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Ett glädjande budskap 
till dem som lida av eksem. 

l--eopardens Droghandel i Stockholm upptager 
tillverkningen av Vingåkersgubbens 

berömda tjärkräm. 

Få är o väl de som. ej hört talas on1 Vingltkersgubhcns l 
lyckalie kurer. Många tusen människor ha dessa kurer att 
tacka för att de blivit friska . Vingåkergubbens namn är känt 
långt utom Sveriges gränser och ända från Amerika ha sju-

l ka kommit och fått bot. För någon tid sedan avled Vingåkers
gubben. Hemligheten med hans tjärkräm förvärvades då av 
Leopardens Droghandel i Stockholm, som på begäran av ett 
stort antal sjuka återupptagit tillverkningen av tjärkrämen . 
Fabrikanten har under den korta tid som tillverkningen på
gå tt fått mottaga tusentals tacksamhetsskrivelser. Dessa intyg 
bevisa k lart och tydligt att Vingåkersgubbens t järkräm är det 
enda tillförlitliga m edlet vid botandet av eksem , utslag, hud
klåda, kvisslor , rödfnasig och oren hy m . m . I fall där andra 
m edel totalt förfelat sin verkan har endast Vingåk ersgubbens 
tjärkräm kunnat råda bot. Priset för krämen är kr. 3: 7 5 pr 
sats och r åda vi envar som lider av n ågon av dessa åkom
mor att genast tillskriva fabriken. Adressen är A.-B . Leopar 
dens Droghandel, Avd. 234, Drottninggtaan 57 , Stockholm, 
Tel. 97 42 . 



Akta tyskt starkö l 
åter att tillgå! 

U p p till 8 % alkohol. 

Leopardens Droghandel i Stockholm har förvärvat en

samrätten till det gamla berömda tyska «Hausbräu«. 

I dessa torkans och r estriktionernas tidevarv når oss plöts

ligt från Tyskland det budskapet att man å ter , även här i 

Sverige, kan släcka sin törst med ett glas gammalt och go lt 

bayerskt starköl. På grund av gällande lagbestämmelser får 

öl et icke i sin färdiga form tillhandahållas allmänheten. Leo-l 

pardens Droghandel i Stockholm har därför av ett tyskt kon 

sortimn förvärvat ensamrätten att försälj a de för bryggnin g 

av ölet erforderliga ingredienserna i vilka även ingå äkta 

, bayersk t malt och humle. Ölet tillhandahålles såtedes på pa 

'1 ket och själva bryggningsproceduren är förvånansvärt enkel. 

' Paketets innehåll blandas med vatten och kokas i en vanlig 

ka strull varefter det får stå ett par dagar tills det få tt den till

råckliga styrkan och musten. Det får då samma goda arom 

som det tyska ölet, blir starkt skummande och kolsyrehaltigt. 

Alkoholstyrkan på ölet är i Tyskland 8 procent, m en kan 

denna givetvis allt efter förhållandena minskas och beror al

koholstyrkan uteslutande p~t tillsättningen av socker vilket i 

vissa delar av Tyskland , exempelvis Bayern, är förbjud et. F ör 

övrigt innehåller den medföljande noggranna bruksanvisning 

en tydliga föreskrifter i detta hänseende. 
Priset på detta äkta tyska öl är dessutom betydligt billi

gare än vanligt svenskt öl. Det tillhandahålles i originalpaket 

om 12 1/z och 25 liter. Ett paket om 12 % liter kostar enda~t 

kr. 2: 25. För paket om 25 liter blir priset ändå billigare eller 

kr. 3: 7 5, vilket motsvarar ungefär 4 öre pr flaska. 

En var som önskar göra en god brygd tillrådes inköpa elt 

paket som prov, vilket levereras direkt från A.-B. Leopardens 

Droghandel, avd. 234, Drottninggatan 57, Tel. 97 42 , Stock 

holm, om ej Eder handlande kan stå till tjänst. 
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Be·rä'ttelse 
över Kungl. örlogsmannasällskapets verksamhet under 

det förflutna arbetsåret. 

.. Sällskapet har varit samlat till sju ordinarie samman

traden, varvid avgivits sju årsberättelser, nämligen: 

i Artilleri och Handvapen av Ledamoten Ekeroth 

Torpedväsende av Ledamoten G. Lindström ' 

Flygväsende av Ledamoten Ene/l ' 
J 

N~~vigation och Sjöfart av Ledamoten Grelberg, 

Halso- och sjukvård av Ledamoten Lundberg, 

Skeppsbyggeri och Maskinväsende av Ledamoten Zet-
terström samt 

Sjökrigskonst och Sjökrigshistoria av Ledamoten Lind
gren. 

Ledamoten vVijkmark har dessutom avgivit anförandet: 

'' T~~·pedvapnet under världskriget, samt Ledamoten Hagman 

anforandet: »Sovjetflottans å teruppbyggnad och inverkan här

av -~å svensk försvarspolitik ,, och Ledamoten Ljungberg ett 

::mforande om nya torpedförsök. 

Till sällskapet har ingivits tävlingsskriften , Förbindel-· 

s:viisendets betydelse vid sjökrigsoperationen av Kaptenen 

VId Kungl. Flot~~n R. Tlwn?n och belönad med Sällskapets 

'' H edrancle omnamnancle ,. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 41 
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Inom Sällskapet hava följande förändringar ägt rum: 

M e el el ö el en avgått: 

l Hedersledamot och 

2 Arbetande ledamöter. 

Upp flyttats f"rån Arbeluncle till H edersledamot: 

Generalmajoren T. \Vah/man . 

Tillkommit: 

Förste Hedersledamot: 

H. K H. Hertigen av Västerbotten. 

Arbetande leclamöter: 

Kommendörkaptenen av 2. gr. E. G. III. von Arbin , 

Kaptenen vid Kungl. Flottan J. E. Gester, 

Artilleriingenjören R. C. A. Grey, 

.Majoren vid Kungl. Kustartilleriet H . G. Öhngren . 

Kommendörkaptenen av 2. gr. S. Y . O. Håkanso n. 

J<.orrespondemnde Ledamot: 

Översten på övergångsstat vid Södra Annefördelnin g

en E. A. L. L ind af Hageby. 

- - 591 -

Minnesteckningar. 

Herr Ordförande! 

.\fina Herrar! 

Dc Ledamöter, vilka under det "åno·na arbetsåret la·· 11111
at 

'""Il b b 

Sa skapets krets , oeh vilkas minne Kungl. Örlogsmannasäll-

skapet på sin högtidsdag enligt gammal hävd önskar giva en 

h edersbetygelse äro: 

H edersledamoten \J\T. Dyrssen, 

)hbetande Ledamoten O. Hosensvärd och 

Arbetande Ledamoten J. Lindbeck. 
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t 

Amiral Wilhelm Dyrssen.':' ) 

Amiral Wilhelm Dyrssen föddes den 26 mars 1858 i H~l
gelbergs socken av Skaraborgs län. År 1870 gjorde han slll 
~·örsta sjöresa som kadett ombord å korve tten af Chapman 
och blev 1871 elev i s jök rigsskolan, från vilken han efter gv 
nom()'ånoen utbildning utexaminerades hösten 1877 och u t
näm~de: till underlöjtnant vid F lottan. De Inilitära studierna 
fortsattes snart därpå vid Artiller i- och Ingenjörshögskolan a 

*) :Minnesteckningen författad a v ledamoten örnber g. 
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.Marieberg, vars allmänna kurs han avslutade 1882 och högre 
Jwrs året därpå. År 1882 utnämnd t ill löjtnant tjänstgjorde 
han till sjöss å korvetterna Giivle, Saga och Vanadis , å den 
sistnämnda under dennas världsomsegling 1883- 1885, samt 
å korvetten Eugenie. Därefter följde sjökommenderingar om 
sommaren samt om vintrarna tjänstgöring i Marinförvaltning , 
~1arinstab och som lärare vid sjökrigsskolan i vapenlära och 
sjökrigskonst År 1888 utnämndes D. till kapten. Un der kap
tenstiden växlade sjökommenderingar m ed tjänstgöring i flot
tans överstyrelse, som chef för artilleridepartementet i Karls
krona och lärare i sjökrigsskolan. År 1898 utnänmdes han 
till kommendörkapten av 2. gr. och förordnades året därpå 
till Chef för marinförvaltningen s artilleriavdelning, i vilken 
befattning han kvarstod till å r 1904. Därjäm.te tjänstgjorde 
han som fartygschef å korvetten Saga (kadettfartyg) 1900, 
samt ~1. pansarbåtarna Göta (HJ02) och Tapperheten (1903) 
och slutligen som avdelningschef för till Karlskrona förlagd 
eskader i början av år 1904. Till komwendörkapten a v l. 
gr. hade D. utnämnts år 1901 ·och till kommendör 1903. 
Hösten 1904 utnämndes han till konteramiral och erhöll sam
h eligt förordnand e som Inspektör av flottans övningar till 
sjöss, med vilken befattning tjänsten som Högste Befälhavare 
över Kustflottan va r förenad. I nu nämnda befattningar kvar
stod D. till sommaren 1916 endast med avbrott för den tid av 
c :a l :Y:z {tr (1906--1907 )' då han var förordnad till statsråd 
och Chef för Kungl. Sjöförsvarsdeparlcmentet. 191 l befordra
des D. till viceamiral. Under sin sista tjänstetid 19l6- H)23 var 
han stationsbefälhavare för flottans station i Stockholm, men 
togs under denna tid liksom förut jämväl i anspråk för andra 
uppdrag i försvarets tjänst. Vid avskedstagandet elen 27 mars 
1923 tilldelades v\'ilhelm Dyrssen den högsta sjömilitära gra
den, nämligen amirals grad. 

Ovan nämnda dala angiva i korthet amiral 'Vilhelm 
Dyrssens mer än 50-åriga tjänstebana vid vårt sjövapen, så 
som de äro bokförda i sjöförsvarets generalrulla. Krävande 
befattningar och uppdrag ombord och i land bl. a. över 157 
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månaders tjänstgöring å fartyg från lägsta upp till högsta !w 
fattning å flottan är vad man av denna rulla kan utläsa. 

Det är tydligt, att \Vilhelm Dyrssens osedvanligt hastig ~ 
befordran upp i flaggmansgraden m~tstc bero på gedigna egen 
skaper i särskilt hög grad. Dessa egenskaper kommo fram 
förallt till sYnes, då det vid och efter sekelskiflel g~illcle a ll 
med statsm~kternas bislfmd återupprätta flottan ur dess för l' 
gående så gott som sekell:mga svaghctsperiod. Arbetet, som 
då utfördes av flottans män kröntes med framg[mg och som 
högste befälhavaren över vår kustflotta under år 1905 sär 
~kilt under den tid på hösten d[t flottan för känt ändam ål var 
sammandragen å rikels västkust, kunde vVilhelm Dyrssen h elt 
lita på dess förmåga att fullgöra vad som krävdes eller skulk 
kunna krävas , likaväl som flottans hela bemanning helt för 
trodde sig åt sin högste b efälhavares ord och gärningar. Det 
ömsesidiga förtroendet blev i alla avseenden stärkt genom de 
kloka åtgärder, som då med kraftig hand vidtogos till h ii· 
jandet av sjöstridskrafternas effek tivitet. Högste befäl,ha~a
ren med honom underställda sjöstridskrafter kunde ocksa gtva 
haftigt stöd åt förhandlingarna i Karlstad år 1905. 

Hårsfjärdens användande och iordningställande som öv
ningsba~ för flottan skedde på D :s initiativ. Det heter därom 
i d~n nyligen uppgjorda historiken över kustflottans anlägg
ningar [t Hårsfjärden: »På förslag av dåvarande flaggkap te
nen, komn'lendör vV. Dyrsscn, beslöt Högste Befälhavaren, kon 
leramiral C. O. Olsen, all v[uen 1904 förlägga kustflottans far 
tyg till Hårsfjärden i S Lockholms södra skärgård. Plats~n 
hade tidigare av flaggkaptenen rekognoserats och bcfunm ts 
lämplig för sitt nya ändamål ». 

I slutet av år 1912 mobiliserades flottan, denna gång i 
anledning av förhållandena å Balkan och de följder, . som där
av kunde uppstå. Under vintermånadernas korta dagar ocl: 
långa nätter övade högste befi..ilhavaren sina sjöstr}.dskrafter 1 

södra Östersjön med Karlskrona som huvndbas. Aven denna 
!:(ång verkade klokhet och kraft till hög stridsberedskap. 
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Under sommaren 1914 hade den rustade delen av kust
flot tan under D :s befäl bedrivit sedvanliga övningar och ä 
denna del av flottan hade stridsberedskapen i slutet av juli 
månad nått dcu toppunkt, som den genom av kostnadsskäl 
begränsade fredsövningar , kunde uppnå. En större krigsöv
ning var planerad att börja den l aug. , för vilken en del för 
heredelser redan voro vidtagna, då världskriget bröt ut. Mo
bili seringsorder för flottan följde. Det gällde då att nyrusb 
förut ick e rustade örlogsfartyg, utgörande ungefär halva far
tygsbestå ndct, sätta dem i erforderlig stridsberedskap och slut
ligen att taktiskt samöva hela kustflottan . Härtill kommo ett 
Hertal andra uppgifter pålagda kustflottan i och för neutrali · 
tetsbevakning längs med och utanför rikels långa kust. Upp
giften var omfattande och icke lätt. Det var också spän
ningsfulla tider ty som förhållandena voro måste flottan vara 
beredd på alll, särskilt umler v~irldskrigets allra första tiJ. 
d . v. s. då den mobiliserade kustflottan skulle samövas till 
cn homogen enhet. Det är vid sådana tillfällen, som befäl
havarens egenskaper framtr~ida. Det torde vara nog med att 
på st:'\.: vVilhelm Dyrssen var befäl ha varen, som med skick · 
lighet, klokhet och kraft löste honom pålagda uppgifter. l\fed 
gedigna kunskaper och förmågan alt hastigt bedöma varje si
tuation följer lugn. \Vilhelm Dyrssens lugn var orubbligt. 
Säkert kändes det för amiralen mången gång svårt att ut
färd a så hårda bestämmelser som blev nödvändigt icke blott 
beträffande övningarnas bedrivande utan måhända framför 
allt beträffande tjänstledighet samt kvarhållande av värnplik
tiga över ordinarie tjänstgöringstid och av stammens perso
l'lal utöver kontrakterad anställningstid. Men plikt och an
svar och endas t detta dikterade högste befälhavarens beslut 
i dessa som i alla andra frågor. 

Amiral Dyrssen behärskade den sjömilitära tjänstens alla 
områden även in i dessas minsta detaljer. Vid inspektioner 
förh örde t)ftast amiralen själv personalen av alla grader och 
hade därvid en ovanlig förmåga att få fram det väsentliga. 
Deuna detaljsakkunskap bortskymde emellertid aldrig dc stora 
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riktlinjerna och förmågan att leda utbildningen efter strids

mässiga normer. 
Då amiralen vid sitt avsked tog farväl till Stockholm 'i 

~tati ons officersper~onal framhöll han, hurusom det hade för 

lmnats honom att genomgå flottans alla officersgrader och 

d~irunder förskaffa sig en omfattande erfarenhet. Dagtinga 

aldrig med Eder åsikt om vad som är rätt och sant, och lät 

aldrig tidens mer eller mindre tillfälliga konjunkturer influera 

på Edert handlingssätt, detta var den uppmaning, som amira

len härvid särskilt ville lägga de närvarande på hjärtat. Den 

na uppmanings innebörd angav också de grunder, efter vilka 

amiralen städse utövat sitt kall under sin långa tjänstetid vid 

flottan. Den, som så handlar, kan tyvärr icke undgå kritik 

från månget håll , men kan å andra sidan med tillförsikt möla 

densamma. Så var ock fallet med amiral Dyrssen; han b~t

de tog och gav hugg. 
I vårt sjövapens annaler skall amiral \Vilhelm. Dyrssens 

namn alltid förbliva stort och aktat, ty hans gärning i foster 

landets tjänst även uneler brydsamma tider skall bliva be

ståndande. 
Till arbetande ledamot i Örlogsmannasällskapet kallades 

'Vilhelm Dyrssen år 1893 och uppflyttades till hedersledamot 

år 1904. 
Amiral Wilhelm Dyrssens dödsdag var elen 14 juli l 929. 

'Vilhelm Dyrssen var gift med Lizinka af Ugglas som 

jämte 2 söner nu närmast sörja hans bortgång. Vänner och 

k amrater samt vårt sjövapen deltaga i denna sorg. 

Förebilelen a:;n befälhau~tre till sjöss. i detta ords bästa 

bemärkelse och av en i allt gedigen personlighet skall fortleva. 
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Kapten Otto Rosensvärd. ':' ) 

Yngst a v fem bröder född es Otto Pettersen den 4 sept. 

1841. Föräldrarna voro Kaptenen vid Marinregementet An

ton August Petlersen och hans maka Panlina Frick. 

Efter att under åren 1850- 59 hava genomgått Karlskrona 

läroverk avlade han studentexamen i Lund våren 1860. Of

ficersaspiranternas utbildning var på den tiden icke så om

sorgsfullt organiserad som nu. För att nå sitt närmast liggan

de m ål sekundlöjtnantsgraden vid flottan adade Pettersen 

18(11 examen vid flottans artilleriunclerofficersskola, seglade 

därefter som styrman på ångfartyget Carl X och som extra

kadett på frega tten Eugenie, avlade 1862 examen vid styr

m ansskolan, seglade ålt'r på Carl X och som extrakadett å 

fregatten Vanndis, avlade år 186;) examen vid tackelsl.;:olan 

samt en månad senare officersexamen i Karlskrona. varefter 

han fick segla som extrakadett å fregatten Eugenie. Annu ha

de Pettersen icke nål! sitt mål sekundlöjtnantsgraden. På 

grund av den on .organisa tion , som beslutats , fick han samma 

hösl oaktat sin avlagda officersexamen inskrivas som kadett 

vid K Krigsakademien {t ,Karlsberg , genomgick dess land- och 

sjöklass, den sistnämnda ombord <l fregatten Eugenie, och av

lade ånyu officersexamen på hösten 1864. 

Han utnämndes den 8 nov. 1864 till sekundlöjtnant, 1866 

iill underlöjlnant, 1872 till löjtnant och 1881 till kapten. Un

der subalterntiden mw~indes Pettersen, förutom ombord, un

ckr en följd av tu· so1n adjutant dels hos militärchefen och 

dels hos varvschden, som kaplen var han större delen av ti

den kompanichef eller adjutant hos kommendanten. Lång

resor gjorde han flere både till Medelhavet och Amerika. I 

Örlogsmannasällskapet invaldes han 1887. Som pensions

mässig erhöll han avsked år 1897. 

År 1809 adlades konteramiralen Nils Elias Rosensvärd 

och adopterades under den redan år 1781 adlade broderns ätt. 

*) Minnesteckningen författad av ledamoten Holmgren. 
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Varlu;n Nils Elias, hans son eller sonson togo emellertid in

troduktion. Först ilr 1897 togs introduktion ~'- riddarhuset av 

Otto Pettersen eller samma år som han tog avsked. 

Olto P:n Hosensv~ird framlevde hela sitt liv fast knuten 

Yicl Karlskrona santhälle, där han ägde och bebodde en fasti g

het. Sedan 1872 var h:m i ett J~·ckligt äktenskap förenad nwd 

Sophia l\[aria \Vilkens, som skänkte honom 5 barn, bland 

vilka den äldste sonen är Kaptenen vid Kungl. Floltan Harry 

Rosens värd. 

Otto Hosensvärd var en originell personlighet. Kvick och 

~lagfärdig med ett livligt temperament, kunde han ge vassa 

repliker och få skrattarna på sin sida. Men han var ocksa 

en pålitlig vän. Den, som hade förmå nen att bli föremål för 

hans vänskap, fi ck litet då och d{t rörande bevis på hans till 

givenhet. Icke blott perso_9-e'r utan också ideer enlusiasm erade 

honom. ~feel den varmaste tillgivenh et omfattade han sa 

lunda de ideer, SOin biira den urgamla Coldinuorden, av vilken 

en loge i över 160 å r haft sin fristad i Karlskrona, och som 

här varit en samlingspunkt för alla dc medborgare, vilka un

der utövande av sin borgerliga gärning sällan varit i tillfälle 

~~tt mötas, och vilkens historia här .i Karlskrona varit p å det 

närmaste förbunden med örlogsstationens. Ända in i sin ål

ders senaste höst ville han ogärna försaka något orclenssam

manträde. Han {'ttnjöt också brödrakretsens odelade vördnad 

och tillgivenhe t. 

Han avled den 30 juni detta år och vilar på Augerums 

Kyrkogård. 
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Marinöverdirektör Johannes Lindbeck.':' ) 

Ett lika oväntat som smärtsamt dödsbud nådde oss den 

12 september i år, då marinöverdirektören Johannes Lindbeck 

utan föregående sjukelom avled av hjärtslag under en tjänste · 

resa i Göteborg. 

Lindbeck födes dPn 30 aug. 1873. Han avlade mogen

h etsexamen 189;) saml fullständig avgångsexamen från I\:. 

Tekniska Högskolan 189() och från Ecole d 'Application du 

Genie Maritime i Paris 1898. Efter ett par års praktik i U . 

.S. A. anställdes haa den l jan. l 901 såsom ingenjör vid dåva

rande K. Mariningenjörsstaten och överflyttades l 90() till den 

nyorganiseracle mariningenjörskåren som mariningenjör av 1 :a 

graden. Åren l 90G--HHO tjänstgjorde han som K. Marinför

valtningens kontrollant vid hyggande av 4 jagare (Vale, Hag-

*) ;\iinnesteckningen författad aY ledamoten H crlin. 
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nar. Sigurd och Hugin) och 4 torpedbåtar (Iris , Tlwtis , An 
tares och Arcturus) , och från hösten 1910 var han lärare i 
skeppsbyggnadskonst och maskinlära vid K. Sjök-J:igshögsko
lan samt i övrigt tjänstgörande i K. Marinförvaltningen. Vin
tern Hlll- 1912 deltog han som fartygsingenjör i pausarM
tens Oscar II långresa. 

Lindbeck förordnades 1914 till marindirektör av 2 :a gr a 
elen och 1918 till marindirektör av l :a graden. Aren 191.4-
l ~l19 tjänstgjorde han som marinöverdirektörsassistent i K. 
Marinförvaltningen och 191.9- 1921 såsom chef för Ingenjör
deoartc>mentet vid K. Flottans varv i Stockholm. Den 22 dec. 
1921 f~rordnades han vid nyss f~,llda 48 å rs ftlde r till marin 
(ivcrJirt>ktör och chef för mariningenjörkåren, i vilken h e
faUnin~ han kvarstod till sin bortgång. 

I övrigt har han uneler sin tjänstetid deltagit i besiktning · 
en av , Mode » i EHglmld och verkställt flerfaldiga utHindska 
studieresor, senast uneler gångna son}n1iuen till Tyskland fö r 
aU s tudera dieselmotoranläggn.ingar i fartyg. 

Lindbecks stora förmåga togs i anspråk inom en hel del 
kommitteer. Så blev han Hl16 sakkunnig vid förn~-ad teknisk 
utredning angående vissa marina försvarsbehov och 1920 le
damot uv marinberedningen. Hl25- 1926 stod han till 1925 
i\rs flottsakkunniges förfogande och 1929 nämndes han som 
utredningsman betråffancle Slackholms flottstations förflytt 
ning. Dessutmn var han under åren 1919-1921 ordförande i 
::,venska Teknologföreningens avdelning för skeppsbyggnads

konst. 
År 1913 kallades Lindbeck till ledamot av K. Örlogsman

nasällskapet och 1922 av K. 1\:rigsvetenskapsakademien; 192 ;~ 
blev hnn riddare av Nordstjärneorden , 1925 lwmmenclör aY 

Dannebrogsorclen och samma år kommendör av Vasaorden, 
vars kommendörstPcken av l :a klass han erhöll 1928. 

Lindbeck har kraftigt bidragit till vår flottmateriels bibe
hållande och shirkande genom de stora insatser , han gjort dels 
i kommittearhetet, dels såsom c.hef för K Marinförvaltningen s 
ingenjöravdelning, där under hans ledning utarbetats ritningar 
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till flottans senaste jagare och undervattensbåtar samt till elen 
flygplankryssare och de veckltbå tar, vilkas byggnad nu är 
förestående. 

Johannes Lindbeek var en handlingens och arbetets man. 
Genom sitt klara intellekt, vitala intresse och intensiva arbete 
höll han sig städse a joui_- med den högsta tekniska utveck
lingen oc.h tvekade aldrig att tillgodogöra sig elen för vårt sjö
försvar. En utomordentlig uppfattningsförmåga och klar blick 
möjliggjorde för honom att snabbt sätta sig in i, fatta ståncl
pun k t och expediera förekommande årenden. 

Som människa och chef var Johannes Lindbeck en utom 
ordentlig oc.h försynt man , som genom sitt förfinade väsen 
vann allas aktning och tillgivenhet. l\Iusiken var hans livs 
stora passion och i sitt veckra hem, där han jämte sin älsk
värda maka utövade en storartad gästfrihet, lät han sin om
givning ofta hänryckas av sin musikaliska talang. 

De korta perioder av vila den mycket krävande marin
överdirektörsbefattningen kunde medgiva tillbringade han 
oftast p å sin egendom i Småland, det vackra Karlstorp , där 
många kamrater haft förmånen att såsom gäster få njuta av 
vistelsen i ett ovanligt harmoniskt och lyckligt hem. 

Jämte maka, född Tamm , efterlämnar Lindbeck -! döttrar , 
av vilka en är gift m ed redaktör Th. Cassel och en med kom
minister D. E. Holmhring. 

Sent skall minnet förblekna av Johannes Linclbeck, av 
mannen, som höll teknikens fackla högt och som ville och 
lyckades av livet utvinna sällsynt höga etiska värden. 
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"Herraväldet i luften." 
Anförande å Kungl. OrlogsmannasiiUskapets högtidsdag av 

s:iJlskapctR orcll'öramk Hcdl'rsledamott-·n de Clwmps. 

l samband med publicerandet av årsberättelsen i flygvä 
sende för innevarande år beslöt Kungl. Örlogsmannasällska
pet att göra det ultalande, att sällskapet icke delar föredra 
gandens åsikter varken beträffande flygvapnets organisation 

eller dess strategiska användning. 

Synbarligen har årsberättelsens avgivare låtit sig stark t 
påverkas av en del artiklar rörande » ~ilväldet i luften», vil
ka författats a v italienske generalen Giulio Do u het, och fun 
nits återgivna i tidskriften >>Bevista Aeronautica >>. Det förhål
landet, att artiklarna i fråga sammanförts och översatts till 
svenska genom Flygstyreisens försorg och seelermera delgivits 
vissa myndigheter inom såvål flo.ttan som armen, synes mig 
berättiga till det antagandet, att i dessa artiklar uttalade åsikter 
i stort sett gillas och värdesättas av svenska flygvapnets måls
män. Uneler dessa förhållanden torde det kunna vara av in
tresse att företaga en granskning av innehttllct i dessa ar 

tiklar . 

E nlir<t förclio-nancle svenska översättning kunna dc slut-
b bb 

satser, vartill general Donhet konuner i sin första artikel, sam-

manfattas sålunda: 

1. >> Luftkrigets förnämsta mäl är att vinna herraväldet 

i luften. 

'J Slörsta resultatet erhålles med nationens luftstrids
krafter, om man förenar dem alla - samt och synnerligen -
till en luftfloila av sådan styrka , att den fönnår tillämpa sig 
herraväldet i luften. 

3. Luftflottan bör, för att kunna fylla detta mål, bestå 
av en mängd stridsflygplan i stånd att kunna utkämpa strid 
i luften och kunna bekämpa mål på jorden samt av ett i pro
portion härtill lämpat antal spaningsflygplan >>. 

Detta >> herravälde i luften », framhåller Douhct, 
l ) »skyddar hela vårt territorium och hela vårt hav gent

emot anfall från luften, samtidigt som det möjliggör för oss 
aH laga hela det fientliga territoriet och havet under vår of
fensiv; 

2) skyddar vår armes och marins baser och kommunika
tionslinjer, uneler det att vi kunna oroa fiendens motsvarande 
anstalter; 

:11 berövar elen fientliga armen och marinen varje hjälp 
från flygvapnets sida , under det att, omvänt, egen arme och 
marin förlänas all erforderlig hjälp. >> 

Alla krafter höra sålunda insättas för vinnandel av her
raväldet i luften och Donhet vill hävda , att ett flygvapen, av
sett aU understödja andra vapenslag är, med hänsyn till den 
allmänna krigshushållningen: 

l) utan uw·je värde, så framt man ej förstår att förvärva 
hcrra väldet i luften ; 

2) överflödigt, enär man efter att hava tillkämpat sig 
herraväldet i luften, alltid kan lämna tillfällig hjälp till ar
men och marinen sedan fienden blivit oförmögen att vidare 
verksamt uppträda i luften, samt 

3) till skadu, enär man genom att undandraga luftflottan 
krafter minskar sannolikheten att förvärva herraväldet i 
luften. » 

Mot denna organisation anser Douhet att ingen kan oppo
nera sig-- >> annat än möjligen mot möjligheten alt kwuw uin
IW herraväldet i luften. , Kan man komma därhän att bevisa, 
att det är eller kommer att bliva omöjligt att vinna herraväldet 



- 604-

i luften, så låter jag -- säger Donhet - utan vidare hela min 

bevisföring falla. 
Det herravälde. som skall kunna motsvara de höga krav. 

'ilka Donhet här ovan uppställt, måste, enligt mitt förmenan

de, vara obsolut och obestritt, med kontroll över samtliga för 

bindelselinjer i luften. Det är icke min avsikt att här söka 

klarlägga de faktorer av vitt skilda slag, som, enligt mitt för

menande, omöjliggöra etablerandet av ett strategiskt herra

' iilde i detta element. 
Delta sällskaps hedersleda1not von Krusenstierna och des '> 

ledamot Örnberg hava redan på ett övertygande sätt behand

lat denna fråga i artiklar, vilka återfinnas i ))Tidskrift i Sjö

Yäsendeb för innevarande år. Jag vill i stället söka veder 

lägga Donhels teser genom att påvisa den brist på följd,riktig · 

het, som föreligger i hans egen bevisföring. / 
Jag vill då genast fran'lhålla, att, även om de fientliga 

Juftstridskrafterna skulle hava fullständigt utplånats , lider her 

raväldet i luften alltid den begränsning, som bestämmes av 

sjö- och landstridskrafternas vapenverkan, vilket redan i och 

för sig medför inskränkningar i de möjligheter, som herraviil 

det i luften skulle medföra. Återstå därjämte - om ock sva

ga - fientliga luftstridskrafter kan Douhets argumentering 

än mindre upprätthållas. 
Förefinnes nu möjlighet att vinna ett herravälde i luften, 

~ådant det här ovan blivit framställt? När Donhet går denna 

fråga närmare in på livet, uppställer han emellertid krav , 

som visserligen underhitta ett jakande svar på den uppställda 

frågan, men som på intet sätt motsvara de uppgifter och för 

delar han nyss formulerat. För att vinna detta herravälde, 

~äger Donhet (å sid. 15), fordras blott att )) man måste nedslfl 

de fientliga luftstridskrafterna, så att de reduceras under en 

viss gräns, under det att man själv förstår att med egna luft 

stridskrafter hålla sig ovan denna gräns. ,, Men detta innebär 

ju blott, att de egna luftstridskrafterna äro öuerlägsna fien

dens, varvid den minsta överlägsenhet skulle fylla kravet. En 

dylik överlägsenhet lärer väl alltid finnas hos elen ena av 
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tv:'i motsthndare, vilken d~irmed --enligt Douhet - redan fr:l.n 

J,örj[ln skullE• innehava del eflert raktaclc herraväldet i luften . 

Do u hel ha r hiirnwd själ v undermin era t elen grund , på Y i l k en 

ha n s s l u t saLser vor o uppbY!!gda. TY med en r in "a överla" n·_ 
• '" • t"> " 

"enhet i lurten lärer ,-ä l ej den mest entusiastiska fl~·gare vilja 

hi1vda , atl han skyeldar ege t territorium och hav mot anfall 

fr ;tn luften , samtidigt som det fienlliga territoriet och havet 

k u n n a tagas under offensiv, aLt han skyeldar egen armes och 

marin s baser och kommunikationsleder samt att han berövar 

Ul'n fientliga armen och marinen varje hjälp från dess flygva

pen , under det att ett motsatt förhålland e föreligger beträffan
dc de egna stridskrafterna. 

Dänned torde ihalighelen av det herravälde i luften ,var

för General Douhet gjort sig till förespråkare. vara tillriickligl 
klarlagt. 

:vred tilltalande öppenhet erkiinncr han också, alt enda<>t 

Hl per~uncr ansluta sig till den av honom hävdade uppfatt 

ningen rijrancle luftkriget och de. som s[t gjort. kanske ute

siulande äro att finna inom flygkretsar . Han erkioinner ock

~~1., att dc författare, SOill tillhöra armen OCh flottan, (ll/(1 hys.:J. 

en mot hnns motsatt uppfattning. Han står sålunda ensam. 

l denna situation angiver han i en :~-artikel en ny definition 
på herraväldet i luften (lll: 4) och elen lyder: 

,, J3ehärska luften betyder att befinna sig i ett Hige, som 

lill å ter mig a lt utveckla luftstridskrafterna mot en motstån

dare , vilken icke iir i stdnd alt utveckla samma styrkrt. >> 

Härtill fogar Do u het följande uttalande: 

, Detta ~ir betydelsen , som jag ger åt l1erraväldet i luften , 

della och intet annat. !.lan har naturligtvis rätt att giva detta 

littryck en annan mening, men den som önskar riva ned mina 

teorier , m[ts te också antaga min uttydning av orden, för att 

ick e förrycka diskussionen. Det skulle vara fullkomligt me

ningslöst om man, för att slå ned mitt , herravälde i luften ,, 

~ kulle börja angrepp mot ett an n at , herr a välde i luften , . S[t 
långt Douhct. 
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Jag kan emellertid icke finna aU ovanstaenuc nya fonnu 

lering innebär n~'lgon ny sHmdpunkt i själva sakfrågan. nl' l 

herravälde i luften , som General Donhet åsyftar och varlill 

han - synbarligen efter utstånden kritik fdn marin- och a:· 

mchåll -- nödgas inskränka flygvapnets möjligheter, i:i.r n~im 

ligen alls icke något herravälde, utan blott en ringa övcrhig

senhet. Därmed försvinna också dc flesta , för att icke säga 

samtliga av de till synes fantastiskt vidsträckta fördelar, som 

skulle bliva en följd av detta herravälde. 

Då jag nu nedlägger ordförandeskapet inom detta sidl

skap vill jag uttala den förhoppning , att Kungl. Örlogsmmma

sällskapet alltjämt måtte m ed vaken och oförvillad bliek--följ~l 

dc olika ~trömningar , ideer och uppslag, som i dessa tider tal 

rikt möta även inom försvarsväsendeL Ehuru dessa nyda 

ningar mången gång medföra vittomfattande' förändringa r ! 

villkoren för krigföringen och dess karaktär, bestå dock all t

jämt de strategiska grundprinciper, på vilka den krigför in g 

byggdes. som tillförsäkrade framgång å t Alexander, llannilw l 

och c~~ar , Gustav Adolf, Fredrik, Napoleon och ~elson. 
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Årsberättelse i hälso- och sjukvård. 
A Vf.6Y< 'll av J, ,Jaiii<>i€· 11 r /' · J, l/111 ur r.r; . 

:\fed :,löd av ·1 11 k t l 
' • . • o .~: s ·apc s slac gar har jag fu nnit iindamals-

cn!Jgl :ttt I nrels heriittd:-,e i)n'rs ikt]iat llj)!)ta«a ,·issa l ·l 
iilllll , · n·~ ' . . -, • . M ' \""' (._ , , t:. ( ( [l f :l V 

~s_,..,ntppc _n. \ tlka ,1v!ta nd lat» l den mig tiil~dingl i ga nav:.:.l-

m edicmska litteraluren fijr de sena re aren. . ' 

I. r:piclcmiologisku 11()/iscr. 

l den utläncbka littera turen j) ~ltt· ; t· ff'•ts oft" I'e l .. J 
f" . . , ' Ll c ogore ser 

~r epid~mHT, som letat sig ombord i fr~immancle l~ amna r 
Sa redtWJsar enbart engelska flyavarmet f 0·

·
1
- 1n9 - · · 

1 
. 

.. _ . , .t:J c " -' e1 mmcrc 
an l Ou fall dysen ter i 1 995 f Il l . . 
. . . : · ' ,__ a ma ar w . 528 fa ll veneriska 

S;J.ukclonwr, _Lill övenägande antal från medelhavsliinderna. 

' · Idare. J~esknves epidemier av skilda slag (pest på ~[adagaskar , 
koppor l Mombasa) från b esök i Afrika. Indien m. fl. länder. 

1 
. ~ve~1ska. flottans Iiingresefartyg har i regel sluppit svang-

reter a\ mera betydande art genom försiktiahet vid , 1 t 
ha . 1 . .-, ' a e a v 

mnar oc_1 ger~om m era ylhg beröring med misstänkta platser. 

De cpJclei.~nsk_a . sjukelomarna m ås te a,· naturliga skäl äg

nas a ~clcles sars~old uppmiirksamhet inom kaserner och 
0111

_ 

bord a r_~st.~de fartyg , då faran för spridning a\· dessa sjuk

domar har ar synnerligen stor till följd a,- elen rådande tdnrr-

boddhetcn. ,.., 

l\IoUltgiirder beslå först och främst i en tidi rr t ställd el· ,,_ 
no · I · 1 · " w,.., 

s oc 1 1so cnng av de insjuknade. Dii rnäst ha\·a vissa ymp-
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ningar och serologiska reaktioner , som alltmer kommit i bruk . 
ett visst värde. Under de första sjukdomsdagarna kan sälla n 
l·n säker diagnos erhftllas i synnerhet dit epidemi icke pågar: 
svarigheterna belysas kanske bäst därav att paratyfus ka n 
förlöpa med influensaliknande symtom och att först den spe
cifika bakterieundersökningen kan lämna uttömmande svar. 

Av tarmsjukdomurna finnas t~· fus och parat~·fus numera 
endast såsom spridda fall inom landet utom inom 1\orrbotten -, 
län, där dc äro endemiska. Enstaka förekommande fall U\ 

paratvfus A. äro alltid utomlands förvärvade infektioner. 
- J)etsamma gäller den toxiska bacillära dysenterien , ty p 
Shiga-Krusc och Amöba-dysenterirn. Alla tre iiro v:mligt l'ii
rekomn;ande i Sydcuropa och haYa sitt intresse [ör våra lång 
resefartyg. Hos o~s förekommer endast <kn s. k. paradyscn 

terien . 
Under det att förut bakteriologisk diagnos (\'idals serum 

reaktio11) kunde erhållas först i andra sjukdomsveckan k:lll 
Jia"nOs i fråcra om l\·fus och paratvfus numera erhållas p:'t J. b u . . 
dagar genom blododling och på tre dagar genom odling <1\ 

baciller i uttömningar från den sjuke. P rt senare år har ma n 
alltmer börjat lägga bakteriernas olika rörlighet till grund Hir 
diagnos. i det man funnit , att tyfus- och paratyfusbaciller ii n1 
met~a rörliga än den vanligt t'örekommandt' b. coli. DysC' n
lerihacillcn är däremot alldeles orörlig. Alla omn~inmda sjuk
domar spridas vanligen med vatten eller födoämnen , såsom 
mji-)1-k,- korv, konserver m . fL Påvisandet av bakterier i dessa 
hjuder ofta på stora vanskligheter. 

S. F. Dudley berättar om en tyfusepidemi ombord på eP 
engelskt slagskepp, vilken epidemi förorsakades av n[lgon hl
gränsad. smittohärd i det att 12 man av de 20 insjuknade a l l 

vid samma bord. 
H. ~L S. Formidable hade en kronisk bacillbärare un der 

:) år. Tyfoid förekom nämligen då och då och upphörde för st 
sedan nwnnen, som hade till uppgift att öppna födoämnesför
packningar, blivit avlägsnad. Liknande fall hade förek01n· 
mil på andra fartyg , där mannen tjänstgjo rt. Hans tyfoid v:u· 
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då 20 år gammal. - Här i Sverige finnas statspensionerade 
bacillbärare, som förbundet sig att icke syssla med matlagning 
(JCh senering. 

En sjukdom som sprides med födoämnen utan att vara 
larmsjukdom i egentlig bem~irkelse är Fc/n·is undulrms. 

B.Pdan sedan börja n av 1800-talet kände man i i\Iedel
Itav,länclem a , särskilt p[t :\lalla , en febersjukdom som ehuru
dl den i aiJm~inlwt ej sluladt' dödligt likviii vållade patien
terna svåra liclanden dels på grund av sill l{mgvariga förlopp 
dels på grund av elen kraftncclsätlning den ständigt förd e med 
sig. Den ytlracle sig i valdsam feber, smärtor i benen och 
testiklarna samt höggradig utmattning. Febern förlöpte i V<

0

l

gor, där vågtoppen var ungdiir 40 ° och vagdalen ungefär nor
mal. Temperalurtopparna kommo med någon veckas mel
lanrum. Sjukdomen här kallad fehris undulans har även be
nämnts medelshavsfeber el!Pr ~lalla-feber eller fått namn ef
ter ortn i Syclafrika , [~ina , Lndien , 1\"ord- och Sydamerika , d~ir 
den ochå förekommit. Hedan i slutet på 1800-talet lyckades 
1nan att p[n·isa elen mikroorganism , som orsakar denna sjuk
dom. Den visade sig vctra en vltt>rligt liten gramnegativ cocco
hacill , som blev kallad efter uppläckaren Bruce och förekomst
orten Bruceila melitensis. Sjukdomcn spreds n~istan helt och 
hållet med gct1njölk eller produkter d~irav sasom glass och 
ost. Det beskrives i militiinnedicinska tidskrifter från slutet 
av 1800-talet, atl patienterna , som inlades pa miliUirsjukhuset 
på :\falta för benbrott eller någon annan skada , i al lmiinhct 
skrevos ut från sjukhuset med mallafeber, varför man var 
tvungen att inskränka operationer till det minsta möjliga. 
1\104 fdnns i engelska marinen .J-:30 fall , l\)07 , då man blivit 
uppmiirksam på spridningssältet , endast 12. :\laltafehcrn li.im
n ade snart i\falta uch spred sig till ck kringliggande l\Icdel
havs länderna och blev snart en verklig landsplåga därstiides. 
Det visade sig vid unelersökningar av getter, att inom alla 
~t()rre distrikt funnos åtskil liga individer i varje hjord , som 
voro infekterade. och , da dessas mjölk blandades med mjöl
ken fdn dc friska djuren , blev snart hela trakten smittad. 
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1901 Yoro encl::ls t tre Jeparten1C'nt i Frankrik e smiltad1•. 

J 92() vor o femton smittade och Nobelpristagaren l\icolll• fi ir. 

ulsade om denna sjukdom. att det Yar en sjukdom, som hii!! 

p i\. nlt breda ut sig i Europa och som sannolikt maste n a ii.n ·11 

Skanclinavicn inom en icke alltför av lägsen frllmtid. 

:\Jikrococcus melitensis kan ej morfologiskt eller ku ll t·

n•llt skiljas från bacillus arbortus Bang. en organism. Yilkl·•t 

orsakar den smittosamma kastningen hos n ötkreatur. Del h ar 

fr~m m{mga håll redan lä nge gjorts gä lland e. att dessa tY a m i

krober sk ulle var:l indcntisk a . med an andra p ~ts t å tt , alt h ~.

cillus abortus Bang egen tligen enelast kun de infektera djur oc h 

enelast med SY<trighct och ~-tterligt sällan infekterade m än n i

:-kan. Synnerligen in tressa n t ti r att iakttaga, att i Fra n k ri k·· 

dc departement. som iiro smitladt' av bacillus abortus. iiro d1• 

som ej äro i n fe k te ra de med B. m elitensis och att dc l ra k ter 

;:om äro smittade med militensis, gå h elt fria från abortinfck

tion. 
H eda n tidigt , närmare bestäm t l ~2 7 på vå ren. börja d(• 

man här i Sverige att misstänka att n agra av de fa ll , som fin g· l 

rliagnosen feln·is incerta causa, skulle hero på en infektion 

med de,nna h8.kteric. Systematiska undersökningar igå ng,;at

tes d ~'irför m ed alla dc blodprov, som insändes till Statens Ba k

teriologiska Laboratorium, dock länge med negat ivt resulta t. 

I mars 1928 konstaterades cl e_fursta fallen vid Slatens Bakll'· 

riologiska Laboratorium och under il lerstoden aY år 1928 ställ

des bakt!:'riologisk diagnos p å ytterligare ett 70-tal fall. Fehri , 

undulam, ä r sålunda för närvarand e vanligare i Sverige ån 

tyfus. l dc fl es ta fall h a r ingen säker smittkäll a kunnat u ppe! . 

gas , men rätt ofta har patienten bevisligen haft m ed av baci ll t' ' 

abortus infekterad e djur att göra. .-\U infektionen orsakas ~n· 

den hos djur förefintliga bakterien , h ar blivit visat genom la· 

boratorieinfcktion på Statens Bakteriolog iska Laboratorium. 

Alla hittills kända fall ligga inom utbredningsomr ~tdet för den 

smittosamm a kastningen hos nötkreatur. Bacillus abortus 

Bang tyckes endas t si't till Yida ski lja sig fn1n 13. mel i ten -- i~. 

att den endast ogiirna Yiixer i fullt luft tilltriidc. utan :-;prid.'' 
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his l i atmosfär inneh:'[llande l O % kolsyra. Det substrat. 

:,om iir mest gynnsamt för dess renodling , är serumagar. Ren

odling ur blod sker m ed defibrinerat blod i flaskor innch:\llan 

de serumbuljon g. Flaskorna nedsättas i en skål m ed väl till

slutande lock , i vilken rnan nedsläppt kolsyra. Efter en m il

llad brukar man kunna få fram bakterien , som till att börja 

m ed växer ytterligt lå ngsamt. 

l h lodet bildar lncillus ar bortus Ban,,. specifika am• l u-
b bt:l 

tinincr, som giva eld tillförlitligaste sättet för diagnosen. 

Vaccinbehandling har visat god verkan, om den insät

tes, då patienten kommit in i det subfebrila stadiet, och synes 

kunna förebygga benägenheten för recidiv. Delta är av den 

1>Wrsta bet~rdclse , d[t ".inkclom an nars i regel sträcker sig över 

tm'mader ja till och med år med perioder av hög feber. 

Våra vanliga epidemiska sjukdomar, difteri och sclwrla

kansfe!Jer befinna sig för närvarande i en påfallande vågdal 

lfråga om förekomst. Enlin·t de allra senaste forskniwrsresulta -o o . 

ten synas sådana periodiska vågdaiar kunna förklaras därmed 

alt bakterierna emell a nå t antaga »variationsformer >> med min

sknd virulens. Genom nya framsteg inom det bukteriosera

logiska området ha va utsikterna till begränsning av epidemier 

inom militära förläggn ingar blivit väsentligt förb~ittradc . 

Scharlakansfeber har varit föremål för m ycket intensi<:t 

forskand e närmast för att finna sjukdomens alltjämt oupp

läck ta specifika mikroorganism. De mest betydelsefulla under

sökningm-na hava framlagts av de amerikanska makarna Dicks 

192"1, sedan tidigare Schutz-Charltons utsläckningsreaktion p ~t 

scarlatinarythemet, uppfunnits och Schicks även för scaria

linaforskningen viktiga unelersökningar visat sig, att man ge

nom insprutning introakutant av små mängder difteritoxin 

kan avgöra, huruvida en person har difteri-antitoxin i sitt blml. 

IJersoner, som hava genomgått difteri, hava difteriantitoxin. 

~Vfånga , som aldrig veterligen h aft difteri , kunna också hava 

antitoxin , andra .åter sakna sådant Dc förra äro att räkna 

såsom ick e mottagliga. de senare för mottagliga för difter i. 

Vårdt' t a v en siidan reaktion äger elen st.:irsta bet~·delsc vid 
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uppkommande epidemi. i del man kan begränsa sig till all 

söka skydda dc mottagliga. Dicks lyckades all med sin scar 

latinatoxin Ll en liknande hud-reaktion, som Schick Lttt fiir 

difleritoxin. .Jundell har utfört undersökningar i två ser ier 

med Dicks reaklina å tillsammans 2.700 personer och fatt H:1 

:'t \)0 9~ negativa lJland dem , som genomgått scariatina och d ii r

för äro imiHuna. Värdet av reaktionen blev vackert belYst . . 

under en scaria tinaepidemi å Stockholms station l \!25. l hr 

undersöktes 545 män med Dicks reaktion, varvid 20.2 % vi 

:--ade posit iv och G-! ,8 % negativ samt 15 % osiiker reaktio11; 

a v de 111 positivt reagerande hade 100 i el~ P haft scharb 

lwnsfcbcr, (\ hade haft sjukdomen och 5 visste intet hiirom . 

Av 35:~ som reagerade negativt hadt• 277 icke haft, ()-t ha d\' 

haft scharlakansfeber t•c:h 12 visste icke. Efter dagen fiir 

dessa undersökningar insjuknade ytterligare 2:~ man , av vi lk:1 

22 tillhörde den grupp. som med Dicks prov förutsagts va r:1 

m otlaslif!a; endast e11 enda i den andra gruppen insjuknade 

d enna , je k P mollugl iga grupp ,, fi ck d ler k u ta n r ut k ti<IIW I~-> 

utföraude full frihet i fråga om iivningar , permission o . d 

undcr eld cl<'n >• mottagliga , gruppen isolerades för sig. 

Liknande övcrcnsstiimmelse mellan_ Dicksreakli<~nen och 

moltaglighetcn vid epidemier har erhalhts av ell anl~l andr:1 

forskare . För närvarande pågå försök alt genom sligande dr) 

ser av toxin överföra Dick-negativa till positiva d. v. s. giira 

dem immuna mol scarlntina. Likalecles prövns ,·nccinerin g 

"id börjande epidemier ; serm11 gives i kurativt syfte und er 

dr för<.;ta sjukdomsdagarna med gynnsamt rcsu!lal i en del 

fa ll. 
En cephnlitis C[Jicifmico (letlwrgicu). (Sömnsjuka. ) .-\r 

l \! 17 he ..: krev von Eco nom en "llY » sjukdom i \\' ien , som siir 

"kilt k ~innetecknadPs genom dt tillstånd av fortsatt söm n , 

varför elen kallades sömnsjuka. Snart kom1110 uppgifter om 

den n~' a sjukdomen fr [l!1 vitt skillda h{tll i alla världsdelar. 

;,å att hjärninflammnlion syntes hava tagit epidemisk sprid

n ing. t\~irmare under~ökning av litteraturen låter emellerti d 

sjukdomen skymta redan i fornliclen och sedan ett par f1,r-
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hundraden finnes sjukdomen beskriven, friimst :.;v A. vo11 Hti

deslwim 1()\)5 a en ung flicka , som sjuknat i huvuclviirk och 

feber och sedan sovit i l l dagar samt vid uppvaknandet fi)

rclelt de vid sjukdoniCII vanliga ögonmuskclförlamningarna. 

17 1:i har Ttibingcn varit hemsökt av en epidemi. Scclan fin

ne .~ enst~~ka sjukdomsfall beskrivna från Frankrike. Ar 1890 

up ptr~iclde l'tl flertal fall i samband med den stora influeusu. 

cpidemicn i Tyskland , England och .-\nwrika. Del sjukdoms

alsirande virus iir icke uppdagat. Da cmcllcrlicl sjukdomL·n 

upptriider sa mtidigt a flera platser - ehuru blotl med ett få

tal fa ll - synes dC'n sprida sig fran person till p erson. E.ling 

hnr i Lappland , diir avsl {mdet mellan människohostiidcr va

rit iinda till en dagsmarsch , funnit fall hopade i samma hus 

efter besök från främmande boplats. J mera billwfolkacle 

platser a ntager man. att v irus är m~'Cke t allmänt, men at.l dc 

flesta sjukdom~l'allcn förlöpa vudinwntiirt, och att friska b~l 

cill!Jiira rc iiro vanliga . Inkubationsliden t>ynes varn omkring 

10 dagar. Enligt svens-ka forskningar finnes iherpcs zoster 

ett. virus, so m inympat pa kaninögon dödar försöksdjuret 

genom cncephalit. Vanligast iir sjukelomen i ~1lclern 21 --

40 a r. -- SjukdqJnsfrd'\'l'llSL'II synes vara m~·ckd viixlanrle 

iivcnsom dödliglwtsproccnlen bland dc sjuka . S<"l uppgivc -; 

under sjiilva epidemien : Uir Frankrike 10.000, för Ilalien 

.). 900 fall : d i i r 1.02~ dödsfall. Döclsprocen ten växlar f n m 

:!~l.-± 7t: i Sc h\\'eitz och 48,:3 i England. 

l alla beskrivningar iinda sedan forntidPn star sjukdomen 

i ~amband med influensa ; sa finnes en berilttd-.L' av Hippo

kra les o m en sjukelom nwd förlamningar , som å tföljt t'n in

fluensa epidemi i T ha sos . Arhundrade efter århundrade har 

Inan n·lat se sjukdom ens orsak i nagon förgiftning genom 

födofimucn. Von Linne lroclcle sig finna all sjukdomen för 

ursakades genom förtäring av rättika och benämnde den Ra

phania . Sjukdomcn fön~ixlades länge med den icke brandiga 

form en a v ergotism , dra gsjuka n , som uppstar genom förtäring 

av mjöldryga i säd. 

Enccphalit består i spridda inflammationshärdar i hjiir -
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mm. förE\ngda märgen och öven i ryggm~irgen . Hjärnbarken 
tir alltid fri . 

S~· n•plomen äro feb er, somnolens och förlamningar siir
skill i ögonmuskclnenTrna. Febern börjar plötsligt med fro<., ~

!Jrvl ni no- och kan växla fra n låga !!rader Ul)P till :39- -!0 ° oc!t . n (._ \..' 

därön:r ; den varar om:, ring en n·cka, men följdes ofta a v 01 t 
subl'ebrilt tillsEmd, som kan fortfara en månad ell er mer IIWtl 

~rna stegringar. Sonmulensen är det mest utmärkande. P<t

tientcn sover hela dagarna och somnar mitt i tal eller in ta
gande av måltid; iblailll intr[ider fullständig mech·etslösh pt· 
om nälterna ater inträder oro och dilirier. Detta stadium 
varar någon timme till dagar. n·ckor och månad er. I dt> fl esta 
fall uppträda ögonmuskelförlamningar strax i början av sju k
domen med nedfallande av Ö\Te ögonlocken. skelning av bu l
berna, aubbelseende och rubbningar i närseendeL Ofta finn p:-; 
i övrigt danssjukeliknande rörelser, ryckningar i enslaka mu -;k
ler och muskelgruppcr. samt: vidare huvudvärk och neural 
~-iska smärtor i armar och ben. Ibland uppst ~u- yrsel och i·,_ 

gonru lin i ng (nystagmm) och cpileptiforma an f a Il; sällsyn t ii r 
inflammation i synncn·en. H.yggmärgstrycket kan vaJa fö r
höjt och ryggmärgsvötskan mera cellrik än normfl.lt. ,·arvid 
en ringa nackstyvhet visar sig. 

l flertalet fall inträder icke full läkning. Yissa rubbning
nr försvinna först efter lång tid och kunna t. o. m . vara av 
progressiv art, antagligen till följd a,- allt mer ökad ärrbild
nino· efter inflammationsbärdarna i hJ-ärnan . I hälften av b 

fallen uppstår en sy m p tom kom p lex. Parkinsonism. som visa r 
sig i stel, uttryckslös ansiktsmask , st~· vhet i musklerna. lån g
samnm rörelser och framatböjd kroppsställning. Patientern a 
sitta alldeles orörliga , svara moh·illigt , liingsamt och mono
tont, de stanna ofta mitt i en rörelse och synas f\·inga sig all 
fortsätta. Darrningar, riklig salivflytning och stark talgkör
tel:wsöndring (sah·ansikte) fullända bilden . Sällan upps t?lr 
psykos. Egendomligt ~ir att recidiv kunna påkomma efter 
förlopp av månader, ja, ar. Strugnell (England) anför ·fa ll 
d~ir bestraffningar för tj iinsleförseelser föreslagit s av befiiL 
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men el ii r hi karen kunna L på visa Parkinsanism efter sömnsjuka 
4--5 år tidigare. Inom militärtjänsten är det av s~·nnerlig 

vikt att iiven smärre kvarstaende rubbningar bliva rMt be
dömda. 

Ar l Hl \J beskrev von Econom i \\'ien också de första fal
len av Cf!idcmisk hickrt i samband med encephalit och undP ;
de följande (u·en kommo fall från flertalet länder. Hicka n 
förklarades genom dc ovan omnämnda vanliga kloniska ryck
ningarna, som lokaliserats till respirationsmusklerna. I en del 
fall är hickan det enda symptomet för enccphalit. H ickan 
1-:an pågå oavbrutet dygn efter d~·gn; ibland inträder dock 
normal sömn uneler natten . 

H _iii r n h in nein/lummutinn. il! e n i ngitis cm c b ros pinnl is e fJi
demicu. Denna med råtta , <•fler sina härjningar under 1800-
talet , fruktade sjukdom ~ir beskriven först 1805, ehuru anteck
ningar i k~-rkoböcker i Polen ta lar för att sjukdomen fön·kom
mit där under början av t 700-ta let. sjukdomen höll sig till 
en hörjan i södra Europa, men vandrade sedermera norr-ut 
och kom 1854 till Sverige, där elen var synnerligen våldsam 
både i fr~tga om förekomst och antalet dödsfall. Epidemien 
hörjade i Blekinge och spred sig till Kalmar län. Efter ett 
halvår hade 800 dödsfall anmälts. Sjukclomen upphörde 
JJästan fullständigt under somrarna. Uneler åren 185-!- J 8()1 
anmäldes J J ,803 sjukdomsfall och 4,165 dödsfall. Den gick 
1mcler olika namn såsom Kalmar-sjukan, Väs terås-sjukan 
dc. efter de orter, där elen var särdeles utbredd och svårartad . 

Under senare tid har sjukdomen visat sig såsom spora
riskt förekommande fall eller sm}irrc epidemier, särskilt vid 
militärförläggningar inom skilda delar av landet. Utsikterna 
för tillfrisknande har på ett uppseendeväckande sätt blivit för
bättrade, sedan vi fått specifikt serum, som insprutas i rygg
wärgskanalen. Dödsprocenten som förut var nära 50- 70- 80 
har nedgått till 20. Sjukclomcn börjar med feber , somnolens 
och nackstyvhet, tyskarnas )> Genickstm-re », varför clc·n t idigare 
förväxlats med ergotism (mjöldr~·gcförgiftning ) och liksOI:l 
denna gått uneler namn ::tY clragsjnka. 
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Cnder kriget inträffade i engelska flottan 555 fall av me
ningit mot 11 under femårsperioden närmast före kriget. G -~ 

fall inträffade pi't 56 sjögående fartyg. Det låga antalet fall 
på sjögaende skepp anses bero på flera faktorer. Sjukdonwn 
allackc>rar nya besättningar , Yaremot mera sjövana m~"in måsll' 
DllSPS som mindre mottagliga. För att förebygga införandet 
:! v meningit i flottan und ersök tes styrkorna b a k tcriologisk t 
och sändes 10 dagar till koncentrationsläger innan sji.ikom
lnendcring ägde rum. 

1\.urvorna för insjuknade och dödsfall synes förlöpt au 
märkn ingsvärt parallella undcr hela kriget. Endast en liika n ' 
och (i sju kvå rdare sntittadcs. :1 % av de insjuknade voro 
offi ce ra re, -± 1 % a v dessa dog o. A v hela an talet 555 f a Il dog o 
:~ 2;) . och dödligheten sliger niislan konstant med aldcrn. Det 
iir aniJJiirk ningsviir t, att sedan man börjat :uwiinda SC'rum 
fran Hockcfeller-institutet, an talet dödsfall blev s:l. m~·ckPl 

mindre. Bland nypåmönstrade förekom det stora flcrlalcl av 
fallen. l Devenport 1915 intrM'fadc 15 fall diirav H hos nvin 
r~·ckla med i medeltal :30 dagars tjänst. I Portsmulh fan n 
m an , att 78 ?r; av de insjuknade endas l hade varit n ågra dag" r 
e l!er högst ett par veckor i tjänst. De deprimerande om stiin 
diglwterna , vilka allvarligt inverka på nyinryckla, äro h<' tn 
Hi ng ta n , u !mattning efter övningarna och vaccination mol smitt
koppor -;amt emellanåt enlcrit. :\letereologiska förhållanclPn 
kunna miijligcn inverka. Så ledde blåst och l[tg Lem/)cratur 
ofta till mingocoecinfektion. Ovcrbeläggningar, sicirski~\ stra x. 
t· fter krigsulhroltcl ,voro m~'ckct märkbara anledningar, phu 
r u vill överbeläggningen m iii t med kubikutr~-mmel icke alltid 
~. tiimde med kurvan av insjuknade. :\lycket sällan tycka .~ 

binda k ron i ska haeillhärare överföra sju k domen. 
'.'issa omständigheter göra alt meningit och influensa föl 

jas a l. Bada uppträda ,-id aLl p lötsligt fall a v l u fltem peralu
r en. lnf!uen-;an nedsätter motståndskraften och lol,:ala svalj 
infektioner gynua växten av mcninggococcer. Bacillbärare, som 
h osta och nysa , sprida bakterierna mer än annars. Inknha· 
lionsliden lycktes inte vara mer ii.n tvfL dagar. Ofta var in 
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sjuknandct plötsligt och liknade influensa , i några fall mani. 
i ::mdra konvulsioner. Akut insjuknande med symtom fran 
buken förde ibland tanken pa brustet magsår (ulcus pcrforan:-. \ 
c· ller a1Jpcndici t. Vid flera fall gjordes provlaparatomi ulan 
m'\ gol fynd i buken. l ett par fall dogo patienterna plötslig t 
cn hjärtdöd i kojen ocit intet annat kunde finnas vid sektin 
Jl en än meningococcinfektion. Dc första fallen under krigl'L 
förbis:'tgos och behandlades med antitetanusserum. Dödliglw
!en hos med meningococceserum behandlade var 27 % och ll o" 
obehandlade 5:~ %. 1\.omplikalioner , som ledde till inYaliditcL 
,·oro id1.c manga. Blindhet på ell öga i sju fall , dövhet i 2~ 
fall. Risken för att konvalescenterna bliva bacillbiirare tyckes 
litt-n , men finnes. Sft insjuknade 1915 tre paticntt'r . som Y:.l

ril i siill skap med en pojke, som hade haft sjukdomen fl era 
månader LidiQare. Rolleslonc föreskriver följ·ande förebv " -.._.. ~ t'> 

ganclc :\tgärdcr. Överbeläggningen måste minskas så mycket 
<,om möjligt och ventilationen tillses av särskilda patruller 
nattetid . Gurgling före bad i offentliga simhallar. Undersök
ning av nyinryckla för att eliminera bacillbärare, isolering av 
kamrater till insjuknad under 1 O dagar , isolering av bacillbi.i
ra_re. Koggra nn ctecinfektion av skepp eller baracker där fal ! 
int räffat. Vaccinbehandling användas icke i m arinen. Läka
re och sköterskor använda munskydd. För bacillbärare an 
Y~indes en behandlingsm etod , som bestod av inandning av 
~vaga antisept ika som kloramin , bors~Ta, karbolsyra , formalin 
o. s. v. 50 % av de på detta sätt behandlade tillfrisknade. 

Hösten 1928 gick ett meddelande genom pressen om cu 
lruklansviird sjukdom, som rasade pa Balkan-halvön och <;är 
skilt i Alen skulle dragit med sig en ocrhörd massa dödsfall. 
Sa småningom upph-stes. aU denna sjukdom var en pandemi 
av den i orienten icke ovanliga denguefebern, som mycket lik
nar pappatacie-febern , av engelsmännen kallad break··bom·
fcvcr på grund av den sYara utm attn ing och de bcnsmärtot· 
den i allmänhet för med sig. Så småningom utsändes <'Il 

svensk s l ud iekmnmission till Grekland. A v dennas rapporter 
framg[u· det, att uppgifterna varit mycket överdrivna. Död -
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lighetcn uppgick till knappa 2 promille och rörde i allmänlwt 
endast synnerligen medkomna patienter. \Iorhiclitdcn var 
däremot ocrhört stor. :\1an kan göra sig en föreställning d~ir
om, cl<t man hör att grekiska staten utfäste en summa av fl era 
tusen drakmer för den, som kunde bevisa sig ej hava haft 
sju k domen. sjukdomen debuterade m ed synnerligen hög fe
her, utslag och klåda, s~irskilt i händ erna. Febern gick över 
på ett par dagar , men lämnade en kvarstående m n.t.Llwt för 
ll~tgra veckor framåt. Ofta nog in träffade efte6tt en Jii tt n jur · 
inflammation, som dock tycktes mycket godartad. Sjukdo
men k varlämnar en bes tående immunitet. Det har !~inge 

diskuterats, hur denna sjukdom kunnat spridas sa h as ti gt och 
över sa oerhörda landområden . Dr n allmänt vedertagna teo
rien , a lt sjukdomsspridaren skulle vara en mYgga. Stegomyia 
fasciata, har fått ytterligare belägg under denna pundemi. s,l 
rnsade sjukelomen värst bland de grekiska flyktingarna i Aten . 
Yi!ka. leva alldeles oskyddade und er urusla hygienisk a förhal
landen i bostäder, vilka man trygg t kan ange som kläck nings· 
apparater för myggan. Vidare int räffade knappast några fal! 
i bergstrakter, som lågo så högt att myggan därstädes ej kun 
de leYa ell er fortplanta sig. Det syn es mycket svårt om icke 
omc1jligt alt förklara , hur sjukdomen efter sitt uppblossande 
i Al('n inom ett par dagar kunde finnas icke blott i södra Grek 
land utan även i \facedonicn , om myggorna först skulle in 
fektera sig av en insjuknad patient och sedan infektera en 
frisk m iinniska, då sjukdom en h ar atminstonc ett par Jagars 
inkubationstid. Dock förekommer ett liknande fö rh <l.lland <J 
el. v. s. explosionsartat uppblossande inom stora områden ii ven 
Yid malaria. 

Jkngu efcber finnes beskriven bl. a. vid franska flottsta 
tionen i Dakar 1926. Av 525 personer smittades 105, d . " · ~. 

20 %. Detta är sannolikt för låg siffra, då matroserna i a~l 

miinhct gått uppe m ed si n dcngue. Barn äro mindre känsliga. 
Pirot beskriver en epidemi å far tygen i Saigon 1\)26. Epi 

demien började den 15 m aj genom en m an, som efter per · 
mission elen 28 april till Cap . Saint-Jaques låg på däck ul an 
myggnäl. Inkubationen hos Stcgomyia , som ger slyngel, iir 
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12 dagar och ho~ människan 7 dagar. Under tiden 8- 2/ nw.J 
l:1t.!; far t.\·get för reparation i Crnonne, där Stegomyia iir rik 
ligt förekommande, med besältningen inkasernerad i la nd. 
80 q~ aY 1:itl man. enropcer, insjuknade, yarigenom arlwtet 
desorganiserades och fm·t~·gen (3 st. ) bleYo fyllda av sj uklin g
ar. Sjukdomen börjallc oftast akut - blott i undantagsfall 
('fter liilt illamående och ringa temperatu rstegring - m ed fe
ber uta n ullala ck s~·mptom. F\)rulom feber . upptill ·!0° . yll 
rar sig sjukdomen därefter i huYud ,·ärk. belagd tunga, samt 
en tydlig ery lhan a ansiktet. brösl. handfbtor och fots ul or 
med utveckling av e tt septiskt tillsl;-1nd pa tredje dagen och 
mer eller mindre uttalad mjältförstoring och remitterand e fp 
her 38--~~9 ° . Efter en sista temperaturstegring till 40° faller 
temperaluren sedan raskt. Feberkurvan får elt karakhir iskt 
sadelliknande utseende. Etter 8 dagar är sjukdomen över ulan 
atl n eclsiittning av allmiint illstanclct följer. Endast i enstaka 
fall förlöper konnllescensen långsu mmare. 

Huvudvärken är mycket fra mträdande, lokaliserad över 
ögonbrynen , s[t att dc sjuka göra en karaktäristisk gest mot 
pann a n. De k~inna sig söndc'rhrakadc i alla lemmar och kun
na ej finna YederkYickelsc uneler natten. Dessa symptom kvar
sl{t ii nda till febern gar n ed . De~sutom h ar patienten kvälj
ningar r edan fr an första sjukdomsciagen, efterföljd a av slenl
miga senare gallfär gade kräkningar , som ibland bliva full
ständigt nedbrytande. Ett antal sjuka (är förvä nd smakupp
fattnin g och tycka allt smakar svavelväte, varigenom ·fullstän 
dig aptitlöshet blir följden. T un gan antar ett för dengue ka
rak tiirisk t u !:seende med rödfärgade spe ts och sidapartier sam t 
i övrigt belagd med ett tjockt lager klibbigt slem. Dian·c upp
träder i många fall. 

!TjiirtYerksamheten iir förwagacl under sjukdomen och 
n ågo n n~cka därefter, med pulsfrekvens av 60 \'id 3~ 0 temp . 

Symptom från n cn-systemet bruka Yisa sig genom wughet 
j ögonens pupillreaktion och svårigh et att se p å niira h å ll. 

Lymfkörtelsnlllnad kan finnas. Urinen iir mörkfärgad 
m ed föga föriindrud speccfik dkt och vanligen något iiggyita. 



- G20-

Det mest framtriidande är dock minskning i chlorhalten i 
urinen ä nda till ' / ,0 av det normala . 

Blodbilden visar minskat antal vita blodkroppar, nedtill 
1,000 pr 1 mm" av nwnucleära celler. 

Under den torra årstiden upphör epidemien snabbt. 
Diffnentialc!iagnosen kan i bör jan vara svftr gen t emol 

gula febern. Fr:\nvaron av blödningar och svårare njurinflam
mation samt gynnsamt förlopp utesluta dock i allmänhet gu la 
febern . Svårare är att skilja clcngue och malaria . Pcru is 

har vissa hållpu11kter för att sjukelomen i Afrika skulle över
föras även med en Culex. Han uppger att i blod från sjuka 
n it g on gång påtriff a t s en spirill, som efter ympning pft k a ni n 
givit typisk dengucfeber. För att förekomma sjukdomen skall 
man liksom mot gula febern utrota myggor och skaffa indi 
dduellt skydd. 

Bakteriologiska forskningar ha va s{tsom t> n s~irskild sjuk 
dom, orsakad av specifik sjukdomsalstrare, avskiljt Lymfo

uronuloma inquinalc, förut mera känd såsom Climulie !Jllbr, 

A v detta namn framgår att sjukdomen här är av m in d re be
lyd else. Då emellertid enligt sista [trsberättelcsn ett par fa ll 
inkommit på flottans sjukhus efter förra årets långresa , m:\ 
sjukdomen i korthet beskrivas. \Vhitmore skildrar denna 
~jukdom, som hittills ansetts som ej veneris k. siisom mera van
lig bland vita i tropikerna än bland infödda. Tills ctiologien 
iir fullt klar kan ick e den veneriska naturen anses absolut be
visad, m en indicierna äro starka. Sjukdomer~ triiff\z fö~·-s l 
l'örtlar tillhörande genitalorganen och är vanhgast hos ma n 
och ~är<;kilt ogifta unga män . N{tgra författare angiva att in 
fcktioneu är vanligast hos sjömän i lägre grader. De tillskriva 
delta hl. a . bristen på r enlighet hos billiga prostituerade. l 
pn;ktiskt taget alla fali kan beröring med prostituerade påvisas 
1 :mamnescn . Inkubationstiden är 10- :30 dagar . Sjukdonwn 
iir endemisk och förekommer i Vestindien i synnerhet , m ell 
även t. ex. i ~ordamerika och Frankrike. I det tidiga stadiet 
iiro körtlarna förstorade och hava en purpurröd färg , likna n 
dc akut inflammerade tonsilier. Dc vanligaste symptomen äro 
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smiirta och obehag i dc svällda körtlarna; båda sidor kunna 
vara indragna i sjukdomen. Temperaturen iir vanli<>en nåaot . b (':') 

för hög och en moderat leucosytos är för handen, dock med 
en relativ lumfosytos . För diagnosen finnes serologiska -
en kutan - reaktioner enligt Frei m. fl. I vanliga fall kom
mer det till slutlig spontan bristning av körteln m ed varbild
ning, som blir ganska långvarig. Prognosen är god så vida 
ej sekundärinfektion tillkommer. Kirurgisk behandling är i 
allmänhet otillfredsställande. Kalium-antimon-tartrat inspru
tat i ven. tyckes giva goda resultat. 

II. Kosten och vitominforskningcn. 

Sedan länge har vnrit kännt , att mänmskan har behov av 
växterna för att tillgodogöra sig deras stärkelse, sockerartade 
änmen och växtfett såsom kraft och värmekällor samt deras 
äggvita såsom byggnadsstenar för vävnaderna i kroppen. Be
hovet a v salter och vatten bes tår den livlösa naturen i rikligt 
mått. Genom senare tiders forskningar är nu utrönt, att män
niskan icke blott behöver vissa vegetabiliska näringsmedel, 
utan även särskilda i en del växtdelar förekommande, hälso 
hringande ämnen, vitaminerna. Dessa kunna icke alstras in
om djurkroppen. Ehuru dc icke äro bränsle eller cellbygg
nadsmateriel, äro de icke desto mindre ett livsvillkor och ay
saknaden av en eller flera av de viktigare vitamingrupperna 
leder till sjukligt, livshotande tillstånd, avitaminos. 

Vitaminerna äro i likhel med en del andra i organismen 
förekommande livsviktiga ämnen såsmn ferment och enzym 
föga kända till sin sammansättning och urskiljande av olika 
grupper av vitaminer grunda sig på iakttagelser över verkan 
på organismen av brist i niiringen på dessa ämnen. 

Efter vitaminernas verkningar särskilja vi: 
l ) A-vitaminer, antirakitisk grupp, som förebygga upp

komslen av engelska sjukan; 

Tidskrift i Sjöväsendet. 43 
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som trygga mot beri-beri - en 2\ B-vitaminer. 
~u· ta d nervsjukdom; 

3) D-vitaminer, som särskilt gynna tillväxten ; 

svår-

4) C-vitaminer - antiskörbju ggvitaminer; 
E-vitaminer - gynna tillväxten och fortplantning en 5\ 

(U. S. A.). 
Viktigast för den fullvuxne äro således B- och C-vita -

Jninerna . 
A-vitaminerna äro tämligen lättlösliga i vanliga fettlös-

ningsmedel och obetydligt lösliga i vatten. Alla _övri~a _v ila 
miner lösas icke i eter, bcnzol, aceton o. s. v. A-v1tamn~~r k a 
raktäriseras därför genom löslighetsförhållandena och ~~-o dl· 
mycket känsliga för inverkan av s?Te. -~-vitaminern~ for_d_ra.
ga t. o. m . syre vid upphettning, v1lk~t ar_ av de~- allra stu~_sl<t 
bet delsc för födans tillagande. C-vitammerna aro mest om tåli~a för upphettning av alla och kunna dc förstöras reda11 
av + 80° C under en kort stund. 

B- och C-vitaminerna är känsliga för alkoli och förstör as 
lätt i alkaliska lösningar, t. o. m. i svag sodalösnin g. Svagt 
sura lösningar verka i stället konserverande. . 

Det mest A-vitaminrika näringsmedlet är torsklever?lJan 
i rått tillstånd. Oljan kan in tagas i kapslar för att undga den_ 
obehao·lina smaken. Tidigare har nämnts. att d_jurkroppcn ''.l 
kan a~st;a vitaminer och komma A-vitaminerna i torsk~~ver 
ol·a således från torskens föda. Vägen. till torsklev~rn for .:\-

_tJ · a a .. · f'o"lJ'anc'e· Ishavstorsk förtär smärre fiskar m.en v1 annnern r ' . . . 
mest smärre kräftdjur , som innehålla fett och A-v1~mmJe~·· 
Kräftdjuren leva nämligen själva av djur-plankton, vilken h 
kaledes är fett och A-vitaminrik och har djur-pla:1kton t~p~)
ta«it dessa ämnen från sin av växtplankton bestaende fodcL 
D:t är yäxtplankton, mikroskopiska, fritt sväva_nde,_ al~ar la~ 
dc. klorofyllförande y~ixter , som a lstrat A.-v1tammer_na _ · 
torsklevern , dit dc komma genom en växt och tre .. djuro_~ ~ 

· .. :· -· ll · .. ·o s·'tlcdes verkstader for gan1smcr. Dc grona vaxtce erna ar c • . _. , 
A-vitaminer och dessa senare förekomma l en h el del gr u
na blad lik som också i en del frukter särskilt i tomater. l 
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andra frukter och frön finnas A-vitaminer endast i oYerksamt 
till st[md, tills de under gronin gen bliva >>a ktiverade ». 

B-vitamin er däremot uppstå förutom i gröna blad även 
i rötter och rotknöl:::tr samt i frön och frukter , varvid växter
na sjiilva måste tillföras vitaminer genom rötterna. Av ut
förda experiment framgår , att vissa B-vitaminer i sädesfrön 
mest förekomma n<'irmast under ytan under det att andra rik
li gast finnas i groelden och dess omgivning. C-uilominer upp
stå i frukter och rötter , rotknölar samt i saftiga stamdelar. I 
v itk ålen finnes C-vitaminer huvudsakligen i de inre bladen. 
Citroner och apelsiner äro sedan århunclranden kända för sina 
skörbjuggsläkande egens kaper. Det förtjänar anmärkas att 
vissa amerikanska apelsin-slag visa t sig sakna C-vitaminer. I 
djurvävnader finnas , som nämnt , endast: genom födan upp
tagna vitaminer i olika mängd , C-vitaminer äro dc minst före 
kommande. 

Kött är därför r elativt fatligt på v itaminer och för egent
ligen endast något B-vitaminer, som förstöras vid långvarig 
kokning . Fördelaktigast är att steka kött såsom rostbiff, ty 
då bildas ett skyddande omhölje av koagulerad i:iggvita om 
ki·ing dc inre delarna som ej uppvärmas över 100° C. Kört
lar med inre sekretorisk funktion hålla däremot A- och B
i:imnen, liksom fettanhopningar omkring inre organ '(njur
talj ) hava A-ämnen. Fiskkött är fattigt på B- och C-vitaminer; 
fetare fisksorter hava mera A-vitaminer. Korv och svinkött 
iiro föga vitaminhalliga. Konserverade l<:ött- och fiskvaror 
~alma nästan alldeles vitaminer. Under världskriget insjuk
nad e de engelska trupperna uneler elen 145 dagar långa inter
n eringen i Kul el Amara i skörbjugg och beri-beri med 15 % 
förlust av manskap. Utspisningen utgjordes av goda köttkon
~crver och bröd av prima vetemjöl och var tydligen ej till
räckligt vitaminrik. Hjälpkryssaren Kronprins \ Vilhelm hade 
Hll 5 efter 250 dygns oavbruten sjöresa 250 sjuka i segelskute
beri-beri pft grund av brist på färsk proviant. 

Mjlil och bröd . Det torra sädeskornet inneh åller nästa n 
enbart B-vitaminer ; vid groning uppstå äYen B- och C-vita-' 
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miner. Då som ovan nämnts vitaminerna mest finnas ome

delbart under skalet, avlägsnas dessa vid den moderna ma l

ningen liksom närsalter och äggviteämnen och allt det me~, t 

värdefulla återfinnes i avskilt kli, med undantag likväl vad 

rågen beträffar , som har grodden mera djupt belägen i fröet . 

Brödets gräddning förstör icke mycket av vitaminerna, dä r

för att det inre av brödet icke upphettas över 100° C, och ko l

syran, som fyller håligheterna i brödet, skyeldar för syrsätl 

ning. Jäsningen förstör icke vitaminer; däremot äro jäst

cellerna rika på B-ämnen och upptaga dem hastigt. 

Baljväxter. Ärtor innehålla B-vitaminer, bönor endast i 

mindre grad. Vid groning uppstår i samtliga rätt mycket C

vitaminer. sodatillsats vid kokningen förstör vitaminerna. 

RotfruHer. Potatis för B- och C-vitaminer, liksom i sä

desslagen , riklignst under skalen och bör därför kokas m ed 

~kaJen , helst imkokning . Alla rotfrukter förlora vitarnin vr 

under lagring. Förska morötter äro rika på A- , B- och C 

ämnen, men förlora genom kokning efter skalning det mesta . 

Den gula rovan är mest vitaminhaltig av rovslagen; kålrötter 

innehålla B- och C-ämnen. 

Mjölkens vitaminhalt är beroende av fodrets beskaffen het 

varvid grönfoder bäst. 

Mjölk innehåller A-, B- och C-ämnen; A-ämnena ä I'< l 

bundna vid smörfettct; förutom ovan nämnda symptom a ,· 

brist på A-ämnen uppträder ibland en siirskild ögonsjukdom 

-- nattblindhet -, som består däri att personer, som se fu llt 

bra i dagsljus , se s~imre än normalt i skymning och ej kumw 

urskilja något i mörker , där normalseende ännu kunna ur

skilja större föremål. Sjukdomen brukar förekomma i fängel

ser och försÖrJ'nino-sinrältningar med svag kost. I Ryssla nd 
.... n c ~..~ 

var den ej ovanlig under fastan . Från krigsåren finn es en 

intressant iakttagelse över A-vitaminernas betydelse. I Dan

mark exporterade man då slörsta delen av natursmöret och 

skaffade i stället margarin och växtsmör till landets egen för 

brukning. Då ökade antalet fall av nattblindhet (0. Blcgvadl 

p å clt pCtfallande sätt. 
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Äggen föra vitaminer i gulan. 

Växtfettemu äro fattiga på eller helt utan vitaminer· o 

iir förh[tllandct m ed kokosfett, som an vändes som smörsu~T~<~ 
gat. Dessa äro fullständigt fria från vitaminer i dc fall , då 

iillsats av gr~iddc , 20 % i kolsyrc-atmosfär för att hindra 

syrsiHtning, ej ägt rum. 

Margarin utan gräddtillsats är ett koncentrerat födoämne 

behövligt vid tungt kroppsarbete, likvärdint med fett fläsk' 
J 'l]' b ' 

m~_n )J 1g~rc ; A-vitaminer få då tillföras genom mjölk och 

gransaker 1 stället för genom smör (Thunherg). 

Frukternas kända stora betydelse för hälsan kommer av 

deras halt av C-vitnminer, som dock i norden är mindre rik

lig; skogsbilren hava i allmänhet både B- och C-ämnen . Både 

frukter och bär böra h elst förtäras m ed skal för att vitaminer

na :kol~ komma med. Konservering genom torkning förstör 

~-v1tammerna och minskar betydligt de övriga. Råpressadc 

fruktsafter behålla det mesta av sin vitaminhalt under kortare 

tid ; sur eller kallsöt inläggning bevarar vitnminerna fl era m å

n~der. \loderna inläggningar ske under helt kort uppvärm

nmg med luftutpumpning i surt reagerande massa !alkali skad

ligt )· Upphettning två eller fl era g<1nger förstör all~ vitaminer. 

Grönsaker i färskt tillstånd iiro rika på vitaminer, särskilt 

spenat med A-, B- och C-ämnen , kålslagen B. och C, sallad 

A och B, rabarber endast C-ämnen. Kål kan dess bättre för

varas i färskt tillstånd. 

D-vitamin kan framställas genom ultravirolent bestrålning 

av crgostcrin, som finn es i ringa mängd uti cholesterin. Pre

paratet föres i haudeln under namn av Biguntol. Den ödes

digra följden av att renpolera ris framgår därav att sjukpro

centen kunnat nedbringas fr{m 0,2 % till O,ooo % genom att 

utb~' ta polerat ris mot vrmligt ris. Av silverhinnan under ska

let av ris har (Donala och Janson ) framställts kristalliniskt 

~i n m e, SOIJ1 i dagsdos a v ' /10oo mgrm per J 00 gr. kroppsvikt, 

förmått läka en genom ulfordring med fullständigt renpolerat 

ris framkallad IJeri-beri hos faglar. Japanerna hava fått sjuk-
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procenten att sjunka f6m 37 till 0 ,:! genom att utspisa Y::mlig t 
ris i blandning (:) på 4 med korn. 

Ombord äga C-vitaminerna den största betydelsen. Un 
der överväga nde förtäring av konserver börjar skörbjugg näm 
ligen vi!'.a sig redan efter l, 2, 3 månader. Härav kan m an 
förstå skörbjuggens härjningar på segelfartygens tid , då m an 
ve-t hur fullständigt otjänlig den utspisade födan var. (Seunw 
1776.) ';' ) P å allra sista tiden har man börjat framställa kou 
server av mycket späda grönsaker utan allt för stor vitamin 
förlust>';) Engelsmännen blevo under uppeh~lll i persiska 
viken 1017 tvungna att använda sig av ärtor och bönor i gro
ning för att förskaffa hesältningen färska grönsaker. 

Vikten a v fullgod kost under uppväxtåren, särskilt under 
pubertetsåren framgår av nedanstående sjuksiffror för tyska 
marinen 1920- 192-!: 

Hlt:-3 

Hl20 
192t 
1922 
1923 
1924 

S ju k a om bord: 

••• • ••••••••• o •• o ••• o ••••••• 

:~3;) 

531 
1,078 
1,081 

600 
4:3-! 

Aren 1921-1922 inkommo i militärtjänst de ynglingar. 
som under de för utvecklingen viktiga 14-16 åren lidit under 
hungerblockaden. Förutom allmän sjuklighet tilltog frekven
sen av tuberkulosinsjuknade oerhört. 

1912- 14 1920 1921 1922 1924 

% 2 ,8 -t 2,'1G 2 ,30 

*) Fick t. ex. ombord 5 års gammalt salt fläsk och j3 å r g an~l a 
skeppsskorpor tagna i Fra n k rike under 7-å riga kriget: de måste k ros
sas med k anonkulor. 

**) Om konse rvPr skola sen·er as Ya r rna få r up phettning ej övrr-
skricl a 60° C. 
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J. Priston har på grund av företagna undersöknin" ar fun-. o 
mt att färska vegetabilier under krigstid äro svå rå tkomliga, 
av dålig kvalitet och osäkra att fört~ira även efter koknin<>: . o 
v1darc anför han att koncentrerad apelsinsaft, som verkar fö-
rebyggande mot skörbjugg och är välsmakande och billi <T 

0 ' 

· kan fås från Californien. Priston anser att 50 gallons sådan 
saft håller tillräckligt m ed C-vitaminer för 1,200 man under 
3 månader ; den sönderdelas icke i kylrum på denna tid. 

Tabell. 

A B 

I. Tor_skleverolja .. . lx xxxx\ 
Smor .. ... .. . . . ..... XXX j 
Grädde .. ... ... ... . xxx 
Ägg .. . ... . ........ XXX X XX 

Mjölk .... ...... . . XXX XX 

II. Apelsin ...... .. . ... x 
Citron ... .. . ... .. . x 
Banan .. . ... . . . ... x 
Äpple ..... .. . . .. . .. . 

III. Tomater .. . .. . .. . x x x x 
, •• • ••. ... XX 

Spenat ... . .. ... ... xxxx 

IV. Kålrötter .. .. . .. . . 
.Morötter (unga) xx 

, (gamla) 
Kål .. . .. . .. . ...... XX 

Potatis .. . . . . ... ... x x 

Ärtpure 

V. Bönor .. ....... .. . xx 
Ärter .. .... ... .. . ... x x 
Råg .. . .... ..... ... IX 
Korn ... ... ....... .. x 

~~:~~- - ~-~~- · ::::: : i x x x x 

XX 

XX 

XX 

XXX 

XXX 

X XX 

XXX 

XX 

XX 

XXX 

x 
XX 

XXX 

XXX 

XX X 

XXX 

XXX 

XXX 

c 

xx xxx 
xxxx 
XX 

X X 

x xxx 
xxxx 

xx xx 
x 
x 
XX X 

XXX 

XX 

D 

\xx xxx 

l 
XXX 

XX 

XX Solbelysta. 
XX Drivhus. 
XX 

XX 

XX Kokta. 
XX 

.Rå. 
K okt 15 min. 

l I cke grodd s äd utan 

l 

spår a.v c-vitam in . 

Hela korn . 
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VI. Njure .. .. . .......... xxxx 
Lever ..... . ......... x x x x 
Kött ............. .. x 
Fisk ... .. ......... xx 

, salt ... .... . . 
!?läsk, salt .... . . 

VII. Öljäst ...... ... .... .. 
Bröd ....... .. ..... . 
Vetebröd ... ...... x 
Socker .......... .. 
Honung ....... . . 
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B 

XXX 

XXX 

x 

xxxx 
XX 

(X) 

x 

c 

lXXX 
XXX 

x 

D 

Mager muskel trad. 
Mager. 
Salt. 
Salt. 

Bakat med mjölk. 
Raffinerat. 

Av tabellen här ovan över vitaminförekomst i dc vanligast 

förekommande materialen i dc fastställda utspisningsstaterna 

och av företagen granskning av dessa senare framgår att i 

varje mål ingå vitaminer m er eller mindre rikligt. Av nll 

erfarenhet att döma är den erforderliga minimimängden a -.· 

Yitamincr ganska ringa; huvudsaken är att vitaminer av skilda 

slag ingå i födan. Vitaminernas förstörbarhet genom lagning 

(även i k,vlrum) genom upphettning och alkali manar till ökad 

försiktighet vid förvaring och tillagning av födoämnena samt 

rikligare förtärande av r åkost. 

Såväl ve tenskapliga rön som all praktisk erfarenhet giv~t 

vid handen att särskilda antiskörbjuggsmedel eller andra 

»skyddsnäringsämnen >> icke i fredstid äro erforderliga i land 

eller ombord å fartyg som m ed lämpliga m ellantider kunn a 

proviantera färska animaliska och vegetabiliska födoämnen . 

Framstegen på vetenskapens område komma dock att vara a ,· 

den största b etydelse för fostran av en möjligast sund foll' 

stam och kunna antagas medföra oanade följder under fra m

tida kamp folk och folkslag emellan. 
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The prevention oJ' sc urvy. 

RankinP. W. J. , ll. NaY . hlccl . SPrYice 1.928, n :r 1. 

FoolldC' l' iciPn cy. 

Roll C'ston <', A. , sir, R. Nav. Mecl. Seni cP 192:S, n :r 2. 
CerPhros spinal F PvPr . 

Ru g<', H ., Ma rim• Runclschau :1928, hiift. :1.2. 

Die E rhn iil1r ung. Yit aminl'or sch un g. 

ll.ug<' . H. , Ma rin<' Runclschau 1926, h. 6. 

Die (]esund lw rtsvc rh ältnis d ie J\la r ine 1920- 192-L 
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Stacheli n, R. u. Löffler, W. 
Encephalit letorgica . 

Strugnell, I. F., R. Nav. Med. Service 1927, n:r 2. 
Encephalit lethorgica, I-Iandbuch der innE'r . Med., § I. 

Sutton, D. G., U. S. A. Nav. Med. Bullet in 1928, n:~· :3. 
Infections Diarrhea in U . S. S. Me! ville. 

v. Euler, I-I., Vitaminer. 
v. \Vends, G., Vitaminer. 
Sherman H. 0 ., Chemistrv of Food and Nutrt ion. 

Torstcns~n. I-L Febris unclulans - kastsjuka. Meddelande från främmande mariner. 
Mc el del a dc :f rå n 1Iarinstab('ns U trikesa vdelning. 

(Oktober 1929.) 

Amerikas Förenta Stater. 

Nc•\\' London, Uonnc>cticut, clcon 30 augus ti. 

L1 trustacle med >> Lung», flottans apparat J'ör räddning från un
dervattensbåta r, togo sig tjugusex oUicerare och menige ut frå n ak
terluckan uå undervattensbåten S. 4, som var nedsänkt nära under
vattensbåtsbasens pir, och räddade sig genom simning i floelen T ha
mes k~'liga vatten. 

Löjtnant C. B. Momsen , som varit med och uppfunni t »Lung,, 
och flera andra persone r hade tidigare begagnat apparaterna med 
framgång, först vid Key ~W est, och sedan vid unclerva ttensbå tsbaseu, 
och mer än 300 man från basen hade övats med >> Lung» i en djup 
simbassäng. Denna dags försök voro de första under verkliga för
hållanden. S. 4 sänktes med försöksgruppen ombord; denna var 
kläeld i baddräkt och flera av elensamma buro endast byxor. Vädret 
var icke så gott, som det kunde hava varit och vattnet var mycket 
kyligt. 

Telefonförbindelse anordnades genast med det nedsänkta farty
get, så att en person som stod på kajen kunde tydligt tala med alla 
avdelningar av båten. >> T~ung " består av en säck med syre samt en 
bleckdosa innehållande sodakalk. Slangar från syresäcken och do
san förena dem med ett munstycke, som liknar det, som finns på 
en gasmask. 

,Lung» är löst fäst med remmar kring kroppen och halsen och 
små clips (hakar) sätter bäraren i stånd att behålla den framför sig. 
Munstycket har en gurnmifläns, vilken sättes mellan läpparnas in
sida samt tänderna och tandköttet. Två gummimunstycken hållas 
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fast med tänderna. En näsklämmare, ehuru icke nödvändig, håll ei' 

~altvattnet f r ån näsborrarna. 

(Utdrag ur U. S. N. Institute Proceedings, oktober 19:29.) 

Av dc åtta kryssarna tillhörande l'ensacola-k lassen, av vilka Je 

in' fö rsta r edan sedan Hingrc tid varit. sjösatta, löpte yttcr.ligare 
två av stapeln respektive den G och 9 september, niimligcn Houston 
uch Northampton; de stapelsattes i respektive april och maj 19~1:\; 

l.·iida fira inrättade såsom JlaggskL•pp och hava en besättning av 21. 
officerare och 580 man. 

Såsom nionde och tionde fartyg av 18 slagskepp avgingo n yli 
gen Pennsylvania och Arizona ti ll varv för grundlig reparation, vil
ken för en kostnad av 7,.J milJ. dol lars Jör Yarjc J'artyg ska ll var a 

klar i mars 1931. 
Av rle önc•r :20 år gamla kryssarna äro nu ytterliga re sex näm

ligen \'ork, Birmingham . S :t l ,ou is, C'hathanooga, Des :Moines oc h 
Char]Pstone utrange rade t il l försiiljning. 

(Utdrag ur Marin<' l{unclschau, oktober 1929). 

England. 

Undervattensbåten l'hMnix sjösattes dt'n 3 oktober i Dirkcuhead. 
PhoPnix är utrustad med särskilcia apparater f'ör hestämmancl<' 

av 1art\'.!l'S liige p[l ytan, då li~tcn är i nedsänkt läge. Den tillhör 
>>P »-]; l Rsscns båtar, har 1,570/2,040 tons de p l acemcnt samt en 12 cm . 

kanon ocl1 åtta torped tu ber. 
(Utdrag ur The Naval and Military Rccorcl, 9 oktolwr 1929). 

lkRnlmors varv i Daltnuir har den 18 septemhrr sjösatt kryssa
ren Shropsh irP på 10.000 ton: den skall lwstyckas med åtta 20,3 cm . 
kanonN. fyra 10,2 cm. kanoner och åtta torpedtuber; farten beräkn as 
l•liva 32"4 knop och kostnaden till omkring 2 millioner puml. 

Amiralit\'tet fortsätter att slopa Jartyg byggda förc~rigct. Si\
luncla har Birmingham ,det första övervatt<'ns:fartyg, som sänkte en 
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tysk: undervattensbåt (U l \ i augusti 1914), överförts till reserven 
i a Yva ktan på att s lopas. Systerfartyget Lo,,·estoft komme r oförtö
vat att gå samma ,-äg. Dc två fartygen ble,·o färdiga år 191.3 och 
äro engP iska flottans sista koleldade kryssar e. 

(Utdrag ur Le Yacht. 12 oktobPr 19:29.) 

Följand\• :fartyg be riiknas bliva färdiga före den 1 oktober 1930: 
Resou rce, kr~· ss arc på 8,400 ton , den första a\· denna typ, i mars. 
Norfolk och Doretshi re, kry ssa re på 10.000 ton, den förra i april 

elen SPnan• i septPmbcr. 
Sju a\· dc åtta jagama so m tillhöra klass A. 
Dc fyra sloops : Fol kstone, Scarborough, Pl'nzancr och Ha~t.ings . 

De tYå sista uncler vattl' nsbåtarna av O-klassen. Ol~·m:J:.IS uc:h 
Orphcus. 

Dc sex unclen·attensbåtarna a,. 1'-kl assen sam t 
Flott i tjieda ren Godrington. 

(Utdrag ur L(' Yacht, 12 oktober 1929.) 

En flotto rder fr å n Portsmouth meddelar att amiralitetet utfär
dat order om av lösning av fart.'·g i Atlantflottans 2:a kryssareeska
der genom nya fartyg som äro ullder komplettering. Canterbury 
skall törfångas a\- Yorl~ . Comus av Norfolk och Frabi sher av Dorets
hire. 

(Utdrag ur The NaYal Chronicle, 25 oktobPr Hl29.) 

Frankrike. 

Det är ett egendomligt sammanträffande att. medan 1\Ir. Ramsar 
Mae Donald restP öwr Ailantl'n fö r att försöka ordna för Storl.rit
taniens nPdrustning, franska finanskommitten diskuterade f lo ttlmrl
gcten fö r 1930. Förslaget upptagc>r l'n utgift av :L 21,464,000 mot 
;L :19,880,000 Jöna å ret. Okningcon ;ir :L 1,:j84,000 och siiges först och 
fr ii mst bero på el P n ökadP ma ter i a l kostnaden, men fina nskomrnitten 
va r ickP Jllecl på den åsikten, utan ansåg, att clet var den ökade ma
teria l kvantitl'ten, som utgjordP den vrrkligR orsaken. Kommit tens 
hållning antydde dock icke ni'tgot ogillande. Faktum är att Frank-
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rike träget uneler senar<' år satt sin Hotta i stånd, Yilket mötts med 

allmällt nationellt gillande•. De fina fartprestationer, som nyli 
gen utförts av dess nya oceanjagan·, hava tydligt stinmlPrat llen 
franska stoltheten över flottan. 

Trots .M. Mrianc1"3 mycket fredliga uttalanden ~i r llet mycket 
sviirt att i Jranska pressen finna några artiklar, som uttrycka en

tusiasm lör förslaget att reducera ilottrustningarna. Det är ocks;t 
11ai.urligt Rtt Italiens hållning intresserar Frankrike mycket mera 

~n Mr. ll-amsay Mae DonaJds önskningar, och den är, ehur u nog så 
naturlig ur italiensk synpunkt, på intet vis försonlig ur :fransk syn

punkt. Det är i högsta grad osannolikt, att Frankrikl' 0ller Italien 

är berett att i minsta män minska sina ansträngningar att reorga 
nisera sin sjömakt och att utföra sitt förut ordnade program i full 

utstr;ickning. Det skall säker ligen icke :l"ödPla att göra intryck på 
dem, att Yacl Förenta Shttl'rnas förslag går ut på lir en ökning i. 

krys~a rl' st,Tk a n med :1 00,000 ton o c h :1 04 st. ~O cm. kanon C'r till 1936 

s<1smn <·n Jö rlwredelse till nedrustningen. Förenta StatPrnas flott 

I•olitik l1ar ingl'n rlirckt l1ctydelsr• Jör dt' två ~Icclelliavsmaktcrna , 

llll'n skall dr·n hPtraktas sÅSOlll Ptt Pxempcl till uppmuntran för and
Jas ned rust.niug, kunna de ich· tad las, då clP anse ckn cyn isk. Det 

latinska tl'lllJleranwn1ct. JöredragPr ännu militarism fram[ör purita

nism och förhud. De ans0 Llet också säkrare. 

(Utd rag ur The NaYal a nd Military R ecord, D oktobr·r 1929). 

~IariJilninistern liar l.c·stämt. nal1lnen pii de fartyg ,som stapel 

satts enligt Jörordningen av dn 26 december 1926. 

J aga re [ltL 2,700 ton: Aigle, Yautour, Alba tros, U0daut, ~[ila n, 
:Epervier. 

KannnlnHar för kulonit:jänst: Bougainville, Dumont-cl'Unille. 
MinLiggande undcrvaHellShåt på 760 ton : Rubis. 
Fml<·n·att<-'nshi\tar av :1 :a klass, på 1,000 ton: Prome6thce, P cr-

sf-e, Proth<·<', Pegase, Ph(~nix. 
llndr•rnlttl'nsbätar på 630 ton: Orphcr', Oreaclc, Oreade, Orion , 

On din<'. 
J\L GC'urgL'S Leygm•s har dessutom b1·slutat a L t giva namnet 

Uup\eix :H kryesaren p;\ j 0,000 ton, å vilken han skall fästa elen 

första nitnageln i sh1t0t av denna måna cl.. 
Den und0r byggn~d va rande skolkryssaren skall heta Jeanne-

D'Arc. j 
(Utdrag ur LP Temps, 1.) oktober 1929.) 
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Nyligen upp1äcktes en tysk mina av fiskare 1 oppna SJon vid 

Areachou och fö reles i land. Personalen, som beordrats till clesar
nwring av minan konstaterade att hornen voro avslitna, så att de 
som u tJördo liPsanneringen v oro utsatta för livsfara. 

(Utdrag ur Le Yacht, 19 oktolwr :1929.) 

Italien. 

I Trit·ste liar sjösatt s un<l<'rvattensh:'it<'n Luciano-hlanara, byggd 
iör italienska flottan. 

D<"n tillhör sa mma t.'"i\ so m Jart~·gcn av Pisani-klassen 830/1,060 
ions. 

(Utdrag ur Le Temps, 8 oktol1er :1929.) 

Den italir•nska flottan fo rtsätte r att bygga undervattensbåtar 
av :l"örbättracl Vittor Pisani-typ, vilken tilldragit sig en del uppmärk

samhet inom franska flottkrets ar. Can tiere N a vale T restina har sjö
~att Frantelli Danriera. det :första fartyget av de, som jämte ytterli

gare fyra något större beställdes 1927. De äro konstruerade av Ber
nardi och hava ett deplacenwnt. av 850/1,065 ton samt en fart av 
17 ' /"/9 knop. 

Såsom för alla italienska undervattensbåtar betraktas torpeden 
som huvudvapen och artilleribestyckningen är begränsad till en 10 

cm. kanon, uneler det ait dr hava åtta torpedtuber. - Deras två 
J<'iat-Diesel motorer utveckla 1,500 hkr. vardera. 

(Utdrag ur Tlte Naval Chronicle, 18 oktober 1929.) 

Genom en kungl. förordning av den 19 juli 1929 fastställas de 
<~genskaper enligt vilka f:ut.vgen fördelas till olika klasser: 

1. Pansarskepp, fartyg med grövre än 25,4 cm. kanoner (där
med iiro clc gallila pansarkrys~arna San J\farco, San Giorgia och Pisa 
utrustade) . 
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f t f·t·ån 3,000 ton och d>irövcr med kanon er av 2. Kryssa re, . ar yg 
t. o m 9;:) 4 cm. kaliber. · 

. 3 . Rc l~og nosce ri ngsfartyg, fa rty g n1ellan 1,300 och ~,999 tn o. 
. J ao-a re övervattcustorpeLlfartyg från 700 till 1,299 ton. ~: To7-pecl,båtar, övervatteustorpccl!'artyg fråtl 201 till 699 to n. 

Kustto rpedbåta r, övervattenstorpedbåtar under 200 ton . • ~: Undervattensbåtar, fartyg, som kunna fä rdas helt och hullet 
uneler vattnet och äro utrustade med unLle rvattensvapen, mdclas . . 

a) und ervattensbåtar för långJ:ärder över 1,00~ ton. 
b) undervattensbåtar för meclcllån~a fä r c~c r 6.)1- 1,000:· ~on. . 
c) unclervattE'nsbåta r för smärre tarder Gt>O ton och clalunder. 
el) minundervattcnsbåtar, alla med mtnor utrustade underva t-

tensbåtar utan hänsyn till storlek. . .. ... 8. UnedrvattE>nsbåtsjagar e, farty g över 100 ton, v tlka aro , sat -
skilt avsedela för uppsökande av ?clt angrcp~1 p å under~·~,tte~sbata~·: 

9. M. A. s. (Motoskapi Antt SommergJblll), mototb~tat undet 
100 ton avsedela för samma ändamål som undervattensbåtJagare oc h 
utrustade med torpeder. .. . 10. Hjälpfartyg·, fartyg, som icke ti llh öra ovan numocla gtup-
l)erna. 

11. 
hamnar 

· l f t i'. o" r· lokal an vän du i ng i örlogs-Hamn[art.\'1.!;, mtnc rE' ar yg 
och vid kusten. 

(Utdrag ur Marine Runclschau, oktober 1929.) 

Japan. 
Den japanska pressen oHentliggör ett meclclelande enligt vilket 

... · ' ctnt·n har U') [}O'jort ett nybyggnads- och ersättnmgsprogram, SJOmlnl.o ~ < "'· .. • , • . . , ]·.. . , femton \ilket innefattar stapelsattmng av 1:> ta 10,000-tons .t ;~ssaJ~: . ., 
:ag:ue av l:a klass och flera andra jagare, undPrvattensb:tat, k a
~tonbiitar av l:a klass, oljetankfartyg och antiunden·att~n~batfart.'y g. 

D~·ggandet av dessa fartyg beräknas kosta 40 nnlhonet ~ f'll, 

oeh skall fördelas på 6 ic 8 år. . På grund av de pågående underhandlingarna mclla11 engelsl~a 
och anterikaaska regeringarna har det emo:sedda. pro,g ramnwt~ of IJ 
ciella ti1lldnnagivandc uppskjutits för att 1cke forsvara undE'thantl-
l inga rna. 

(Utdrag ur Le \acht, 12 oktober 1929.) 
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Turkiet. 
Tack Yarc dc franska ingenjöre rnas arbete, som gE'nomförts trots 

a lla clP svårighete r, som mött genom dc turkiska myndigheternas 
gamla metodc'r, 'i r nu e:(-Goebcn åter i vattnet oeh >i r officiellt ett 
cl'fektivt 'fartyg. - \'ad bet räHar matE'rialen är hon det med säker
h et. t y fransmännen ltava g jort sitt arbete samvetsgrannt och väl, 
!Ilen hu ruvida i10n kan hl'trak:tas såsom sådant i t ur kiska hä nder är 
<"ll annan sak. 

(Utdrag ur Th e Naval Uhronicle, 18 oktober 1929.) 

Tyskland. 
OfJiciella detaljer angående Königsberg, Tyskland sen aste krys

sare, hava nylig<'n ti ll kännagivi ts i Berlin . Fartyget påstås rcpre
<'E'ntera rlet yttersta i kryssar konstrukt ion inom ranwu för Versailles
traktaten, vilken begränsar de nya tyska kryssarnas deplacement till 
6,000 ton. 

H cnnc·s längd är 174 m. överallt, och hennes bredd endast 15 
111 . så att fö rhål landet me llan längd och bredel närmar sig 11 1 / 2 :1. 

Hon är ett lwlt och hållet svetsat fartyg så att knappast en 
nagel använts vid hen nE'a l1yggande. 

Utv,ixlade turbiner, nominellt på 65,000 hkr., skull e giva henne 
f ·n kontrakt('racl fart av 32 knop, men vid nyligen gjorda försök 
n fira DDnzig gjorcle hon nära 34. Förutom ångturbiner har hon 
dt hj:ilpmaskincri bE'stående av DiesPimotorer iör gång med måttlig 
i'art. J\fecl begagnande endast av ångturbinerna har hon en aktions
r ad ie av 3,800 distansminuter, men vid gång med dieselmotorerna 
h lir raclien fö rdubb l ad. 

I förhållanclP till tonnaget tir Königsberg en av de kraftigast 
bestyckad e kryssare som Jlyter. Hon har nio lG cm. kanoner i 
trippeltorn, fyra lO cm. luftvämskanoner och tolv torpedtuber. 

1:) cm. kanonPrna, av en ny Kruppmoclcll, kunna ele\·E'ras till 
•10°, virl vilke n eleYation clc skjuta sina 4i) kg: s granater ända till 
1tl,200 m. 

DP tre tol'lwn iiro uppställda - ett förut, de andra två akterut 
dter varandra (i cchelon). så att cle ha ett stort skj utfält och alla 
kunna konPenlrNns mot dt lientl igt fa rtyg i vilken riktning som 
hel st merl unelantag av riitt J'ör- PllN aktPrut. 

Fari.'·g·ct har lågt frihonl sttluncla erbj udande ett litet mål. Do
gen iir utfallande, aktern är fi.irsecld med en port för minfällning, oc!1 

Tidskrift i Sjöväsenclet. 
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J!rO)JPllerna ~iro aptl'raLk långt Jram i avsiki att gu v;il klara I iit· 
Jilll10l'l1a. Fartyget är rigga t nwd l'll 1nyrkd tjock t•nkl'l rocklllast oe li 
hå n•rtikala ovala skorstenar, JtWn har ingen storntast. Fdm f(l(·:,
mastl'n topp ~ir radioantennen kdd till ett !);all\'rs töd p å aktr a 
sko rs tenen. Könic;sbcrg är till s clato det dyraste iirlogsfart-yg pL'r ton, son t 
dtgonsin byggts. Kost nadPn fiir rartyget såsont färdigt uppg å r ti ll 
uiira ;'\S,700,000 kr. Enbart \"ör h·s tyckningl'n avs å !);s t'Jt su111ma ay 
t• \(']' 1;"),000,000 kr. 

Königsberg och hen Ut'3 systt•rfarty e>; Karl s ruh e, Köl n oc h et t 
tredjl' ännu ickl' na111ugi vP t ],unna Päg as hava lrvggts utan ltiin sy n 
till l;ostnaderna. 

D<' siigas hliva utru s tadt• ntPd alla dP s is ta upplinningarna uw d 
avSPt•nc\r- på skrovkonstntldion , däcl<sut ru stui ng. Jlro]H'1lt•rnta:s kint•r i, 
k s t yckning och eldkontrolL I cktt-a sammanl1ang m å t'rinras ont ati. 10,000 ton s p a nsa rskt'PJJ<' I l~r s tail PrPusst•n , nu p å stapeln i Kil'l, hc·räkna s ],osta 7:2,000,000 kr ., 
t'hu ru eld i stork]; endas~ är t'n fjärdPllt>l av slagkryss ar<•n Ilootl , 
vi lkt·n kostadP Pndast 10f',OOO,OOO kr. T~·skland lll'tn lar omkrin 12: 7,200 kr. JWI' ton Iör s in a n0·a örlogsfarty12:, l'Jt si \"fra SOlll icl;l' "\'ör <. '" 
l'ommit L örlogsfarty12·sby gge. 

(lJtdmg ur Tlw Naval Ch roniclt• , oktolw r 1\l:ZO.) 

Dt•n sista undt>r byggnad varande kr~·ssarc•n, >> E », skall sjösätta ,; 
fn'in örlogsvand i Wi1lwl!11sltait•n den 1R oktolwr. - KryssarPn ,, E ., 
l1ar såsom Königsherl!· t•nligt Jn•tls1'ördragl't. dt Llt•pl acl'nll'nt å 6,00!1 
1.on. - Avt•n ])l'st.yclming<'n ii r cknsamma: nio 1'i rnt. \;anonl'r i 
trippeltorn, UJ)pställda t't1 på backen och två akte rut,. tlärav dd 
1't·än1sta upphöjt. Sålunda ],an rlcl avgivas riitt \'örut med tre, al;
teriivPr rnccl sex och bn•dsides mecl nio kanonN. "För farty gets hall ' " drivande finna s två turbinaggrpgat. och Pn J)iPselmotoranläggnin tr . 
})<>n erforcll'r li ga ångan ;\stadkornmPS gt'nom ren oljel'lclning i st•x 
pannor. Vid Pn l'art av 1'1,5 knop ocl1 norntalt lldin slC'I'örråcl upp g itr 
uktiortsradien nwd DiesL•lmotorC'rna Pndast. till 3,800' och uwd motor<'l' 
oc b turbin e r till s ammans t ill omkring 7,000'. 11t•cl PD n>askinst n ka 
o.v 72,000 hkr. l1näknas l'artC'n uppg å till. 32 knops. - Dinwn sionc rt1<l 
hos. ];r~· ssar<'n , E , skilja s ig n [q:!;ot Jr å n dess fön•gånga rP. Längele n 
i /\i at1<'nlinjc>n å r löii ,77 m., bredden 16,3 m. och cljupgi\Pncld 4,Ti m. 
!)pn iir al ltså något nwr grunclgåenck men Llädör hrPdarl' ;in fart~·
gC'n iillhöranck 1\:önigsbergklassPn. D<'n får också dt annat uts<'l'11" 
ck iin d<•ssa. gt•nom att drn prhåll c r endast en skorstPn. 

(Utdrag ur Marine Rundschau. okt.o\JC'r Hl29.) 
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar 
mcddelnde g·enom Th. 'r:ml'inskys l'atentbyrå, Stockholm. 

Datum l Diarie- 1 numn1er 

l 
10/10 - 2\l l J367f2G 

l 3\)55/:27 

» l f; /27 

14 /28 
31 / 10- 29 1559/28 

19GOf2S 

24/10--201 475G /27 

l~pp f:inningen s art 

\"atkn sti'ut<.l SI' isa r< ' Sl'l"II Sl-a T l. r . Ljunf('ström, F.i1~ Spono" ur lJn · abnks A.-13. 
AnorLlning ,·it! li,·hå tsk ;J;, ,ll . K E. von 1'ell 

Uiilt-horg. · ' 
Anordn ing· !'lir tnagasinl'rin<>· och Lltl" . . . . t" . . aggn 1n o· av 
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