W·c stingiJ ous·e Bmk.c & Saxbv Signra:l Co mpan y 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~~

rr~, . oJm.

1613/27

Sj öl;rigshistOJ·ia .

2727/21

Zwe iber Be.iiLeag zur Fna,g·e fl es 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{rig s h istoria.

ho~m .

22/9- 27

övc;rs.iJ;it över S\'O!'ilg1c.s Kri1g unclm' 1600-lta~e·ts sen.at'e hälvt ('\lili-

3556/26

437l j25

·tiir~iLte t'atut'fö r enin g.en n:r 148) .

3532/23

Ot'!Janisation.

F!1re:e d<e n1uvrue een<Cl'e •pe• tnilngtsli njer i vår org·ani<sClis.,jon frBm ~ (N. 'r.
Foreclrag i la~J•St}cneSile (D. 'l' . f. .S. sept.). - L'jorgainisation gen(•raJl<e Ide ~a mat·ino (J.e Y. n :t' 2322).

1811 /25

f. S. 1h . 7 ). -

Naviuation och sj ö fart.

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

264/23

s.

h. 7 ).

Skeppshyunna dslwnst och masldnväse nde.

29j9- 27

1042/23

A:t'tillc•riskib.

F'(6T.anclrcde anDirdln·ing.c r o,g detal j er Cifber Y•e rd cnskrigcn (N. 'l'. If. S. lh. 8).
Diverse.
Si-gnalYäscnd-et.s 'orgamisati'o n. i'\ågr::t sJ· npunikte'r •och ett föc·sl:\g
e n änmu olö,sil organi,sati•ons'fr>i'lga ('1'. i •F<Jrlt. ih. ö).

Uppfinningen s art

908/26

An:orclining vid •pumpar mccl •flram- OC!h atergående
1w1v. J. Mc CalJum, Glacsg·ow, och P . H. And 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 e r och
H . Huebnee, Kuln-DellbrDc k. v'
M ed p•ulvc<rformig1t eurlrs läcJkningsmcd el mbclanclc,
·t ransportabel ·eldsiJ.äDJ.mi•ngsap.p-ar·a t. Intcmat ional e F·e u el'-lösclher Ce,scHsolHtft m. b. n., Ch ar,Jo.tbenlmrg.
L j ud~~mo~t~:gr,r e , swrsl; iLt 1för ljmh'ågol' i \'J tsl;or.
( I Ll laoo lili pmlentct N :r 61210 ). Sig.n:al Gc6ellsdmft 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 'Sn rabb maniplulerin,g av min'or· i un ..
{]e•rv::trttensbi:\. ta~·. Ch311Jliee.s & EteHces .'\u gusU!'
Norcl.mand, L e Havre.
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