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Gaskriget och gaser som stridsmedel i 
sjökriget. 

Av löjtnanten vicl Kungl. Flottan T egnb· . 

Tanken att med giftiga eller kväv~nde gaser och rök ä~s.tad

~komma förödehe bland fienden, är ingalunda framsprungen 
i modern tid. Redan und er antiken omtalas, att spartanerna 
vid belägringen av de athenska städerna Platee och Beliul!ll 
.använde ·sig av denna metod. De uppgjorde därvid utanför 
stadsmur.arna eldar , på vilka J<astades harts och svave l, vari
genom en kvävande rök erhölls. 

I sena r.e tid har vi·d upprepade tillfällen framkommit fö·r-
slag om 
m ·edeJ. 
år 1854 

att vid krigföringen använda sig av kemiska strids
.Som exempel kan nämnas, att ·engelska regeringen 
.],är ha va fördagts d t f.ör,slag till en gasbomb fylld 

med kakodyl, en kemisk förening, som. har stor likhet med 
vissa under världskriget använda stridsgaser, nämligen arsi
nenna.. Under Krimkriget föreslog den engeJskc amiralen 
Dundona'ld, att man vid bel·ägri ngen · av Sevastopol sk u Il e som 
hj älpmedel använda s ig av svavelgaser. Inget av dessa för
slag lwm dock tiH utförande. 

När under värJdskriget till l·ands krigföringen utveckla
·des tiN ett ställningskrig, nedsall·es· artiHeriets och handvap
n ens ·eH'ektiv.i·tet. Man sökte då efter ett nytt anfallsmedel för 
~tt betv inga fienden 1och fann deUa i de l«emi,ska stridsmedlen. 
"Med den •moder:na teknike,ns resurser kunde gaskriget nu in-

Tidshifl i Sjöväsenclet. 12 

·l 
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sättas i en förut oanad omfattning, och detta vapen visade si g 
då mycket efTddivt och kom alt tillmätas stor betydelse. Gas
l"rigets anfalls- och ·skydclsmetodcr gcnomgingo under dett ~1 

krig en hastig utveckling och ful'lkomning. 
Frågan angående ga,skrigets berättigande ur folkrättslig 

synpunkt b ellrandlades för sla gången vid Haagkonferens en 
189·9 'Och här uppsa ttes en ]{Jonvenlion, som förbjöd användan 
det av gHtiga eller kvävande gaser. Denna konvention rati 
fienad .es ~ej av a,JJa i ko,nferensen deltagande makter. Seder
mera har saken behandlats vid vVashington konferensen 1922, 
där man dock ej kom till något definitivt 1resultat, saml i Na
tionernas förbund. Vi,ssa makler däribland Sverige lun·a nu 

underskrivit en överenskommelse alt ej använda sig av gif
tiga ga~ser. Även om en sådan övere nskom1nelse skulle re
speldoras av 'signatärmakterna är den dock ej bindande fö r 
andra än dessa. Från en utomstående makt kan man allti d 
befara användandet av gas. Även en 'signarlärmakt mås te 
därför vidtaga åtgärder för alt skydda sig mot eve,ntuel:la gas
anfall, ooh detta nödvändiggör, att utvecklingen inom gaskri 

gets område noga följ c s. 
När gaskriget fönst iiTs,attes av tyskarna, uppväckte d et 

en kraftig opposition från ·cntentehåll på grund av dess p å
stådda grymhet.. J\1,art har dock senare kommit till elen upp
fatlning.en, att grrskriget ej kan belraktas som inhumant. Det 
ha'l· tvärtom visat sig, att gas,en är mera human än projektiler, 
ty dödligheten bhn·d dc gasskadade är betyd:ligl lä·gre ä n 
bland de, som 'skadats av projektiler . För de förra är dödlig
heten enligt engelsk statistik 2,a %, för cJ.e senare minst 25 %. 
statistiken från övriga länder y,isar liknande resultat~ . Även 
inwdiditetelll är mindre vid @aS'skadaclc än vid sårade. At t 
troLs detta ga·skriget visat sig vara så dTektivt förklaras av, 
att !dess måJl oftast .ej är att döda, utan att försätla motstånd a
I·,en ur .stridbart skick. ·M:a.n kan således s:äga, att det är upp

byggt på en human princip. 
D.et är tvivel underkastat, huruvida gaser under värld s

kriget till sjöss någonsin kom tiH ,användning. De·t skull e i 
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så fall varit endast vid ett enstaka tiUfälle. Man har därför 
hä'r ingen erfarenhet att bygga på. För att kunna göra ett b e
dömande av gaskrigets värde och utvecklingsmöjligheter ,i 
sjökriget, är det nödv'ändigt, att äga kännedom om dc ohka 
striclsga,serna-s egenskaper samt .gas krige.t:s uL ve eld in g j ä m te 

metodeTna för dess användning till lands, för att seelan gTm1-
ska möjligheterna av dessa metoders anpassning efter sjö
krigets krav. 

stridsgasernas allmänna ege,nskaper. 

Det 'stora flerta,let av striclsga,serna äro ej rena gaser utan 
välskor eller fasta kroppar. Detta är ej ·endast fallet med elen 
fyJ.lning, som förekommer ·i en projektil dler bomb, ut,an även 
·efter krevaden av en sådan förekommer en del av de kemiska 
S'Lridsmecllen i fonn av ytterst. små fasta eNer flytande par
tåklar, som sväva i luften .. 

Benämningen •stridsgas, ga·skrig m .. m. äro därför strängl 
taget ·Orikti!ga. Mera täckande vore hegreppen kemiska strids
medel, kemisk krigföring m. m. För att i det följande und
vika m .i,ssförstånd användes benämningen gasämnen för de 
l"emiska stridsmedel, som äro i fa:sl 'eller f:lylande form. 

Sättel för stridsgasens överbringande lill fiend en bli r 
olil"a beroende på vilket agregationstiHs.tånd ifrågavarande 
ämne har. 

Rena gaser såsom klor kunna komprimeras till Yätske
form och förvar.as å stålcyl,indra:r, vilka användas :för di.rekt 
utblåsning av gas s. k. gasblåsning. Vi·ssa rena gaser kunna 
äwm an vänidas för fyllning av projektiler L ex. fosgen. 

Vätskor eller fasta gasämnen användas i projektj,]e<r och 
bomber 'och utspridas vid krevaden med tillhjälp av en större 
eller mindre ·spränghdfcl.ning. Dennas sto:rlek bli·r dds hePo
ende av gasämnet·s fy,s.ikaliska egenskaper dels på om 'enda.st 
g,a.sverkan ell'er om även sprängverkan åstundas.. Vätskor 
k unna -även i fi.nförcl~lat tills'tånd utspridas f:rån flygmaskiner. 
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Vad stridsgasernas kem iska karaktär beträfTar äro de var
andm i stort sett ganska lika. En shidsgas framstäHes oftast 
ur en fullt ofarilig organisk förening därigenom, att man i 

dess. molekyl utbyte.r en vä•teatmn mot något av grundämnena 
klor, brom eller jod. För de retande gaser:na gäller som allmän 
regel, >att den ell'ektiv,aste är jodför.ening.en, därnäst konuner 
bromför.enin,gen och sist ldor:föreningen. Det skuHc då tyckas , 
att jodfö<ren.ingar he lst skulle användas, men dels är joden 
mycket ·sparsam t förekommande, d >el s är j odfören'ingarna ofta 
ej stabila vid förvming. Tyskarna 1. ex. •saknade 1111der värld s
kriget ti'l·lg'ång tiM jod, vilket förhindrade jodföreningarnas 
användande :från ·tysk sida. I England och Amer.ika, där jod 
fanns att tillgå, använde man sig däremot av sådana. 

Några nya, förut okända kemiska föreningar förekomma 
på ett tmdantag när ej bla,nd ski.dsgaserna. Undantaget är 
den av amerikanarna framställda Jewisiten, vilken dock aldrig 
fick någon praktisk användning under vänlcl'skrigct. ne flest{\ 
stridsgas<crna voro kända sedan lång tid tillbaka. Fosgenet 
- den giftigaste av de dödande gas·crna - har länge använt s 
i nmn färgämnesindustrien .. 

Med hänsyn till gaserna·s förmåga att längre eller kortare 
tid kun111a hålla ett mnråde nedgasat ski1ljer man meUan: 

Fö·rsvinnande stridsga•ser, 
Kvarliggande eller persistenta strids·gaser. 
Persistensen eller kvarliggande förmågan hos en gas ä r 

dock myek·et beroende på T ådan de väderleks- och tempera
turförhål'landen, och det kan ofta vara svårt att uppdraga en 
bestämd gräns mellan dessa två typer 'a'V gaser. 

För att ld~Rrlägga beg<reppet persistens torde det var a 
lämpligt alt skärskåda för].oppet vid kr·evad av en gasfylld 
bomb eller pro}ekti'l. Vid krev,aden kanuner gasämnet, d el s 
att rent mekaniskt fin{ördelas i fa·sta ·eller flytande partiklar , 
dels att förgasas på grund av den utvecklade värmen . När 
dctonationsgas•erna, som i krevadögonb:licket stå under ett a v
·sevärt ·tryck, expandm·a ned till at.mnsfärtrycket, komma dc 
att hastigt avkylas, vilket medför, att en del av det förut fö r-
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gasade åter 'kondenseras. Endast en mindre del stannar kYar 
i ren ,gasform. Hur stor de l, detta blir, är direkt beroende av 
v issa fysikaliska egenskaper ho<s ämnet, 11Jämligen dess f'lyk
t ighet. *) 

Sker krevaden vid anslag mot marken, kominer en stor 
del av gasfyllningen att ,j fast eller flytande form utspridas 
därpå. Man ·räknar med, att detta är fallet med minst 73 av 
fyllningen, under det att resten förefinnes i Jnevadmolnet i 
form av gas ·samt dimma eUer rök, varvid man med dimma 
förstår fina vätskeparti'klar, med rök fina fasta partiklar. 

Det först bildade krevadmolnet är av relativt htcn slor
le'k, men å andra sidan <förekommer här gasämnet i en hög 
l<concentration. När krevadmolnet sedan av vinden för·es 
f ramåt, kommer det att förstoras, och gaskoncentrationen av
tager. Det är således endast v·ed<csamt på ett begränsat av
stånd från krevaclpunktcn. 

Den persistenta verkan har sitt upphov från det gasämne, 
smn utspritts å mm·ken.. Från denna del kommer en långsam 
awlunstning att äga rum. Den ga.skoncentr.ation, som kan 
u ppnås över ett '.sådant gasbelagt område är dels beroende 'a v 
f lyktigheten å gasämnet dels av temperatur- och vindförhål
landena. 

Vid ·högre tempenatur är avClunstningen krafti.gar·e, vilket 
h ar .till <.föl j d, •aH gasämnet •ej ,ligger kvar så länge, men å 
andra sidan medför den kraftigare avdunstningen, att man får 
en ,hög gask,oncentrahon. Det blir således en kortvarig men 
kraftig persist•ent verkan. Vid lägre temperatur, då avdunst
n ingen ä1r :långsammare, får man ·en svagare men mera lång
varig verkan. 

1För .au efieMiv verkan skall kunna erhållas, fordrar varje 
gas en viss minimikoncentration. Är temperaturen t,iLlräck-

*) Flyktigheten angiver, hur mycket lLV ett fast eller fly tanek 
ämne, som kan förekomma i gasf·or.m vid ,·iss t empe·ratuL Den ökas 
m<xl stigande temp eratur. Okas ga skoncentrationen dler a\'k:yl c-s ;;8-
sell , kommer övel'skotte t att kondenseras. 
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ligt låg, kan del vid vissa gaser inträffa, a lt denna koncentra

tion ej uppnås . Att äve n vinden - eller ii elt rslutet Tum vcn

lilaboncn - kommer att hava ett avgörande inflyta-nd e p [t 

den pers i s tenta verkan, är upp e n hart. .<\ r vind en eller vent i

kttionen kra·ftig, .konuner den bildade .gasen att genast bort

föras, och någon större lwncen tration 1<.an a ldrig uppnås över 

det gasbelagda områdd. 

Under världskriget ansågs vid ,gasskj utning en vindilaslig

h et av G m j s.ek. vara m.nximum, om ·effektiv verkan skuH c 

.ernås. Härvid är att märka, a.tt man då vanligen hade aH 

göra med mycket stora .gasbclagda områden. Härigenom kom 

Yinden, då den svepte över området, a'lt ·succcs>sivt mättas med 

gas, och en relativt hög gaslwnccntralion kunde •slutligen 

uppnås .. HaT man enelast ett litel gasbe.!agt områd e, får grän

sen för vinclstyrl<an sättas lägre. 

Med avseende på ·shidsgasernas fysiolo@iska 

kunna ·d c indelas i följande grupper. 

I. Langskadande gaser. } 
H. Frätande gaser. 

Dödligl verkande. 

verkningar 

Hl. Retande gaser. 
A. Tårgaser. l Ej dödligt ver kande. 

J B. Nervretande gaser. 

Förutom dc rena stridsgaserna åstadkommes äv•cn gift 

verkan >av en del av de gaser, spränggaser, :som bi ldas vid de

Lonation dlcr förbränni ng av brisanta sprängämnen. 

Sedan här nedan en Tedogörelse läm.n a ls oför dc viktig!ls k 

stridsgaserna til·lhörancl e Tesp. grupper, komma dc fysiol o

giska verkningarna att 11ärmare behandlas. 

De viktigaste stridsgasernas speciella egenskaper. 

l. Lungskadande gaser. 

Klor. 

Kloren vaT det ämne, >som först kom ti.ll ·användning 1 

gaskrigeL I april 1915 .gjorde Lyskarna vid Ypern d•et fqr sl a 
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b låsangreppet med denna gas . Anfallel var förberett lång tid 

i förväg och man hade :J:j]J de främre linjerna på en front av 

6 km .. f·ors lat fram icke mindre ·än 30,000 hehållare med fly

tan•de ldor. Man inväntade sedan gynnsam vindriktning och 

y indslyrka - 2 a 3 m. / sck. - varpå under c :a 30 min. tid 

utbl ås tes ej mindre än 180,000 kg. klorgas , vilken av vinden 

för.des nwt ·d c ficntloiga linjerna. Verkan av detta a nfall på 

de fullkomlig t os,kydcl ade franska och canadensiska trupper

na var fruktan·svärd och åstadkom en förlus·t av 15,000 gas

förgiftade varav 5,000 dödade. Kloren användes sedan under 

1915 ·och 191G till blåsangrepp å öm se sidor. !\Ian frångick 

emeHcrtid 1snart blåsangreppen, de ls .cn~ir dc voro besYärliga 

att utföra, d els emedan man \'ar myckel heroende av vindför

hålland ena. Dessutom fann man gansl.;a snarl ·enkla skydds

merlcl mot denna .gas. Man övergick ·sedermera Lil.l gass1kj ut

ning med artilleri eller gaskas.tm·c, och då var Idoren ej •längre 

lämplig att a nvända. , Som kr,igsgas har den nu mest histo

Tiskt inlressc. För stridsgasindustrien däremot ,är den av den 

aLlra ,stöTS'la be lydolse. Även om ej klor ingår i a ll a ·strids

gaser , vil:kcl dock är .fallet med ·de flcsla ·a·v dem, är den of

tast erforderlig under framställningen. 

Fosgcrn . 

Den gas, smn närmast kom. att ·cfterlräcla i]dorcn, var 

fosgen. Fosgen är vid vanli,g temperatur ren färglös gas, •som 

vid kylning till + 8, o 2 kondenseras till en vätska. D en har 

en egendomlig sötaoklig lukt, något påminnande ·Om unket hö. 

F osgen fick under världskriget en mycket vid s l räckt använd

ni ng, vilket får tiHskrivas dels dess stora giftighet, dels dess 

enk la :framställningssätt ur .läll -LiUgängligl råmatcricl - Jdor 

och koloxid. Fo•sgen använd es dels för gas.blåsning, v·arvi<Cl 

d en 10fla blandades med klor, dels för fyllning i proj ekt:iler 

och bomber. rDen åfy,Hcs då vid låg temperatur i flytand e form 

·dir rekt i projektilerna, vilka därefter tiHs1utes fu llkomligl gas

·täN. Ut·sättcs den fyllda projektilen sedan för högre tcmpe

l'atur, kommer på gr.und av fo•sgc.nets .avdunstnill'g ett över-
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tryck <att uppstå i fosgenbehåUaren. Vid 30 ° uppgår d et t ill 
2,3 atm. Med detta övertryck föref1innes alltid en viss risk fö r 
läckning av gas . Som fo·sgen vid vanli.g •temperatur är gas
formig, kommer vid krevad av en fosgenfylld pu:-oj ektil inne
hållet att fuiiständigt förga sas . Någon fosg en, som i f.lytande 
form utsprides å marken, kan ej :förekomma, enär •sådan ögon
blickligen avdun·star.. Den besitter därför inga persistenta 
egenskaper. 

Tab. l. 
Kvarliggande förmågan hos olik a stridsgaser. 

s tridsgaser 1- JOO l ± o-) l + 100 l + ]50 l + 200 l + 25° 
l l 

Sen apsgas .. .. .. ... (2400) (630) 181 103 l G7 44 

Lewisit ····· ······ · 96 42 20 14 10 7 
l Difosg en ... ... ... 2,7 l ,4 0,7 

l 
0,5 0,4 

l 
0,3 

K lorpikrin .. . ...... l ,4 0,7 0,4 0,3 0,23 0 ,18 l 
Fosgen ·· · ····· ·· ·· 0,014 0,010 Vid tempern.turer över stigande l 

kokpunkten 8,2 ingen p ersisten t l 

l l verkan . l 
l 

Anm. l. Tabellen hämtad ur Mili tärwissenschaftlische und T echnische 
Mit teilungen, 'Wien. Nov.-Dec. 1926. 

2. En enh et i t abellen motsvarar vid to rr väderlek enligt de1t 
p r aktis ka er farenhe ten ett ungefärligt kvarliggande. 
I öppen t er räng av l t imme. 
I starkt k uperad t erräng av 2 timmar . 
I t;tta skogar av 3 t imm ar. 

3. Beträffan de värdena för senapsgas vid - 10° och 0° är a tt 
m ärka, att dess flykti ghet då är så liten, att erforderlig 
m inimikon centration ej uppnås. 

Di fosg e n. 

Difosgen är vid vanlig temperatur en vätska med h iig 
Jwl<punkt, 128 o . Den är tiJ.l sin fysiologiska v erkan mycket 
lik fosg en. Fr.amstäUningsmetodenna för difos<gen äJ· i ol i k
h et till fosg en relativt -komplice rade. Fördelen framför fos gen 
är, att d en bä.ttre lämpar sig för pJ·ojektilfyllning, enär d e n.~ 
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vid vanlig temperatur är flytande. På grund av mindre flyk
tighet fordrar den för sin förgasning större sprängl.addning än 
fosgen. Den är av samma .anledning ej så farlig att handskas 
med vid ifyllningen och faran för läckning från den fyJ,Ida 
projektilen är mindre. Den besitter åtminstone vid lägre tem
pera tur en viss p er-sistent v erkan. 

Klorpikrin. 

Klorpikrin är vid vanlig temp eratur en vattenklar vätska 
m ed stickan-de lukt ·och en kokpunkt av 113 o . Dess p ersistens 
är nå-got mindre än disfosgenens. 

Ett begrepp om de olika str idsg.asernas p e rsistenta egen
·slmper j 'äm:tc temperaturerna s ,inf,lytande härpå •erhåHes ur 
tah. l. D enna tabell , smn är b eräknad på rent teoretisk väg 
med ledning av resp. ämnens avdunstningshastigrheter, angiver 
relativa värden å kvarhggande förmågan. 

Att få några exakta ahs·oluta vätden härpå är s•vårt, då 
dessa äro beroende av fl era samverkande faktorer. 

Fysiologiska verkningar au tungskadande gaser. 

Vid inandning av gaser tillhörande d enna grupp, upp·stå r 
först en retning av luftstrupe och broncher, vi1ka bliva irrite
r ade 'och röda.. Verka n liknar en frätning e ller etsning av e n 
syra. Denna retning, som giver sig tiHkänna genom host
ningar, är starkast utpräglad vid klor, och ej så framti'ädand e 
vi·d fosgen- och difosgen, under d et att klorpikria intager en 
mellanställning. Vid .kraftig gasni ng med klor och klorpikrin 
äro d e föTsta symptomen kräkningar, andnöd •samt smärtor i 
bröstet. Klorpikrin verkar även i svag koncentration kraftigt 
i:rritemnd e och tårretande på ögonen . A<tt den första retver
kan vid fosgen och difosgen ej är så utpräglad, göra de ssa 
gaser myck·et farliga till sin verkan, enär man •e.J genast upp
täcker faran, utan längre hd' utsätter si·g för gasen. 

Har gaskoncentrationen ej vm·it a.Htför hög, medför d essa 
första symptom ej stör re obehag, än att den gasade även vid 
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liYSfarlig gasning kan fortsälla sitt arbete i l a 2 tim. - vid 

låg gaskoncentration ännu längre. Efter förloppet av denna 

s .. k. latensperiod börjar den ·egentliga gasförgiftningen att 

Yisa sig. Den gasade får svårt alt andas >0cl1 andningen blir 

ojämn. Därpå följer huvudvärl<, al lmän trötthetskäns'ia samt 

upphos•tning av oerhörda massor slem. Dcl>ta andra sta.clie av 

förgiftningen har sin grund i utvec.khndet av ett s. k. lung

ödem. ödemet består •däri, att de finare förgreningar,na av 

hroncherna samt dc små hålighelerna i Jun.gan, Jungalveol er

na, där biladels syrsättning äger r•um, fylles m ·ed en v~ilska, 

som avsöndras i lungorna. Härigenom bliva a llt större de'lar 

aY dessa avstängda och otjänstbara för andning. Härigenom 

förmår ej lungan tillföra kroppen tillräckligt m ed syre, va.ri

gencm först medvets.Jöshet och därpå döden följer. Som 

kroppens syrebehov är kraftigare vid större kroppsans•träng

ningar, påskynda sådana i hög grad utvecklingen. 

överJ·ever den gasskadade detta stadi·um, inträder dock 

ofta infektioner i Jungan. Förgiftningen utvecklar ·si.g till 

en :lunginflammation. Den angripna lungan är nämligen be

tydligt mera mot>taglig för alla ba'kterier, som ju alltid före

finnas , men •som den friska lungan lättare ·skyddar ·s.ig emorl.. 

Beträffande dessa gasers verkningsgrad, d. v. s. den kon

centration som erfordras för up;pnående av dödlig verkan, gäl

ler hår .Jiksom vid gifter i allmänhet, att l<t·oppen behöv·er tiH

föras en viss dos för att sådan verkan skall erhållas. När gjf

tet tillföres kr·oppen genom andningen, blir därför den Lid, 

Yanmder en person behöYcr utsättas för gasen, beroende av 

den förefinl·liga gaskonccntrationen. Ju högre denna senare 

är, på dess kortare tid erhålles verkan och tvärtom. Den tyske 

nobelprislagaTen pr•of. Haber, vilken var •en av de Ied.ande 

krafterna vid organiserandet av tyskarnas gaskrig, har ·kom

mit •L i Il den slutsatsen, att pro·d ukt·en a v dödl ig kcncentrali.on 

och tid skulle vara konstant för vm·je gas och kaHar detla tal 

dödlighetsproduklen. Med kännedom om detta tal, kan man 

sål>cdes beTäkna •den koncentrahon, som är dödligt verkand e 

efte r ·en vis·s tids gasning. 
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Det ligger i sakens natur, a tt det är svårt - för att inte 

säga omöjligt - att erhålla några exakta uppgifter på gaser

nas gi.ftighet. För att få ett begrepp härom, gör man förs ök 

med ·ol:ika djur, förnäm.Jigast ·hundar, marsvin, kattor, gette r 

m. m., saJint överför dc -er·hållna resultaten till människan . 

Prån såväl lysk S·Oin amerikansk tsida hava omfattand e 

djur försök verkstä lits och offentliggjorts. De r esultat, man 

kanunit til>l, äro dock mycket o.Jika, som framgår av tab. 2. 

Vilka av dessa uppgifter, som äro de riktiga, är omöjligt atl 

säga. Man torde Li,IJsvidare få nöj a sig m ed att veta, att nå

gonstans mellan dessa värden ligger det verkliga. 

En annan faktor, som vid bedömandet av verkningsgra

den åT atv vikt, är uthärdningsgränsen. Härm ed förstår m .an 

den gaslwncenlration, som ·ej kan fördragas av en människa 

längre än en minut på grund av outhärdlig retning å ögon , 

näsa, hals, stämband, 1ungor o. s. v. För de lungskadand e 

ga.s·e rna, där retverkan ej är så starkt utpräglad, är uthärd 

ningsgränsen relativt hög. Detla medför, som förut nämnts, 

att g.asen blir farligar e till sin verkan.. En retande gas där

emot bör, för att vara effektiv hava en låg uthärdningsgräns. 

II. Frätande gaser. 

Senapsgas. 

Senapsgasen kom i synnerhet mot rslutet av kriget att 

användas i oerhörda kvantiteter. Den är i ren form re n fär.g

·lö.s tung vätska -.kokpunkt 217 °. Sitt namn har d en fått 

enär dess lukt påminner om senap. Senapsgasen besitter liten 

tilyktighet, vilket gör, att efter krevaden av en senapsgasfylld 

pPoj>ektil förekomm er endast en obetydlig d e.l av fyllningen i 

gasform. Större delen förefinn es i fonn ·av dimma, vilken sa 

småningom slår ned på föremål i terrängen. P.å grund a·v den 

ringa flyktigheten ligger sålunda utspridd senapsgas •länge 

kvar, och den är därför en utpräglad persist·ent gas. Ett se

napsgashelagt område kan i vissa fa,Jl, t. ex. :i t ä ta skogar, va r :' 

farligt att beträda i veckotaL Dess verkan är dock myck et b e-
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roende av tcmperatur·en. På vint·ern är avdunstningen från 

.ett sen,apsgasbelagt områ•de så liten, att det utan fara kan 

beträdas, enär den erforderliga minimikoncentrationen ej 
uppn.ås. 

Senapsgas·en är mycket 'lömsk till sin verkan. Den haT 

.endast en mycket svag lukt, som man för ö•vrigt eft er en stund 

vänjer sig vid, så att man ej längre känner den. Det händ e 

und er ~världskriget m å nga gånger, att trupper passerade över 

senapsbelagd a områden utan att märl{a faran. När de sedan 

k'Ommo :in i sina förläggningsrum hade de på skodon och klä

der släpat med sig senapsgas, vilken i värmen h as tigt av

-dunstade och kunde giva upplwv till li·vsfarliga koncentra
tioner. 

Lcwisit. · 

Denna för ening var e tt dire]{t TeSlllltat av försök att fram

s tä!:[ en ny luigsga·s. Del var den amerikanska pr·of. Lewis, 

som först lyckades framställa den i fabriksmässig s ka la . Egen

d omligt n og hade även tyskarna vm·it inne på sam m a försö:k 
m en missl ycka ts. 

Lewisilen omgavs först med stor h emlighetsfullhet och 

tilrls'krevs fasansfulla egens kap er, som skulle övcrl räiTa a.lla 

andra stridsgasers. Se·dermera har man dock blivit m era r e

serv.erad i !S ina .omdömen. Den tord e till sin verkan vara un

gefär likställd med •sen apsgas, dock är den ej fullt så lömsk 

till sin verkan, enär el en har en mycket stark och karaktäris

tisk lu,kt.. rDessutom lär för eningens stabditet ej va ra så god. 

Lewisilen är ingen r en kemisk produkt utan en bland

ning av .tre •olika ·starkt klorerade ars'cnikför·eningaT, av ame

rikaamma kai,Jade M,, M", M,~ · Av dessa är den första huvud
}) rodukten •och den farligaste. 

·M 1 är en .gul tung ~välska, som ko·k ar vid 190 °. Den är 

a.vscvä rt mycket mindr·c persistent än senapsgasen. Man ]{an 

säga, att den på vintern besi tter ungefä r rsamma persistens 
som senapsgasen sommartid - jämf. tab. I. 

Enligt amer.~kanska u ppgi fter skulle lewisilen väl <lämpa 

sig för utläggning av gas från flygmaskin . Den utsp rutas då 
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i form av fina vät·skedroppar, som sedan sjunl<a ned som en 
dimma. Den kal,las även av denna anledning »Dew of Deth ». 
dödsdimman. Såväl senapsgasen som lewisilen t>ordc lämpa 
sig för detla utspridningssälL Det fordras nämhgen för dett a 
ändamål tunga, ej alltför flyktiga vätskor. Att utblåsa rena 
gaser är ej möjligt, ty dessa blanda sig med Juften och sjunk1 
ej ned. 

Fusiologiska verkningar av de frätande gaserna. 

Det karaktäristis.ka för ·de frätande ga·serna är, alt tk 
även å den yttre 'huden åsta,dkmmna allvarli>ga skador. Dell:l 

är i synn erhel fallet, då de förekomma i dimform. 
Ont senapsga's dl er lewis i t kom ma i beröring med huden . 

uppstår e fler någon tid blåsor, vilka hava stor likhet med bränn
blåsor, och efter ~en hd spricka sönder och övergå till sYår
läida sår. Verkan är fysi'ologiskt sett samma som vid bränn
skador. Då stö r re delar av kroppen uts·ättas för senapsga·s
skador, är risken för infektioner i de öppna såren st·or, Yari
genlom läkningen försvåras. 

S10111 redan den ytt>re huden är så känslig för dessa stri·cl s
gaser, är det uppenba rt, att de i de inre ömtåliga organen s å
som lungorna kunna åstadkomma myc>ket svåra skador. Ä ven 
i ren gasform - såJ.edes i Ji.ten koncentration - hava d e CI J 

.kmftigt hmgskadande verkan, som .sl"iljer ,sig från fosgen
gruppens därigenom, att den frätande vel"'kan är mera utpräg
lad. .Latensperioden vid senapsgasförgiftningar är vid kra f
tigare gasning 4-G timmar, men det kan i lindrigare Ja ll 
dröja dagar, innan symptomerna börja visa sig. 

Vid lättare gasning äro dessa: 
AHmän .svaghet, trötth-etskänsla, tårretande inflammation 

ögonen, klåda i kroppen. 
Vid :svårare gasning: 
Hosta, !heshet, variga ögon, l>jusskyg.g,het, f.e.IJer. 
Lewisilen är tiU si n verkan mycket li'k senapsgasen. H ä r-

till ·k,ommer dock arsenil<'ens skadli·ga verkan, vilken giver en 

- 169-

kraftig retning å näsa och strupe. Denna relverl<an sätter 111 

utan någon längre latensperiod .. 
Vanliga kläder s,kydda ej mot senapsgas, utan den upp

suges av tyget och kommer p:\ så sätt i kontalet med kroppen. 
Som skyddsmedel användes överdragskläder av en sorts olje
duk. Dessa kläder kunna ·emelkrticl •ej bär as under längre 
tidsperioder utan användas endast för vissa specialtrupper, 
vid sanering av senapshelagda områden. 

III. Retande gaser. 

A. Tårgaser. 

Bromaceton. 

Bromaceton är i rent tillstånd en .färglös vätska - lwk
plmM ] ,3.() 0

• Den är relativt persistent. I hörjan a'v kriget 
användes den mycket av tyskarna, men övergavs se'll-are, dels 
därför att den ej ·ansågs tillräckligt effektiv, dels på grund av 
svåri1gheten att anskaffa elen för tillverkningen erJorderliga 
acetonen. Tyskarna voro nämligen mot slutet av kriget hän
visade till att använda konstgj'ord kautschuk. Denna fram
ställdes ur aceton, >Och all tillgänglig aceton erfordrades för 
detta ändmå>l. Bromacetonen användes numera ·som önLings
gas samt vid tillpassning av ga.smasker., 

Denna gas infördes av ameri·kanarna, nch användes !Hl

mera av ameril<.anska polisen för stillande av upplopp. Klor
acetofenon är i ,fast form 'och kan enhgt mner,ikans,ka upp
gifter direkt sammansmältas med trotyl, vil'ket gör de.s<s apte
ring i projektiler synnerligen enkel. 

Fysiologiska verkningar av tårgaserna. 

Tårgaserna äro liksom de nctwretande gas·ern a ej död
ligt verkande. De åstadkomma en ög.onhlickli;g retning och 
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inflammation av ögats hornhinna och därmed följande riklig 
tåravsöndring. Vid högre koncentrationer kunna de även ver
ka retande å näsa och andningsorgan. 

Någon bestående skada åstadkomma de ej, ty ögat sluter 
sig ·oemotståndligt och skyddar sig på så sätt för långvarigare 
inverkan. Konuner 1nan endast bort från det nedgasade om 
rådet 10ch baddar ögonen med borsyra, lindras obehagen for t. 
Vid kraftigare ga·sning med kloraceto.fenon kan dock irrita
tionen sitta i längre tid. De äro verksamma i en mycket !ilen 
koncentration. För kloracetofenon - den effektivaste av dem 
- ligger uthärdningsgränsen v.id O,ooo3 gr./m'\ 

Nervretande gaser. 

De nervretande gaserna äro samtliga .arsenikföreningar -
arsiner. I rent tiEstånd äro de i fast form. De under kriget 
använda arsinerna, viN'a utgjordes av den tekniska Tåpro
clukten, som icke un~lerkastats några reningsprocedurer, :var 
dock i flytande form. Arsinerna användes även i brisans,pro
jektiler, och de .fordra .för sin »förgasning» eller rättare sagt 
föPstofining en kraftig sprängladdning. Dessa föreningar b e
sitta en mycket liten flyktighet, varför de ej förekomma i r en 
gasfm·m utan :1 rökform. För aH de skola vara verkhgt effek
tiva, böra d c ha•va ·en partikelstof'le,k av enda1st O,o01 mm. ])e 
upptagas då ·ej av den vanliga ga·smasken. För att den skall 
skydda även mot dessa stridsgaser, måste den förses meld et t 

särskilt 1fi lteT. 

De viktiga•stc arsinerna äro: 

Difenylkl1orarsin, 
Difenylcyanarsin samt 
Dif.cnylaminklorarsin dler adams·it. 
Fysiologiska verkningar av de nervretande gaserna. 
De första symptomen vid gasning med arsiner äro in·ita

tion i nä.sa, strupe och ögon, åtföljd av hä'ftiga nysningar. 
Dessa gaser kallades i början av kriget även nysgaser. A\
s ikten med deras insättande var delvis, att tvinga motståndn-
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ren att slita av sig gasmasken och således ställa sig utan skydd 
för dödande gaser, som samtidigt avskötos. 

Utom den ögonblicJdiga verkan hava arsinerna även vissa 
efterverknin·gar, s•om sätta in efter en mycket kort latensperiod 
- ;)-15 minuter. DesS:a utgöras av intensiv smärta i näsa 
och käkhålor jämte tandvärk och huvudvärk. Dessutom in
ställer sig ofta kvävningsanfall med en känsla av att strupen 

-1wpsnöres. Understundom inträder vid 'svårare gasning en 
övergående förlamning i vissa delar av kPoppen, speciellt be
n en och fingert opparna. Ett annat utmärkande drag är den 
rent moraliska verkan, dessa stricbgaser å·stadkomm:a. Den 
gasad e får •e n känsla av ångesL och beldämning och blir ofta 
ful1s tändligt nedbruten. 

Som synes är det de mest skilda symptom, vilket delv,is 
har sin förklaring i, att dessa ämnen angripa det centrala 
n c>rYsysteme t. 

Verkningarna sitla ej i så länge. Redan efter y;-3 tim
mar börjar tillståndet att förhätlras, och efter 24-48 timmar 
är den gasade i allmänhet fullständigt återställd. Efterverk
ningarna sliU.a i längst vid adamsitcn, v.ilket har •Sin för1kla
ring i, att dc första retande symptomen vid denna gas ej äro 
·så framträdande, varför man lättare utsätter sig för 'luaftigare 
gasni ng. Uthärdni ngsgränsen för de nervretande gaserna äro 
.av ungefär samma värde s·om vid tårgaserna. 

Spränggas er. 

Koloxid .. 

Stora mängder k·oloxicl uppkomma vid detona t ion eHer 
förbr änning av ba·isanta sprängämnen eller 'krut. Ett kg. trotyl 
kan ,giva än,da till 600 liter koloxid. Stora mängder sådan 
1mnna därför intränga i fartyg vid krevad av sprängladdade 
projektiler eHer vid min- och torpedträffar. 

K•oloxiden är en fuilständigt lukt- ;och färglös gas. J)ess 
fysiologi ·ska verkningar ·kan karaktäriseras som en inre kväv
Jling. Denna gas påverkar nämligen hemoglobinet i blodet, 

T idsi:rifl i Sjöv iisendet. 13 
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vilkeL äm·nc har tiH uppgift att sköta fördelning en av syret ti ll 

kr·oppens olika delar. När blodet passerar lungan, upptager 

hemoglobinet syre ur luften för alt seelan avgiva detta und er 

cirkulationen i kroppen. Fin n es det i lungan förutom luft ens 

syre även koloxid närvarande, kommer den senaTc att upp

tagas av hcmogloh!inet i sti:ifleL för syret, Yarigenmn kroppen 

utsäL t.c·s för syrgasbrist. Del obehagliga med koloxiden är. 

dels alt elen ej upptages av den vanliga gasmasken, dels al! 

den ej åstadkommer någon retverkan, varför man ej mär·kc r 

dess närvaro, förrän ·syr bris ten hör j at giva s·ig till känna . 

Försla symptomen äro huvudvärk och illamående samt sc :la n 

medvetslöshet. , KoloxiclförgiCLningen utvecklar sig mycke t 

snabbt. ~Ian märker ofta faran, men hinner ej draga sig un 

dan, innan man förlorar medvetandet. Kommer elen medvets

löse ej bort 'från deL nedgasade områdel, inträder dörJen. 

Nitrösa gaser. 

Nitrösa gaseT hitdas virl förbränning av brisanta spräng

ämnen och krut, rhiremot i allm~inhet ej -vid detonation. J) ( 

nilrösa gas·erna bestå av en blandning av kväveoxider och iiro 

till färgen gulbruna. Dc hesitla en karaktäristisk lukt. Des ~ 

fys'i·ologiska verkan är analog me(l dc lungskadande gas·e rnas. 

Ni l rösa gaser och koloxid från kr u lhräncler ha Ya under viirl:J..;

krig.et till sjöss vid •flera tillfällen åstadkommil all\'arliga fi) r

lusler. 

Gasskydd. 

Gasskyddets ulyeckling gick uneler världsl<riget sleg ' 

steg med utvecklingen av .g.askrigds ofl'ensiva medel. 

Vid det första tyska blåsanfallet med klor Yid Ypern sl odo 

motslåndarna fullsliincligt O'skyddacle. J\Ian fick då klarL ri·,r 

sig, alt molåtgärder skyndsam l måste Yidtagas för undvikan :il' 

av katastrofer. Det gas·skydcl som först frmn 'kom, var en mu n

och näsbi,nda, vilken indränkles med pottaska eller natriu m

tiosuHatlösnjng, vilka kemil\alier hava förmågan alt neul ra li-
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sera klor. Redan denna enkla anorduing lämnade ett visst 

skydd, .m en svårigheten ya r, atl få bi11<lan att s l u La tätt t i Il. 

På entenlesidwn övergick man sedan ti'll en sorts gashuYa aY 

tyg, impregnerat med liknande l<emil< a lie r.. Hm·an, som yar 

fi)rsedd med ögonglas av cell ulo id el ler cellon, täckle hela 

huvudet. Lufttillförseln ske(lcle genom själYa tygel, utand

ningen genom elt munslyeke som hölls i munnen. Denna 

hu va var obehaglig alt bära, yarji.iml e impregneringen angrep 

huden. Man gick därför så småningom ÖYer lili gasmas'ker 

konstn~eraclc enligt den nu använda principen, d. Y. s. med 

ctl ans.i,tdsskydcl av gastältmateriel - läder eller impregnera[ 

tyg - saml en med delta förenad bchåHare, genom ·\'ilken 

inandningsluften måste passera. Denna behållare Yar fyllet 

med ämnen, som renade Juften från stridsgaser. 

Tyslmrna arwände en mindre behållare direld fästad Yicl 

ansiklsskY'ddct. Här skedde 'såväl in- som utandning genom 

behållaren, s. k. pcndelanclning. På ententesidan gick man in 

för en annan konstruldi•on. :\Ian had e här en •större behållan· 

buren vid sidan ·och med en slang förenad med ansiktsskyd

det. Här skedde endast i nandningen genom behållare n, u t

andningen genom en särskild utancln1ngsvenlil rrl i det fria. 

Beträffande fylln ingen i gasmaskbe'hålhren, skulle nl.l ' l 

kunna ti.inka sig användning av Yrssa 'kemikalier, so m på r ent 

kemisk våg neutraliserade stridsgaserna, genom att mnvandht 

dem till nya ofarliga l<emi'ska föreningar, Yilka kvarhålles i 

behållaren . [ praktiken låle r sig detta ej göra, ty dl'is fordra r 

varje krigsgas i regel sina speciel•la kem ikalier, dels kan man 

ej Jå kemikalier, 'Som verka så snabbl, atL luften hinner full

st~indigt renas på. elen korla t'id, den passerar geno m behålla

ren. Ues.sutom s'kulle en sådan gasmaSJk endasl skydela mol 

de gaser, för vilka den var dirckl konstruerad. En eventuell 

framkommande ny slri-dsga•s skulle må h~inda ej upplagas. 

Man har därför gålL in för en annan fyllning nämligen 

s. k aktivt kol. Detta är vanligt lräkol, som genom 'Särskilda 

aktiv,eringsprocesser gjorls ocrhört poröst och således fått en 
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mycket stor yta. Varje litet kolkorn liknar en svamp i för 

minskad ·skal·a. 

Detta ak.tliva kol har förmågan, att på sin yta binda eller 

adsorbera gaser. Ga•sen uppt.ages och kvarhå·lles här i o för

ändrad form. 

Förd elen med detta aktiva kol är, alt d e t har en mera 

gen erell verkan än kemil;:a licr. Ma n kan säga, att alla ver·k 

liga gaser adsorberas av kolel , men mer eller mindre fullstän 

digt. Gaser med lit en Ino lckylvikt - lätta gaser - adsorbe

ras ofullständ igt, tyngre gaser däremot fullständigt. Mole

kylanniktens i nvcr l<an på adsorbtions fö rm åga n l<an synas vara 

a v unelerordnat .int1·cs.se, men så är ej a lls fa llet. Man har 

häri genom ·en v'is s .garanti för, a lt en eve ntuellt framkomman

de ny .gas upptages a v masken. Skall några nya ämnen kom

ma lill arwänclni ng i gaskriget, torde det ohivcla'ktigt var a 

mera ·komplicerade kemiska fö r eni,ngar, d. v .. s. med högre 

molekylvi k t, vi·lka s•å ledes adso rberas f u llständigt . De enkl a 

kemiska föreningarna äro nämligen så gr undligt under sökta . 

aH ma n här •e.i har att vänta sig något ,ny tt. 

För att skydda sig mot de str idsgaser, som ej f ullständi g! 

•adsorberas av 'koJ.et näm ligen k lor och f,osgen, vi.Jka äro r ela

tivt lätta gaser, har man i behållaren ett särskilt S·lökt m ed 

kemikaher, som tage r bort sista spåren av dessa. Mot koloxid 

skydd ar cläremol ·ej den vanliga gasmasken. 

Rökskydd. 

Genom kol och kemi1kalier adsorberas enda•st rena gase r. 

För att få skyeld mot sådana stridsgaser, som för ekomm er i 

dim- eller rökfo:rm, t. ex. ars iner, m åste inanrlningslu'flen 

även passera g.cnom ett lager av filt eller vadd, som r ent m e

kanisk t bortfi !tre ra r dessa föroreningar. ~ågon såda n an

or,druing fanns ej å dc första gasmaskerna. Skall dylikt ar

siil!filter anbringas, måste man amvända s.ig av en ga•smasl' 

med ventilstyr d :andning och behållaren !buren vid sidan. 
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J(oloxidmasker. 

För skydd mot koloxid hava s~irSikilda gasmaskbehållare 

Jwnslr uerats. Dessa äro emellertid än ·så länge behäftade 

med stora svagheter. Fyllningen är nämligen synnerligen 

känslig för fukl, vil'ke t gör, atl ma.sk en endast har en mycke! 

be gr ä n s ad livs.l·ängd. 

Syrgasapparater. 

För att gasmasken skall .kunna Yara användbar, fordras 

att ·luft.ens syrehalt ej sjun'kit för mycket uneler del normala. 

Vi·d .Jnutbrä nd er o. d. ombord å fartyg kan syrehallen 

nedgå så, a tt luften ej ·längre ä r andning·sbar. I detta fall 

måste syrgasapparaten tillgripas.. Även vid ,koloxidfa,ra är 

man för närvarande hänvisad till sådan. 

Vid <syrgasappara ten gör man sig oberoende av den yttre 

luften, i det att det för andningen erforderliga syret tages från 

en behållare m ed komprimerad syrgas, uneler det att den ut

andade kolsyran upptages av en s. k kalipatron. 

Nackdelen med syrgasapparaten är, att d en är tung att 

bära .samt har en begränsad användningstid. Dessutom är 

el en dyr i anskall"ning och und erhåll.. 

Utom dc individuella gasskydden, gasmask och syrgas

appaTat samt skydds1klädcr för frätande gaser, har man även 

kollekliva srådana. Dessa a vse, att samt:idigt erbjuda skydd 

åt ett större antal p ersoner. Till lanels u tgäi-as de av gastäta 

<skyddsrum m. m. Ombord utgöras cl·e av gastät ind elnin g a \· 

farty.gct, :luftrenings.anorclningar m. m. 

Till gas.skyddsmecleJ hänföres även indikerings- och sa

ncringsmedel. 

Indikeringsmedlen hava till uppgift att angiva närvaron 

av gas. Känshga sådana finnas .tör en del av stricl s.gas,e rna. 

Saneringsm edel användes för att ·hastigt neutralisera gas

belagda O'm'rå cl en. Så kan t. ex. senapsgas neutraliseras med 

klorkalk, vilken överför senapsgasen i en ofarlig före nin g. 
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Huvuddragen av gasers taktiska utnyttjande i landkriget. 

Den först använda gasblåsningen var, som förut nämnls, 
behäftad med Tissa olägenh ete r och ersattes därför av gas 
s·kjutning med artilleri och gaskaslare. 

Gass'kj ut ni ng med artilleri n tför.cJes som gasöverfall el i l' l' 
ihållande gasskjulning . 

Gasöverfall insattes hasligt och under lwrl tid - några 
minukr - och elden från ett ·slm·t antal pjäser 'koncentre
rades mot målet för åsta-dkomma n de av en 'hög gaskoncentrn
lion. Vanligen användes dö(lanclc, ej persistenta gaser. AY
si'kl•cn var, att överrasl(a motståndaren saml till foga honom 
förluster, innan han hunnit vidlaga skyddsåtgärder. 

Ihållande gass•kjulning insa·tles dla cft·er ett gasanfall. 
Den utfördes med mindre hastig eld och utsträcktes öve r 
längre lid.- Jlågra timmar. Avsikten var, alt nedsätta fien
dens moraliska oc:h fysiska I11'0lslånclskraft, ·samt tvinga ho
nom aH längre .tid bära gasmask, och sålunda nedsätta han s 
r-örlighet och stridsdugligheL lhåliande gass.J(jntning me d 
senap.sga·s .användes, för att förhindra 1nolslåndaren atl b e
träda vissa terrängområdcn .. 

Gass'kjulning mot stora områden Jordrar oerhörda ammu
nibonsikyantite·ter. Som exempel kan nämna•s, att vid etL tyskt 
ga•san!'all mot de frans ka ställni.ngarna ·vid F lcu ry-Thiaum on t 
i juni 1916 avskötos under loppet av 7 timmar frå n 40 fäll 
haulJitsbaltcrier och 16 fältkanonbatterier ej mindre ~in 

11 O, 000 g a sproj ek t i ler. 
Dc vid gasskjutrtingcn använda projektilerna hade i a ll

mänhel •en gasfyllning, som uppgick tiH c :a lO % a\' l ola i

Y~k len. 
Gaskastarna voro närstridsvapen med en •skottYidd n,. 

1,000 till 2,000 meter. Ammunitionen 11tgjm·des av tun n
Yäggiga pr-ojektiler med st-or gasfyllnad. Dc Yoro ofta anord 
nad e 'för .samtidig avfyning på elcktr.i·sk väg, varigenom syn
nerligen krafti.ga gasöve·rfall kunde utföras. 

Gasbombardemang från flygmaskin riklades förnämli g,asl 
mot mål bakom fiendens .fronl, såsom förr·å.cJ, viktigare lrafi k

pun•kter o. d. 
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Gaser som stridsmedel i sjökriget. 

Det ,enda tillfälle, då det omtalats, att gaser använts till 
·j öss, var vid en jagars trid mellan engelska och ty:ska jagare 
ulanför belgiska kusten l 917. *) Dc senare skulle därvid hava 
utlagt en giftig dimma ell er rök, ·genom vilken de engelska ja
garna passerade, ulan alt mi·sstänka, alt det här Törde sig om 
annat än en Yanlig dimbank. När :flotlillalcadNn Bolha kom 
in ~ denna och under c :a en minut utsattes härför uppstod hos 
be s,ällningen häftiga nysningar och •kraftig huvudvärk, vi-lken 
varade ganska länge. Engcl;smännen voro vid detta tillfälle 
fullk omligt •OS'l<yddadc. All döma av verkan hade tyskarna 
anYänt någon a rsin i blandning med ·dimman. 

Enligt en amerikansk ·uppgift skulle tys-karna ;j Jullands
slaget troligen använt gaSifyllda projeldiler. Det skulle v.arit 
n ågon tårretande gas, som ·inlagts i vanliga pansa•rbrytande 
projektiler. Alt någon verkan ej e rnåtts, skulle beralt på, att 
.detta gasämne sönderdelades Yid >luevaden. 

Uppfattni ngen om gasens Yärde i sjökriget är mycket 
,oli ka. I Meye·r »Der ·Gas·kampf» - ctl av d c värdefullaste 
arbet ena bland den tyska gaslitteratur.cn - av.fär·das gaskri
.gel till sjöss med följand e ·ord. »Gaskr iget till sjöss är J,ör 
ti Il fället och torde även i framtiden vara en ·olösbar ell er en
-dast delvis lös·lig fråga. » 

I Fries •och West: »Chem ical \Varfare» -det första ame
ri-kanska arhclel - säges om .gaskr.iget till sjöss: »Vid Hotlan 
kon11ner gas alt mwända'S såYäl i arl·illeriproj·ekti.l c r som ge
n om gasblå·sning {rån fartyg och från utkastade gasbild ande 
boj·a-r. 'f,oxic Smoke - ars•iner -.äro så irriterand e att de 
•ej 'kunna uthärdas äv,en uneler den lwrtaste tid. Varje va
r else på etl skepp måsl·c andas såväl som Yarje a nnan, Dc'h 
·en -gas, som kommer in i skeppens Ye ntilationS'systcm, •lw.m-
111·er att fullsbändigt gasa n ed dem. Della vel man också inom 
l'l cttan , och man studerar s~itten att s•kydda sig, samt meto- . 

*) U. S. X. J. Proccc'clings, Juli 192:3. 
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d·erna att överiföra gasen tiH fienden. Ars·inerna kunna u t

läggas fr å n aeroplan och släppas upp fr å n undervattensbåta r . 

och således förgasa stora områden, genom vilk et fi enden 

måste passera. Flyghomher, ,fyllda m ed arsiner och a nd ra 

f1arEgare gaser komma atl regn a ne>cl över fart ygen. \'i t fosfor 

som brinner ·OCh som :ej kan släckas m ed Yatlen, komm er a li 

kasta·s n ed över d em i massor.» 

Dessa två tord e väl få anses repr esent era de håcl a ytte r

ligh e terna vid frågans beclömma.nde. 

Att a nledningen till, a tt gasen ej k om till större använ d

ning i sjökriget, förnämligast skull e vara att söka däri , all 

ingen av de krigförande makterna vågade på laga .sig ansvaret 

för cles:s iniförande av fruktan för r epresa lier, vilket framhåll es 

av d en amerikanske författa r en Vedd er i hans »Medical a.s.pec ts 

of Chemical 'Varfare» .Iåler föga troligt. Mera bärande ä r sil 

kedigen andra orsaker, som framhålles av samme förlfa tta r c, 

nämligen att man på båda sidor ställde sig tvivlande på det 

nya vapnets värde, och att man hä r hade att övervinna en d ~·l 

rent teknisl<a svårrigheter. Man kände ·verkan av ·en direk t 

träii av en projektil , en mina eller en torped., Verkan av de 

kemis'ka str.i·dsmecHen var pro!hJ.cmatisk, oc.h man drog sig för 

att ersätta dler inkräkta på de gamla välkända vapnen t i ll 

förm ån för ett nytt ej beprövat. 

Efter världskriget har mycket arbete n edlagts på fu ll

Jwmn.andet av de kemiska st ridsmedlen, ·m en dd har ocksa 

arheta•ts på att få fram ett effektivt skydd mot dem. M•an st{! r 

nu ganska väl skyeldad för a tt möta ett kemiskt krig , vilket 

man ej gjorde ' "id väddskrigets början. Ma..n måste vid ht·

dömandet av ga·s>krigets väTde till sjöss rä·kna m ed, aH m a 1 

har att göra m ed en skydelad fiende, h ·k a väl som man sj ~i h 

m åst e vara beredd på gasens användande samt Yara så Yitl 

skydda-el, s·Oin det m ed de för närvarande till buds ·stående 

tekniska hjälpmedlen är möjligt. 

Gasens överbringande genom artilleri. 

Vi'd iuföTandet av gas i artiJ.leri,pwj ektil er stå två oJil, ;t 

vägar tiH huds, dels införande av en h elt ny typ, den r ena 
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gasgr!anaten, d .. v . s. en proj ektil m ed huvudsakLig gasfyllnad" 

dels införandet av ·en mindre kvantitet gas i de nuvarand e

proj ektiltyperna, pgr. hpgr.. 'Sgr. 

Gasgmnal en . 

lnlfö.randet av ·en h el t ny projektiltyp k ·an på grund aY 

begränsade •ammunlil'ionsuLPeclningar ej ske annat än på be

kostnad av de nuvarand e projektilernas antaL Man må·stc 

beaJda·, att vid beskjutning av fartyg elen materi ell a slmdan, 

el. v. s. förslärandet eller sänkandet av fiendens fartyg i första 

h and mås te efte rstråv.as. Siwdan å personalen komm er här 

i andra hand. I och med minskand et av antalet spränglad

dade projeklil<er minskas ulsikten att uppnå artiHel'iets Yik

ti gasle mål. 

Ga·sgrana•tens uppgift skull e vara, att vid ~uevad å däck 

ås taldkomma gasfara gen'Om att k revadmolnet n edsöges av far

tygets ventilationssyslem eUer inträngde i rum, som delvis 

stå ·i ,fö Pbindelse med fria luften sås>om kanontorn och dylikt. 

Den gasverkan, ·som man på d e tta s·ätt ernår, är dock allhd 

oviss och m yck el bernende av vinden·s inflytande. Skenbara 

vinden kan vara sådan, att krevadmoln et ej sveper över 111ågon 

sbön··e del av fartyge t. Säkcrligen •k•ommer en .stor del av de 

erhå•llna t·r ä fl'arna att icke åstadkomma ·111ågon gasverkan. D en 

persistenta 'Verkan av gasämllle, so m utspriUs å däck, bl·ir fö r 

ett fa.rlyg, som rör s,ig m ed 1hög fart , säkerligen ed av någon 

s tönc be tydelse. 

Å Iälla fartyg k an gasgra naten åstadkomma krafti gare 

gasver•kan om den bringas till krevad inom fartyget. 

Man •SI<ulle ju också kunna t•än'ka .sig, att ga·sgranaten 

användes .för s·kj u•tanclet av gasban'k a r, genom vi-lka faTtygen 

må•ste passera. För ernående av eft' ektiv .gasverkan erfordras 

clook på grund av fartygens stora TÖ rljghet oerhörda ammu

ni ti.on'S'kvantitet.er. 

D et ·kan j u vara .av intress e, att med led ning av de siffrm· 

som användes å •Ja.n.dfronten för beräkning av ammunitions-
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åtgången, räkna ut vilken ammunitionsmängd, som skulle er

fordras för att exempelvis hålla ell fartyg, som rör sig med 

20 i]mop, i en dickliv gasbank under en minut. 

Tyskarna använde vid gasöverfall följande ammunitions

mängder per heldaT: 

15 cm. :haulhilz .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 s:koll, eller 

21 » » lO » 

Ä ven rOm man räknar med rCn så h ten breeld å gasbanken 

som ,200 rm., blir det område, som skall nedgasas 12 heJdar , 

varför det 'S'kuHc crf,ordrras: 

300 st. 15 cm. proj. eller 

120 » 21 » » 

Dessa projektiler .skulle dessutom avskjulas under lopp et 

av en min., vill<el ju är orimligt. ÄYen med en sådan gas 

som fosgren - den gi!Higaste av de dödande ga·serna - kan 

man dock rej l<omma upp till ren 'koncentration, som merd en 

sä:kerhet är dödlig efter en min .. 

Hänsyn är då ej tagen hll den förlust av ga,sämne som 

otvivelaktigt lwmmer att ske däl"igenrom, att •krevaden in

lrä1Iar mot vat•Ln et. Vid en sådan kommer säkerligen stÖ'lT L' 

de:len av det -gasämne, som ,förekom.mer i dim- eller rö•kf.orm , 

att rslås ned av valtenl!lppkastet och på 'Så sätt gå Törlora t. 

De n1u anförda uppgifterna ·äro hänförda till gaser m ed 

dödlig verkan. Häknar man i stället med dc retande .gaserna , 

blir den erforderlirga .mängden gasämne betydligt mindre. 

Gasfyllningen i en 15 cm. projektil .skulle räcka ti'll för al l 

gasa ned rhela området. Det är emellertid ej möjligt att f• 

gasen utspridd över en ·så stor yta. rFör detta änrdamål er 

fordras dl flertal skott .. 

Gasfy llnad i vanliga projek.iiler. 

För atl en effektiv gasverkan skall kunna uppnås, måsle 

den gasfyllda projektiiJen bringas tiU detonation inom fa-rty

get, ty enelast då ')<can gasens persistenta ver-kan fullt utnyttja ~ . 

Det skulle därför vara nödvändigt, att -de pansarbrytande pro

jektilerna försågas med gas.fyllning. För åslacl'kommanclc H\ 
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gaswrkan å lätta fartyg s·kul'le dess u tom spränggranaten Iför

ses m c <i sådan. 

Vid pansarhrylanrdc projekli·lcr, vil'l<a bringas till dccto

Jlation i slutna -rum, har man, även om de .ej äro fyllda <med 

gasäm n e, -att räkna med en vi s·s g i fl verkan a v de l·onationsga

s·crna. ,NJed ·kännedom om giftigbreten dels för kuloxid och 

.de·ls för stridsgaserna kan man räkna ut elen mängd gasämne, 

s:om i gi.fty.erkan motsvarar l kg. trotyl. :\1an ·kommer till 

skilda resultat beroende på, vi'lka uppgifter man räknar med. 

Enligt <llll N.ik : l n~k , , 

1lppgif/ C' l', 

Fosgen ....... . . .... .... . 

Di fosgen ....... . ....... . 

K lorpikrin .... .. .. . .... . 

Senapsgas ... ........... . 

150 gr. 
104 » 

333 » 

29 )) 
Lewis i t .. .. .. . . .. . . . . . . .. 20 » 

En li g-t t yska 
uppgiftC'r. 

4,o gr. 
5,:) » 

21,+ » 

16,o » 

För a tt ay gasämnet enbart få samma giftverkan &om 

av koloxiden v-id en ·ej ga,sfylld projektil, ·skulle .följande rfyll-

11ingsprocenl behöva användas. 

Amerikansk a Tyska 
Ll})pgiftC'l' . 11 p p g .i ftc• r. 

Fosge n .......................... . 15,o % 0,+ % 
Di fosgen .. _ .. _ .................. . 10,+ % 0,:3 % 
Klot'pi-krin .. _ ...... ....... . . . .. . . 33,o % 2,1 % 
Senapsgas ............. . .. _ ... __ .. 2,9 % 1,G % 
Le\\'isit ... ..... . .... ... .... ..... . . 2,o % 

Vid dessa beräkningar är hänsyn ej Lagen till för

varingskärJ.ets vikt m. m. 

Godlager man de amerikanska uppgifterna, s·kullc således 

·vid de Lrc försla gaserna en avsevä·rd rfyllningsprocent behöva 

a1wänd as i proj ekti lerna, för alt e1Iekt:iv gasvetJkan skall er

håUa·s. Man skulle dock vara böjd att tr.o, alt amerikanarna 

tillskrivit lwloxiden en alltför sbor giftighet och all dc med 

le-dning av de amerikanska uppgifterna uträknad e sifl'rorna 

därför sindie vara väl höga. 
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Från Jullandsslaget har man en god el'farcnhet angåen dL• 
koloxidens verkan vid krevad av projektiler i slutna ru m. 
Engel·ska statistiken fr ån detta slag*) visar, att av 6,688 d i.l
dade r0ch skadade endast 11 fa lt av gasförgiftning förekom
mo. Av de·ssa ·inträffad·e 8 fall å Tiger, vilk en hade krutbra nd 
i ett torn, varför ·dcs·sa ej äro a tt hänföra Lill verkan av J..:.re ue
rande projektiler. 

Dessa ·sifTror kunna å a ndt'a sidan synas väl låga.. F iir
klarin gcn kan möjligen vara att söka ·däri, at t, när en pro
j ektil kreverar i ett s'lutet rum, personalen därstädes dödas <Il. 

den di rekta sprängverkan. Gasverkan. skull e då cndasL vara 
att thän!fö·ra till r um som i andra hand, d. v. s. genom sprängda 
skotl ell er ga·sen s utbrednin g genom v-entilationstrumm or 
m. m. bliva utsatta för .gas fa ra. För koloxid, vilk·en fordr ar 
en relativt hög koncentration föT att .dödlig verka n skall crnas, 
sk u ll c genom denna selnmdära gas•fara döcBig verkan ej er
h åUas. 

Man får d•ock ej unde rskatta faran av koloxiden i sjökn 
get , ty vid krutbränder samt vid torped- eller minträffär .fö n
finn es den alltid i s to ra 'kvant iteter , vilket erfarenheten fr an 
kriget visa r . 

Med de osäkra uppgi'fter på ~å betyde]s,efulla .faktorer som 
gasemas giftigh et, vilka för närvarande •stå till buds, ~ir cl!'l 
j u mycket svårt .att hilda sig en klar uppfattning aY dc <li'l
dand e gas·ernas v~irde i sjökriget. Man måste även taga hiin
syn till, att man vid dessa gas·er har att göra m ed en lån g 
latensperiod, 2- 4 lim. vid dc lungskad and e och 4- 6 ti m. 
vid dc {rätand·e. Jämför man denna :]ånga latcnspcri.od Jl l ·d 
den k orta tid, }Jå vi lket ett sjöslag nu för liden utwcklar si,.;. 
finner man, a tt ve rkan av dessa gas·er ofl:ast ej kan \ 'ara :tY 

någon direkt takt•isk betydelse uneler sjöslaget. 
Fö r att gasen skall h ava n ågon verklig betyd·clse, m aste 

dess ve rkan vara ögonblicklig. Detta är endast falle t med de 
r etande gaserna. Av dessa ä ro de nervretande gasern a de 

'') Hill. A r etrospective view of the naval m edical condi ti"llS· 
Journ . Naval, Mecl. Service. Ja.n . Hl20. 
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efl'ektiYas te, ty utom sin ögonblickliga r clv erkan åstadkomma 
de äve n en Clft e rv·erk.an, som ej är att förakta . De bes itta ock
så den fördelen, att de äno svårare att skydda sig emot ä n d c 
öYri ga gaserna. Även om det individuella sk yddet mot dem 
är löst, så åte r stå r svårigheten, att genom filtreranordnoingar 
åstadkomma ett ciTek livt kollektivt skydd. 

:'olågra pc rsona!förlust·cr kan man ej räkna med, all dessa 
,gaser s.kola ·kunna åstadkomma. För en skyeldad m •otståndare 
kan man emellertid ej räkna med så stora förluster ä ven med 
användande av de dödande gaserna. Att motståndaren ej 
skull e använda gasmas·k, seelan han mät~ld, a tt gas anv.ändes, 
får man ju ej förutsätta .. I båda falJ.en •s<ku ll e man sålunda 
enel ast vinna, alt motstå ndaren tvingades att anlägga gasmask. 
Detta mål når man lika väl - om ej bättre -med de nerv
r etande gaserna som m ed de dödande, ty de fö rra äro verk
samma 'i så oerhört mycket mindre koncentration er. 

Det är emellertid ej endast detta, s-om talar till fö rmån 
för de nervretande gaserna. De haYa ·även den fördc.len , att 
ck, å tminston e i ren form, .äro fasta föreningar med en liten 
fl yktighet. Fa ran Jör läckning :från projektilerna och där
m ed följand e n edgasning av eget fartyg är på ,grund häTav så 
gotl som utes lut en. Dessutom tot' de en gasfyllnad i fast form 
in verka mindre på projekl,ilens ballistiska egenska·per än ett 
gasämne i .flytande fo r m . .Man måste Jas.Lhålla vid, att in'fii
randcl av gas oi fartygens pToj ektiler ej får ske på bekostnad 
au uupnens iräffsannolikhet. T iH lands var denna ej av så 
·:owgörande ·betycle·lsc, enä r det ro1fta gä ll de att gasa ned stora 
land om.r åd:en. 

Genom alt låta det ·flytande gasämnet uppsugas i ett po
rö s·! materie.! kunna dessa olägen:hel·er bortelimineras, men 
m an inför då å andra sidan en avsevärd död vikt i projektilen. 

En fråga, som det är av den a llra stö rsta vikt att få k la•r
h et u L i, för att kunna bedöma gasens möjligh eter ti.ll .sjöss 
är, huruvida gasämnena utan söndePclelning tåla den höga 
temperatur, som uppstår vid detonationen av pansarbrytande 
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projektiler. Det är ej sannolikt, all Yilkcl gasämne som h elst 

kan användas för dctla ändam:1l. 

Gasfyllning i torpeder och minor. 

Huruvida en gasJyllning i Lerpeder eller minor l\an tlsl<l:l

komma en c1Ickliv nedgasning av cll fa.rlyg är problcma•lis kl. 

Vid loPpecl- eller minsprängningar kunna avseYärda kvanli lt·

ter delonationsgaser ·intränga i farlygel. Dessa gaser besi l l~1 

i och för sig en yiss giftighet, Yilken emellertid .skulle y'll cr

ligare kunna ökas genom införande av gasfyllning. I·Hirvid 

~ir dock den synpunkl·en alt beakla, att ·koloxiden ri delon a

tionsgaserna är svår :atl upptäcka, och således lömsk till sin 

verkan. Sti·idsgaserna öka visserligen giftverkan, men gen o1 n 

dess när\' a ro upp läcker man lä llare faran och Y i dtager skyd d s

åtg~irclcr. R·ent tekniskt sclt t.ortlc apteringen här ej stöta JH1 

några större svårighete r. Gasämnet •inneslutes lämpligen i t•n 

sprängladdningen placerad hch å llare. 

Gasfyllning i j'lygbombcr. 

Gasens användande från flygmaskiner kan utom i tald isk 

samverkan med Ö·\·niga va,pcn under sjöstriden ä\·cn ske so n 

ett 1friståcndc företag, och torde ett sådant \'ara lättast al t 1 l

föra mot en till ankars ligganclc sjöstyrka. Yal-et av gas bli r 

i viss mån beroende av Jörclagcts natur.. Vid ett frislåc nt!L' 

anfal l kunna ·dc mera långsamt verkande dödande och frii 

iande gaserna Länkas kom'l.na LiH användning. 

Li'ksom vid artilleriet fordras ä\·en här för ernåend e 'l\' 

verkligt effektiv verkan dirckl lräfl", dessutom hör flygbom hen 

helst hringas till lu·evacl inom f"arlygct , vilket dock torde y;1ra 

svårt alt ernå. Vid nedslag i valtnet ·nära fartyget kan en vi-;s 

gas·ve11kan erhållas, men ·denna blir ·alltid oviss och beroende 

av vindförhållandena. En nedgasning .uliJrån n-:ted ex.cmpcl

vis s·cnapsgas blir a](lrig så farlig, ·enär dess persistenta ver

kan då ej kan utnyttjas. Skcr krevaden nära fartyget, k'tn 

visserligen den del av gasfyllningen, som förcl'innes i dimfonn, 
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~lå ned i v·cnl ila torer o. d., där den i viss mån har en per

sistent Yerkan. Liksom vid en artiUcriprojektil, som kreverar 

vid ansJag mol vattnet, kommer dock även här större delen 

av dimman all slås ned av valten.uppk astet. Se11apsgas, som 

utspritts å däck vid krevad mot della, torde vara relativt lätt 

att oskadliggöra . 

En ikomb!nation av spräng- och gasbomb är måhända ej 

så 'lycklig. Vid de amcri kanska bom bkaslningsförsÖ'k, som 

utfördes mot dc utlämnade tyska .fartygen, visade det sig, att 

vi'Cl större bomhe r kunde, äv•cn om clirckl lrätl' ej erhölls, all

varliga skador åstadkommas .genom bO'mbcns minverkan. 

Detta var dock uneler förulsältning, att krevad en inträffade 

på stort vattendjup .. M·ecl denna anordning å en gasfylld homh 

går alltför mycket av gasi.im net för l o rat. 

För atl li ll sjöss uWigga giftiga dim- eller rökban•kar kan 

man tänka sig en Hygbomb, vi,lken är så konstruerad, alt den 

efter 1fällningcn blir liggande i vattenytan, ·där elen under några 

minuter avgiver giftig dimma eller rök. På delta sält skulle 

förluster av gasämne Jwnna undvikas. För d essa bomber 

l\Junna •lämpligen arsinerna komma li,ll använclni.ng, och som 

dessa äro verksamma i så !ilen koncentration, kunna hem

berna göra·s relativt små. Genom fällande av ett slön·c antal 

sådana homber skulle möjlighet finnas, alt till sjöss gasbe

lägga s lörre områden. 

Gassprutning från flygmaskiner torde icke vara att räkna 

m ed till sjöss. Gas•sprulningcn är nämligen baserad på elen 

persistenta verkan hos de använda gas~i'mncna, och denna ver

kan uteblir, när gasämncl utsprides å vallcnytan, cniir del M1 

antingen blandar sig med Yattnet eller sjunker ned. 

Gasblåsning f"rån fw·lyg. 

De fall, då gasblåsning .från fartyg kan. tänkas a1wändbart 

ti.ll sjöss, lordc vara ganska sällsynta. För att verkan skaU 

bliva eJiekliv, måste utblå·sningcn verkslällas på ej allt för 

.stora avstånd till målet, ·ty koncentrationen av gasbanken av-
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.tager hastigt. V.ill man använda .sig av dödande gaser, skulle 

-oerhö-rda gaskvantiteter behövas .. 

För att gasa ned dt område 500 X200 meter med fosg en 

i en sådan konc•entra tio n att dödlig vedwn skulle erhållas 

efter l minut, måste en koncentration av l O gr. / m." använda s. 

Räknar man med en höjd å gasbanken av 10meter bhr dess 

v·olym 1,000,000 m.\ och det sk,Liil·e sålunda Mgå 10,000 k g. 

f'nsgcn. För atl en rökhank av eX<e.mpelvis dilfenylldorarsi n 

sl<..all vara efTektiv, .fordras ·däremot endast l a 2 l<tg. Arsi

nerna lorde därför vara de gaser, som kunna tänkas komm a 

till användning .för detta ändamål. 

J(ollektiua skyddsanordningar å fartyg. 

Utom det individ u·ella skyddet .för varje man av fartygen s 

besättningar, gasmask eller syrga•sapvaral, måste man sök a 

å stadkomma ett kollektivt skydd, fö•r att Iförhindra gasens 

spridiTing inom fartyget. Framtidens farty1g torde även för

ses med ventilationssystem, som bällre .tiUgodoser detta k nl\ 

än ·de nuvarande.. Det torde bliva nödvändigt, att indcJ,a fa r

lygen i ga.stäta a Yde.lningar med ett självständigt ventilations

system i varj e. Dessa kollektiva skyddsailordningar kun n:t 

j u aldrig skydda mol gastr.äiTar inom fartyrget, ty då hjälpl'l' 

endast det individuella skydd et. ne äro sålunda enelast H Y

sedda för den gasfara, som ·kommer utiifrån •Samt för begrän s

ning av inom fartyget upplwmm en gasfara. De medgiv.a vis sa 

kategorier av p ersonal att arbeta utan det individuella skyd

det, vilket •otvivelaktigt verkar n edsättande på deras sl·ri ds

du§lirghet. 

Med rhänsyn till möjligheten att ordna e tt kollek li' t 

skydd •kunna rummen i fartygel indelas ti följand e gruppe' !': 

öppna rum, 
Halvslutna rum, 
Slutna rum. 
TiH de öppna rummen höra bryggor, stridssigna.lpl als <·r 

-m. m. Här kan något kollektivt skydd ej anordnas, u ta.l 
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Jnan är uteslutand•e hänvisad till det individuella. Som kol

>C xiclfa.ra •eller sy.rga·sbrist ej kan tänkas förekomma på dessa 

platser , är gasmasken tiHifyllest. 

Till :halvslutna .rum räknas ,sådana, som måste stå i f·ör

bind·elsc med fria luft.en såsom kanont.orn, eldrum m. m... För 

v.issa .av dessa rum kan man tänka sig, att det koHekt:iva s'kyd

,cJet ordnas genom filteranordningar för den inkommande luf

t en, varj·ämte man ·om möjligt söker h ålla ett öv·ertryck i rum

met för att hindra ga•sers inträngande. 

Att insätta filter i eldrummens fläktsystem torde på grund 

.a'V de •här för ekommande stora luftkvantiteterna vara outför

bart. Möjligheten finnes ju att ordna elclrurrnmens vent'iia

tionssystem så, a tt :blästcrluftcn före s direkt in under pan

norna. Enligt ett amerrkanskt projekt skulle man vid olje

.eldade fartyg rförse varje eldr um med ett .gastätt ·skyddsrum, 

ym·ifrån all eld ni ng skulle skötas. 

Att få kanontornen fullständigt gastäta torde stöta på 

.stor·a slvåri§heber. 
BeträfT andc filteranordningarna vid dessa koHekt'iva 

skyddsanordningar har man även stora svårigheter att öveT

vinna för att få ett filter, som även skyddar m ·ot arsiner. De 

tyipcr, som .använda·s i gasmask erna tord e lwmma att erbjuda 

ett alltför storl molslånd. Inom vis·sa industrier användfl- s 

·elektriska filteranord ni ng ar för att befria luften fr ån stoll"par

tiklar. Dessa anläggningar torde dock ej lämpa sig för in

staHalion ombo•rd, ty de.Js taga de ett avsevärt utrymme i an

språk, dels arbeta de m ed högspänd elcktris(k strö m. 

Till elen tr.edje gruppen rum, dc slulnta, äro att hänföra 

centraler, operaLionsrum, handstyrrum n1. m. Dessa kunna 

helt a\'stängas från den yttre luften och förs·es med luflrcnare 

av ubåtstyp. Luften ti],]föres då syre från behå llare m ed 

k•omprimerad syrgas, .under det att elen bildade k olsyran upp

tages .därigenom, att lu.flen får cirkulera genom kalipalroner. 

D.etta system är det fördelaktigaste, och säkerligen kommer 

ntveckhngen aLt gå därhän, att allt fler rum i fartygen anord

llas eniligt detta system. 

T idskri ft i Sjöväsendet. 14 
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En sammanfattning av nu anförda synpunkter beträtfan 
de gasers utnyttjande i sjölu·iget giver vid handen, att dcra .
användbm·het är rel~tivt begränsad, samt att de till sjöss ick e
torde komma att erhålla samma självständiga stäLlning som 
tiU lands. Ett utnyttjand e av gaser i sjöstriden för å stadkom
mande av ett .avgörand e genom d e därigenom upplwmna per
sonalför.lusterna, toFde ej vara tänkbart. I stället erhålla ga
serna karaktären av e tt hjälpvapen, dels förOTsa:J<ande s tor 
m oralisk verkan, dds tvingande tiU gasmaskens användning, 
varigenom motståndarens stridsduglighet n edsättes. 

Hetta allt under ·den förutsättningen, alt man är väl skyd
dad .och förberedd. SkuLlc så ej vara .faNet, ·kunna gasers u t
nyttj ande i sjöstriden lätt leda Ull liknande katastrofer, som 
uppkommo vid ,gasernas första användning å 'landfronten . 
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Meddelande från främmande mariner. 
:\Icddc lar!c frå n :\fa r·ino;la]) cns utrikcsaYd c lnin g . 

(:\lars l927. ) 

De förnämsta sjömakternas flottor. 

c· 

l~ ngdska amir·ali tc tc t ·l r ur · nu u lgli ,.i t sin årli ge n åle r l;om m a ncle l'C'clO
gö r·else öYCr { ] C sju förnä msla floltornrrs stä llni ng. Hcrlogöre lscn aYsce 
tills lå nclct ·den 1 fciJeuari 19t7. ,Ji: Ll uLclr·ag ur rl enna "/Jlä lJok" är· följande 
sammanslii.llning. 

slag
skepp 

England .. .. . ... ... . .. 14 
U. S. A. .. .... .. .... .. . u; 
Japan .................. G 
Frankrike .... .... ....... 9 
Italien .. .... ........... . 6 
Ryssland ...... ......... 5 
Tyskland ........ . ..... 1 8 

U nd c l' lJy ggn ad äro: 

Englan cl ..................... . .. .. . .. 
U. S. A . .......... .... .... .. .. .. .. .. 
Japan .................... ... .. .... .. 
Frankrike ..................... .. .. . 
Ital ien ................................ . 
Ryssland ...... ... ..... . .. .... . .. .... . . 
Tyskland .......... ... .... ..... .... .. . 

l Slag- l , l kryssare I ..... ryssare 

4 

l 
48 
32 

4 33 
JG 
14 
7 
8 

S!ag-
!Kryssare[ skepp 

2 14 

l 5 
6 
5 
2 

l 2 
3 

Jagare l U-båtar 

157 55 
3W 121 
109 58 

49 44 
60 42 
83 23 
17 

Jagare l U-båtar 

2 8 
3 

18 19 
22 43 
8 15 

24 3 
12 
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Boträfl'ancle el e ryska fart} gen anmärkes, a tt arbetet enelast långsam l 
\.får ·fra miit ·OCil i ·en d el fall angives, att elensamma ä r avs tann at. Ingen 
~utentisk ·nyb}ggnacl s.pl•an för eli gger, ·cll. um fl era av clo b efintliga Iar
t,·ge•n. b eskriYas se so m Yarancle }ttors t illa unclerl1iillna och sann olik ! 
alclrig •kunna l)biYa .ist1lnclsatta. (\\"cs tminster Gazcttcr !t mar.s 1927. ) 

England. 

Föt·utom fortsättning av byggamlct .av .do reclan pf\l)örjade ro.rL)·gen 
omfattae n}b, ,ggn aclsprogr::tmm et Iör 1!127~28 föl ja ncl c fartyg : 

En kt'J"SSare på .1 0,000 Lons cl epl.. so m antagligen blir bc~t~·ckaLl !ll Pd 

8-:W., cm . kan . och rfår on fart aY omkri ng :32 knop; 

L\'å krJ·ssare på 8,000 tons clcpl., antagligen lika:lcclcs bestyckade me:l 
20., cn1. Jwn. Dc·s.sa fart~·g till h öra en ny klass av ltltta k r'y.,;sare av vilkl'll 
ele n första nyligen lagts pii stapeln enligt innevarand e l)uclgetårs prog·ram 

ni·o jagare. Ti.ll följe\ av deL ,;.tom a·ntal j agaeo av äl.clrc typ, ,; o11• 
re·clan l)]iYit s lopat - 15 s t. ha\"D. under cle senaste fem m ånaciarna ])lii l'il 
utbjudna till försäl j ning för att inbespara okostna:cl·en för roparation er och 
omtubning av panno·r - m ås te orsältning ansl;:affas Lttan clröj.sm 1lk Dc~'" 
jago.t·c äeo Li c föe sta av clc 27, som det är avsikten a lL bygga und er Li •' 

närma:;lc åeen; 
s r x u-'bi.itar av '"0"-typcn ; clcs,;a IJliva ·slora u-batar pi.i 1 , 3'o~> ton~ 

i öv-Llgo oc1l1 1,750 lons i uv.-Hlgc. .Uessa fartyg j im le do sex, som· pa
JJörjaLs inncYaraocl o JJuclgotår, utgöra en del av d e L crsJ.ttn.ing·sprogram, 
·,;om i ,~l!l uppLager 2't U-l])iUar. (Daily Tclcg rap i·l, J3 febr. 1927.) 

.t\mimlitctel Il a r tillsatt en k onHnitL6 i vilken Lhcn ingår en 1'1' }1 1'· 
:o r ntant föe th e Air :\ linistry föe att uvenäga lämpligile Lon aY att i d.,, 
allrn·änna ull)ildningcn av sjöoffice•rarc ocl1 officerar·o vid tl1e Mar in ' 
inlägga on instrukti·ons l'm~ i flygning. Kornmitten ska ll unelersöka J) ihl ,t 
,;flLte t att .framdeles bibringa alla sådana Mficoraro en gnmcllägganiiL' 
J;:än•ncclom om flygtj ilnstcn vid flottan, -s å att cle mil. kunna b edöma tJ ,.,_, 
Y:inlc, möj lighcter och ]) Cgränsnin.g. (Tl1c 'l' i mes, H f·ebr. 1927. ) 

Und er är 1926 för,flyt tallcs tYå slagsl~epp av "Royal Sou ver cig·n··
klassen från Atlant- till l\ledclllavsrloUan .i utbyte mot fyra av "11''"1 

Dukc'·-klassen, Til>ka nu mocl r ecluccraclo hesättruingar tjänstgö.ra i ALlalll-
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not Lan såsom övni ngsfar tyg för s k eppsgossar. Uneler är 1927 komma cle 
två nya fartygen .av "Nebo n"-klas;,e n .att ingå i Atlantflottan och clo åte r
ståencfe f artygen av 'Ttoyal Souvce-cign"-kl asso n ·komma clå alt förflytt as 
frän Atlant- tm :\Ieclelhavsflottan . 

Dii dessa omfl:·t tn in.gar ägt •rum, k omm a slagsk epp en .oc!1 s lagkrys
sarna att Yam förclelade pil flottorna enli gt följande: 

Mecl ·o Hl aV'Sifl ·ottan: Fyra .eJ1er f em slagsk·cpp av "Qu ee n 
E lizab·e bll "~klasscn .och fyra eller fem slagskop p av "Royal So uvcrei.gn··
Jclassen. 

A :t l a n t fl o t t a n: 'l'Y it s lagslc·epv av "Nclso n '"-klassen , fy m slag
sk ep p av " Iron nu k·c "-ldassen <J oh tee slagkr~· ssaro . 

De fem k r)·ssam a av "Ken t"-klasscn Iwmm a, cH\. d e ])l iYa färdiga, att 
~ i·l]{l e l as Kinasta ti on en i st. f. •clo f em ·keyssar·e, -som nu ·äeo förl-agcla till 
denn a s tation . 

Don n ,·a minkrys·sare n ' ".\ c!l·entuee" ' Jcom mee inom Jcor't at t ingå 
ALlantfl·ot tan .i st. L '"P ri nccss :\Iar.gar e t". 

('l'il e I-lampsllire TelcgTaph ancl Post, 11 mars 1927. ) 

Mr. \Vinswn Churchill har n yligen utgi.vit en ny bok om J;:.eig.ct och 
cl cnn a hae friskat upp tvjs t ern a röeande Jutlanclsslaget, n iigo t so m är lätt 
n og nu och lw rnrn er att så förbli unel er ännu mä nga år, anmärlcer the 
Hamps !J ir·e 'r.?'lcgeaph. •a'!lJcl Post. J<Jhuru .Jutlanclsslagct iie d en m es t om
cle!Javterade sj ös trid som n iigo nsin utkämp ats äe .det, rrortsilttcr ti clningon . 
ännu långt ·innan Yi .k änn a a lla fakta r•ömndo densamm a. I e tt r efer'at 
öva t' :\1r . .QilUl'Cilills beskeivn i·ng aY ·slaget m eclclelar amiral Si.e •H. >EYan 
'.1111 -omas en vilcLig tr pplysn ing, so m äe alldeles nJ·· De t är elen, a tt röken 
gj or'cl.e det omöjli·gt för t!J o Fifth . .Battlc Squ adron att ur··skilja dc signaler . 
som mod signalflagg'Or m·gävos av the BatUle Cruiser Sqtraclron. In ga 
si.gnaJ.c.r m ell s trå lkasta ee eller m ccld·clancl en p ee radio kommo frå n "Lion " 
och tl1 c Fifllr. Battle Squ aclron. vissto icke vilken kurs Lord Bc-atty sa t t 
fötT än ·e tt vä rd efullt t idsmoment ·förgått. i:\ lan kan nog föestå, a tt en 
·optisk si•gnal Lillf·äHigtYis icke ku n\ le avhlsas under sådan a förl1åRanden. 
som nclcl e vid Jutland. 

En ·kommitte lJ ål ler nu p il att söka utfinnfl e tt bi'tttre ·sätt föe m ecl
cl.el a!rnlcn m ellan fmtyg unclce .stek! och om möjligt uppgöra c lt pålH!igt 
system härför. Men d·e t <äe ingen lätt sa,l;: i betraktande av a lla cl e falc 
iol'er, so m man mil!s to r·:ikna rn ecl , &lutar tidningen . 

Am iTal•i te te t .11 a e n J·lJige n J' ö e första gången m eclcl elat någm detalj 
Up pgifter Törande slagske'ppcn "No1so n" och "Hocl•n,ey". Deras maskin
sty.rk a blir 15,000 hke., alltsil 5,000 hke. m oe än "Hoyal Souve.r·oign"-klas-
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scns. Farten blir 23 knop. L\ laskineriet är tmbindrivet. LuftYärnsbe

styckn in.gen utgöres aY G- 12 cm. kan. 

Kryssa m a på 10,000 tons få icke större mas·ki•nstyrka än 80,000 hl;r. 

ocl1 ·en "fart av 31,, knop. Fömtom av flo 8-20", cm. >l;an. utgöres lJestyck

ning·en av 4.- 10,, cm. lul'tYäm·skan. ocl1 8 torpe.eltubeJ'. 

Dc sex nya u-bå.tama av 192G år.s pro-gram Jwmma att få t"öljanrlc 

namn: "Odin", "Ol>J·mpus.". "Orpll cus·', "Os iri-s", "Oswal-cl" oc.Jt "Otus". 

('Pil e NaYal ancl C.Iili•tary Recor{l , Q mars 1927. ) 

Frankrike. 

U-lJ iUcn ··.caiman" IJaJ' den 3 mars löpt aY stapeln i Cllorbolll'g. 

(•Kiel er Noues·te Nil!cll ricll ten, :> mars 19:!.7.) 

F em u-båtar llava utrang.cra ts, nämLigen "Frimai r e", Rolancl-Moril 

lot'', ''Clorinclc'', "Corncl ie" oclt "Newto n". J)e två <förstnänmcla skola an 

Yii.nclas .som m ål ·vi{) sl;jutövningaJ' och cl e öv.riga n ecl sk J'otas. 

' "Frimaire" ·och ''Newton'' ti'll11öra en serie u-båtar på '•00 ton·s m ecl 

Di ese lmotorer, -so m JJyggcles 1!J06; "Clo rin<do" .ool1 ''Cot'nolie" på 4.J:J too~ 

p·åiJörj aclcs ett år senare och Yoro knappast Jät,cli.ga clå kri•got utbröt 

" l:tol•aocl-l\ lol'i llot" på 2G3 tons .är den f. el . tyska UB-2G, som !Jlov fångall 

i ett nät, vilket stiingcl·o Le J.l avrc's llamn l !JlG. (L e Yacllt, 12 mat·~ 1927. ) 

Kryssaren ··surf r·en", som inom ·Jwrt kommer att ·S}ös'llLas ·i Bros! , 

iit' i f lere ,JJ :insecncl cn olil; sina t vå föt·egångare, " Du que~no" octt "Tour

Yillc". Siilecles är dc·n J'ö,rstnämoda kr;fs·sarens längel 185 m. , m edan tl <' 

hå siiStnämncla är•o 191 m. Bestyckoiog·en är dock densamma, nämligen 

8 20., cm. •kan . i dublJeltom i mi(lsl;eppslini·cn, 8 75 mm. oc<IJ 8 37 mm. l.ufl

vill'llskanoner sam t t tripp el torpecllu!Jer. Kryssar-en -t'år ·två katrupul.te-r·, !11 <'

<lan cle båda ö.H.iga en(J.ast ·ltaYa vanl·em en. C.'IaskinstJTI;an bli t' JtO,lJ!IJI 

ltl;r. ·ocl1 aktion ;:;mcl icn 700 miles m ed ltög·sta fart, 1,100 milcs m ecl 1!J od 1 

:,000 mil es mecl 15 .l;n.op. ~laximifarten bli.r minskacl Ifrån 3'< t i ll 33 kn op. 

n cn härigenom. vunna viktbcspa:r.ingcn l\omme.r att utn~yttjas för anbrint;

anclot av en l ätt pansargördel kring maskin- och dclrum. Häe,igenom 

uppll·Ör "Suffren" att v-ara •on direkt förstorad typ av "Duguay-'l'eouin· ·

fae.tygen, som tidskriften: "Les Fl•otlcs de Combat", m· v ilJ;on ovans tåend •' 

upp.g ifber äro hämta>dc, .;wscr Y•fll''fl " enorma jagaPe å vi lka allt offmts fi ir· 

att er Ilaila hög fm;t oc l1 go el sj övät'Cligll.ct". 
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C.linfal't)·get ' 'Pl uton", som inom koet l;ommer rutt påbörjas i Loei enL 

bli!' på 5,300 tons dcpl. L ängel en IJ i i r 1'o!, m., b.recklen 15,, m. och cljup

.o·åendc 3,'" m. C. l askinst~·"kan JJiir 57,000 llkr., vilket beräknas giva en fart 

av :JO k nop. B-estyckningen ·komm et· ·att JJes-tå av 3 13,, om. l\an. ·i' mid

skcpp·slinjl'n, 10 13,, cm. luf.t,·ämsl;an . och 7 kul·sprutor. 

(Lo YaCil1t, Hl mars 1927. ) 

Scdan det lJhvi l beslu·ta L, att den avdelning, •som b il clas -av do 12 nya 

j agarnc'l ( tol'pill<eurs d'cscadec) sl;all s.tii.llas under lJ efäl av on eapitain 

do vaisscau, 'ilra t· sjömi•nistcm fäst uppmät'l;samhoten å den skill nacl, om 

råd er m ellan ·denn e ocll elen ''chef etc clivrision" vars tjänstes Liillni•ng f ast

ställts genom or.cl cr elen 1:5 maj 1!lJO. r l~ n capitain cle vabscau som är cl1ef 

l'öT f' n avd·c l ni·ng, vi lken ·ir·J\ e sammandragi ts cnlJart för u tföeanel et av ett 

' ' ilsst uppcleag, föt' såsom teck en co .st!llnclert i nation•alfäegcrna å främre 

mas l·0n. Han äl' lJcrättigacl lill saluL mOLl f em o;kott i Frankrike oclr nio 

utoml ands, Yill\ e- t antal ökas till c lm, då ·!Jögsto b ef.älhavar·en .icke :\e till

,-.t:\Lir,; "' Le c11ci de div.i.si·on" h ae 'kVal' si n förTa stä1Jn,jng. H>an bär flagg

mans skär·p oc11 är JJceättigit([ till salu.t m c{l sju sk•ott i FrankJ'ike oclr 

elva nlomlaocls. Han äe i J'ang jämställd med engel>sl; comoclorc und er cl et 

.a tt ''l e capi tain dc vaisseau, commandan·t une division" bellå11ce 'S·in ställ-

ning· cftC J' anc ienn'ilet i gra([on. (Lo Yacl1t, 12mars 1927. ) 

n e ny<1. "cel>air·eu rs legers " på 2,100 Lons, av vi·llm fem äl'o på!Jöejad e 

·el!PJ' ]) esläi!Lla samt ytterligare sju skola byggas enligt :l92G-27 1les l[Jl'O

gram , komma att JJ e~ tyckas mccl G 1't cm. kan . .av ny modeM, 4 1 pu n·cliga 

lu flYärnsl;am ., 6 :l:l., cm. toepecltu!Jor ·oclt 4. 'Dhornyot'o ft lJombkastare. H 

cm. ·kan,. rhaw'l en projek'ti'lvikt av 37 -kg. ocl1 en s·kottviclcl av omkl'ing 

:1.7,500 m. F.al'tco JJ1ir m i[lst 36 Jwop. Ett oljeföreåcl av 650 tons m edgiver 

.en ·il•klionsradi·e av 3,000 Jn'ilcs mecl 18 knop. 

('l' lle Naval ao.cl militar:r RceoJ·d, 2 mal's 1927. ) 

Förenta staterna. 
TJ. S. A. 

Sjöt'öes,·arsclepartcm entet har ti>JJ,kännagivi t att anbucl komma aLt 

inford•ras å lJy•gganctet .av de tec Jn·J·ssat•na, vartill kongr•es-sen mot peesi

·denlcns önskan nyligen beY:iljat m ecl·e,l. An!)ucl inf-ordras även å by.g.g.andet 

av tro av do ått•a Ju·yssat'C, som bcvi ljacles f•ö.t' två år sedan. 

'l'i•ll följ>cl av att ,senaten vitgrl\Jclc bevilja nöcliga m edel till mocl emi

;scring av slagskeppen "Ok lal1 oma" ocl1 "Nevacla" kommer donna att in-

~tällns. (Tl1 e Hamps•h it'O Tolegrapll and Post, 11 mars 1927. ) 
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I oldaber startades ett ·amfibieflygplan vägande 23,000 kg. från slag
skeppet "\\"es t Virgirn·ia" m ede.Jst katapult för -krututskjutnin g. Det Yat 
clc,t andra försöke t som gjort·s med {;tt så tungt flygp lan. Planets hastic;·
h e t vicl utskjutningen var 90 km. i timmen. Krublacldningcns vikt tJI 
gjorde 8,, ·kg. 

'l'he Kava! Gun Factory ·i \\"Qs ll ingto n har ·J;:onsLruerat två e lcJ~trisk ;l 
katapulLer för llangarfart~·gen '"Lexingto n" o·cl1 ".SaJ'atoga". Principen iir 
den, att en ·eleldrisk motor clniver ett tungt sv~~ngl1jul, som .igångsättc;: 
m eel stor IH\stighct och råverJ;:ar en ·kugg tång, som driver Yagnen. Ya!-!·
ncn6 löpb ana, 21 m. , ~tr .längre än vi.cl katapuHer för rkrntutskjutniill!-'" 
Detta slags Imtapult kan starta flygplan av intHl 6 tons virkt. 

(L e Yacht, 19 mars 1921 ) 

Italien. 
Tidskriften L'c Yacht i'nncl1åller .en artik·e l om elen itali enska mar i

nens t ill:>tåncl ·varut:i en d el jämföreLser med den fran-ska göras. De t Wl 
jancl:e är e tt ut<.lrag ur dennQ ar til;: el. 

"Hos oss t alas det my ok et onl d en italienska mar inen ocl l mctn J;:om
mcr o.fta fram m ed mycket 'fclaktJiga uppgiftet· om densamma. }Ien cl el 
mås'·tc också erkännas, att denna marin är en bland dem man i utlan li rl 
minst känner till. I vcnkliglleLcn ä1' den ·italienska jöministern befrja;t 
friin all offentlig kontroll ·oc l1 Ilar rätt aLt ·cnrla!St .efter reg.ering·ens m cil 
givande utfö.ra 'arbeten, som icke ornnJ.mn·as i några o f[icie,Jia moclclelancl rn 

Italiehs 1sjömin1istcr är ~\:lussoli ni själv, rvilrl;:c n som JJekant p5. 01 1 
gång b·ekläcl er befattningarna som J'rigsm inister, .sjöminister, ch ef fö r flyp;
väsen'lle t och utrilcesmi nister. Vacl flott ftn beträffar ~Jiträcles han aY 1'11 
'l.mclc.rstatss-ekrcterarc och ehof-en för marinstaJJcn. 

Den ilaHenska sla-gskeppS'cs.kaclcrn är lik elen feanska clli rubi att inl<'l 
QV fartj"gen i densamma är ])yggt efter år 191!!. S lagskeppcn äro '"Danl 
Aligll.ieri", "ConLe di Cov-our", "G iuli o Ccsare", "•Duilio" -och '".Anclr r:~ 
Doria", ana sj.ösatta mellan 1910- 19'13. Det försLn~lmncla fartyget är l'· ' 
20,500 tons, .fart 23 knops, bcsLyckning 12 30,, cm . •kan. De tYå föl j ande il rrr 
på 2,500 tons oc<h {le Lv·å si -tnämm:Ja på 22,700 tons; el e hava en hU\'UCll1c·· 
·t;\;y.clming av 1.3 pjäser av samma rkaJiiiJ cr. Här t ill böra läggas cle två äldr r1 
slagskeppen "Rnma" och "Napo W' på 12,500 tons, byggda 1906 m e el P n 
bcst~·c·lcning av 4 30,, cm. kan. "Leonardo da Yinci" ·sjönk efter en explo
ISion år 1916 ocl1 ät· UPlJtwt;'c·n, men 'l1ar icrk·e kunnat sättas -i t j J.nsU1 arl 
skick. För närvaran(le är denna slagS'kCJppscsrkader Tiiigot undcrl·ägS'cn '"' 
e-g-en .mccl ele Lt'O -fart)·gen av "Joan-Bart"- och dc Lrc av ".Provcnce'"-k la'· 
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'-'"en , alla på 22,300 tons och fl.\' 1·ilka clc tt·e sistnJ.mnela äro bestyckade mecl 
31, cm. ilcan . 

Av l1angarfartyg ä.ger Italien bl,ott ett '"Giusc pp e :lf i·raglio", en äl cl r C'· 
passagerarångarrc på 3,000 tons , om!Jygg(l 1923. 'Den li cll' o·n Fart av 2J., 
Jmo·p O·Cil ·kan ombordtaga 20 fl~·gplan. 

Dc lä tta cslcaeiJ'at·na lJestå a Y iro JO,OOO •ton•s kt·yssare !Jyggcla omkrin;.; 
ilr 1907 och besty·ckarle m€cl 2:\ cm. kan. De sko la snart slopas; fem f. el. 
tyslca •JCI'J'Soarc med 27 knop:s fart ocl1 'IJestyckarle mccl 15 cm. kan. ]) era:' 

dep~acrcrnent Y~lxlar mellan :3,300_}•,900 tons; (]O tro lätta 'kryssama '":\[ar
sala"', Nino-Blixio" ool1 ··oual'to"' på 3,790-3,280 Lons, sjö atta 1011 , m ed 
27 )(llO']JS fart ocll. b'estycJcaclc meel 12 om. rJ;:.an. 

Häl'lilL lJör Eirggas t ie :;nart f:ir-cliga "Trentc" -ocl1 "Tries:tc", <>Om la
des på .s tapeln 1923 och u.Y Yii'ka ~l e n föstnämncia sjösat tes sis tli cln c okto
b er. Dessa ·ä ro kr~""ssa re fl\" \Ya SJil ing'ton-t:··pcn , 10,000 tons och best)·c kaclP 
m ecl 8 20,, cm. lcan., mrecl n ~im 45 ° eleYatio nsvin,Jdar, 12 10,, ern. Jean. ocJ·, 
8 ·torpccltub er: en maskin st)Tk a på 1::>0,000 h.kr. kan givct den on fat't a Y. 
över 3'• knop. Blancl alla {]C farty'g av denna typ, som föe Tiär Yarancle 
byggas av olika mar i·neJ' , äe-o dessa Jceyssar·e på samrna .gång cle s naiJlJa:s.te. 
oct1 keartigasbc och man IC motser m e.cl 'ive.e resultaten av cloms pt'ovturcr. 
So m bckctnt ll a:va de >Hali cnska ingenjörerna alltid gjot·•t s.ig 1cäncla för 
en a•nmät'knin gsYäJ'el förmåga att kon s ten era snalJlJa .fart~·g. 

N)·byg'gnaclsprogrammct aY å l' Hlr23 Dmfattacle lJyggandet av tY i'r. 
leryrs-sa re a·v d enna typ unel er åren 192.3-:192!,; cl·essa äro "Tecnte" ocl1 
"Trirc.s~o". Vidare ny,JJyggnacl av ytterligare t1·å åren 1.92'•- 1925 -och en 
år·en 1!1:!.7-1928. SåYitt man \".e t äl'O -endast <Clc -tYå för&tnämnda under 
byggnad, m en, ·so m m:an påpekats, •ä r· d et möjligt att ytteeligare en eller· 
två äro på!Jörja.clc u1tan att .cle.tta '!Jeikan:tgj o.rts. l ya,ej e fitl l är det sä:ked, 
att i ta Henaena i el etta hänsee nde äro orss unclerJ.J.gsna em edan vi , förutom 
clc r c.clan fär-cliiga faetygen a1· '"Dugua)··-'Teo u in"-klasS'en, llavct uneler bygg
n acl fym .ruv "1Duq ue.sne"-klassen på 10,000 iJons . ·Dc ital'ienslm j·a:gar•flot-
1JHj ern a rl"1ava be-tydligt •Ö1kaLs efter krige t. Från 191!! till 1922 l1rur Italien 
b}.gg.t !.J" e t"lotti !j leclare, .. Lro ne"', '"Pan te m " I}Ch "Ti·gro" på 2,200 ton5. 
35 knops fart, l.JcstyC"lcacltr mrd 8 12 cm. ka.n. DCI1 6 torpcd~u])·er ; dc kunna 
m ecl:föm JO- tOO minor. Undc1· samma 1pcrio cl har clet clossutom J)yggt 3', 
jagare på 750- 1,500 tons, y·ilka num em uLgöra ~;:äman .i dess floLtil,iee 
oeh som ;h.os -oss motg.,·ar·as a1· likna nde fart~·g fastän n ågo t färre ocl1 
i·cke fullt .s·å 'Stoea. De bästa rfa.r tyg vi ,äga mots1·arande d·essa j agare ~lro 
de av t)·skama rutlämnacle, dit natueligtvi•s ioke m C'clrä;kn ade dem, som Yi 
bör j ad•c lJgga 1922. 

n c.t oyan•nämncla i•Laldrenska n ybyg.g n-adspeogrammet rför å.ron 1923-
1927 upptog påbörj-aneJ et av fyra ,irug.are varje år. Itali en började -oci;:så 
199..3 .JJy g.ga .cJ,c fyra fartygen av "Sell a"- typen .på 1,150 tons; år 19'2'< piibö.r
ja.ders t ic fyra jagarna av ··:-:auro' '- typen på 11280 ton s ocl1 1925 lades clc-



- 196-

åtta av "Turb.inc"-t:pen på 1,330 t!ons på 6tapcl n. Alla dessa fartyg få en 
fart av 3:> a 36 Jcnop ocl1 föra G 12 cm. l'an., 6 torpedtuber ·octt ett antal 

minor. 
Ital,i en syne·s l1ava frångåt t, elen flottiljleclartyp, som vi som •belmn t 

•bygga s•eclan 1922, d. v . 6. '"l'igre" oc l1 dc därefter tföljandc . Vad beträtTar 
våra jagar·e eri nras ·om, att cle äro på oml(l"ing 1,500 tons ocll att för när

vrtranele 22 äro tmcler bJ•ggnacl. 
Italien har ick·e fäs.t mindre vi,tt vicl u-båtsvapnet. Antalet u-l)åtar. 

s·om det byggt mella·n 19ii<- Hl22, uppgår !JiH icl'e mindre än 40 unel er cleL 
att vi !Jygg.cle enela-st 27. :\1;)n Hertalet italienska båtar äro på minclre än 
.()00 t on s, som för öVI"igt ,synes vrtra f u Il t tillräcldigt för· använd n i ng i 
:VfcLlell1avet. EHer kriget Ltar Italien lagt ,på ·stapeln fyra båtar av typen 
''Pisani" på 800 ton's i öv.-,läge, 17,, •knops fart ool1 bestyckade m ed 1 12 
cm. ]'an. och G tot1p·e(J.tub er . Vid·are fyra båLar .a.v typ·en " .\1asaniello" , 
·S·om ·är någ>ot mindre m en ll:ar samma be·sty.ckn ing, samt fyra av typen 
"BrtliUa" 1på 1,300 tons, 18, ·knops frtrt oc\1 bestyokacle m ed 6 torpedLnlJer. 
De·ssa båtar kunna även m edföra :l6 mino r, so m 'Utlägga•s genom en un 
dervattenstulJ . Härtill ,Jwmmet· slutligen "F'.i·cramosea" vars deplacement 
i öv.-läge ~Jltir 1,1•00 tons, fart 1!J knop oe-ll som kan 'OlTilJorcltaga e tt tretti o

tal minor, vHQza utlägg.as genom tvä tuber. 
::Oom ·1Jekant utgöra våra uneler l1yggnad varand e u-b åtar ett I10~ta l 

yilJ,a.s dep.lacement växlar mellan 600 Lon s :hos "O ndine"-ty p·en och 1,600 
tons för typen "llecloulable", utan att rälma u~kryss·aren på 3,000 ton s. 
so m .s·kall !Jygga.s enliigt n)ll)'ggna:cl's jwogramm et; av d en 4 augusti förlicl el 
1\ r. Men man bör il1ågkomma att fler·Lalet av våra u-båtar äro avsed ela 

för ·oceanfart på anscnl1igt av·st ån'll fr ån sina baser. 

Det 'VHl ·synas som om .i tal icnam a fäste 'Stor v il' t v•i.cl minvapnct, L: 
.;;törre delen av deras ny a övervattensfart~yg Qwnna medföra e tt ganska 
~ t ort antal minor. M. en c\ c lla\·a dess u tom G minutläggningsu-b Mar or. !J 

]Y)'Igg•a y tter ligare /1 .s~~clana med et t deplacement på 600 tons, .so m kunn a 
nteclfö ra '20 minor vardera. !\'linans 'S tora ]J ctyclelse d ett sjökrig unc\g i<' k 
de m ic.kc under 'l<l'iget odl dc synas från det samma hava vunnit crfaren
ltct·er !1ärvicllag, som vi icke <tillgodogjort O•SS i ,.;am ma utsträc.kning. 

LJ.lzrt.s·å vor.o i talicnarna •rle rfö.rsta. att uneler 'l<r iget bygga de snaii.Jil
gående m otortonpedlJåtarna. År 192·2 ägde dc li•r,li:e minetr e än 230 såclana 
på 12- 40 t ·ons, med 16- 35 knops fart, viJili:a'S ma:s1,1iner rutveoldacle en stör.s1a 
,;tyrka av 1,600 ·\111u' . nc förde förutom en n o Uer 75 mm. kan. en e ller 
två torpecltub er ocl1 el c flesta dessutom två till fyra mino.r. Dessa ]J åtar 
torde ·icke h ·ava n ågon ·större livs•längcl , m en det .går fort att ]Jygga clenr 
och Haben <komm er icke att vid in träffande kri,g unel erlåta att åt er !J y g::< a 
.såclana i stort antal. För närvarande ha r det Mta unel er byggnad av 21 trl. 
längd oc\1 26 knops ·frtrt, lJStyc·lmclc mccl 2 torpedtuber ocll 2 Jmlsp ru t:Jt'. 
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.. För att kunn a använd a så m ycket so m möjligt tiH nybyggnader 
1Jcmoclar s1g Italrien att mins,k a •kostnaderna ~ ö r aclmi11i.stra.liionen, som är 
långt mindre ·invecld acl än vår, odl ~1ar necll11.gt clc varv, som icrlce vow 
ab so lut nöc1väncliga .f'ör mari nens ·JJ.el1ov. För närvarand e finn·as cg·ontligen 
.endas t två örlog•s's latio ner, nämli gen Spozz.ia ocl1 'J'arento, som även äen 
"'ät·c n föt· 1Jef äll1 a1varna öve1' norra 'l'hyreniskrt l1aveL och Acrlriatiska .Jlavet. 
En tr·eclj e befälhavare, cl·en över södra. 'l'I1JT8lli<ska have,t, Ilar slin st!a.tion 
.i NeapeL 

stagsk epp en är·O förla,gda LJ,]l Spczzia., ·kryssarna, f lot tiljlcc\arna ocll 
jagam a till ~~p.czzia ocil. Tarento, u-.JJåtarna till Spezzia, 'farento, Venedig 
och .Polra . 

Den .italienska marinen har ej heller ·försummat flyg-.väsendet. Den 
håller .på a,tt •ge nomföra ett progea.m ·enligt v.ilkct ma.rinens tflygväsencle 
komm er· cttt bestå av två s tora. elivi sJo ner s ji:i>f!Jgpl·an clelacJ.c i 6 grupp er 
·ooh 19 es'k a>Clt'ilj er. iVIen det italiens.ka f!lygv.äsendet är ic·ke hel,t speciali
ser·at. n et !1ig.ger ll·elt och ll'ållet i ·luftfö rsvarsministc.rns skön at't ~illcl ela 

fl·ottan ib·e,J1oöv li g del av de 8 <rliv.isi,s.o nor, f25 g·rupper ocll 72 esk~clt'i lj er 

landflyigplan av olika shg, som hans program för luft.striclsl<rafterna om
omfattar. ~1et är intet . tvivel ·om, a: tt i ett kei:g clet ~tali ens,ka fl ygväs·cnclct 
kommer rttt spela en fmmståenclo ro·ll såväl ~ill lanels so m till sjö1ss. 

De speaiella fl~·ghamnarna. äro LiYorno , Oetebello , Neap·e l, ?viarsalrt. 
Sy<racuse, Brinclisi , Ancona, Venedig ·och Cag1iani. 

På det l1ela taget ger elen ital-ienska marinen intt'yclc a.v att va~a en 
ung nch ·akt iv s jömald m ed öppen lJl ick för cle ny a. vapnen s betydelse 
oC'\1 i synnerhet ·för dem, ·llos vil'ka. faet spebae den clomin c·ra.nde rollen . 
Den l•äm pctr sig väl för a tt stödj a fasei ,st rcgeri ngen's politik .i C\1edelluwet 
OClh. hae en .s~or f.öeclel i landet s synn erligen gynnsamma. geografis·ka lräge. •· 

(Le Yacl1t, 26 f'JJe. 1927. ) 

Japan. 
r~fte t· \\'lasllingtonföt'Clragc t lmva ,flere nybyg,gnaclsprog.ram uppgjorts 

för elen j apanska. FJollan. Dessa'S utföra.ncl e hae dock liclit åtsO, illi gt av
br.äc·k dels genom följderna ruv elen stom j ordbävningen Hl23, clå .en s tor 
clel av flo t tans anlii'ggningar förstörcJ.es, dels till följe! av ekonomiska svå
righete r. Ar 19·25 lrtcles srammanlagt enelast fyra jagare på ·stapeln och för1st 
uncl·e r s istl<irclect år faststäHele parla.mentet e tt n ylJ yggnil!clsprograrn ,fö1r clc 
1]äemas tc i'em år en. De föe clcss gcnomföranclo crfo rclerl,iga 320 m il,iono.r 
)'en minskacles mecl :33 miljon er ·oc l1 återstoelen möjhggjOJ'Cie pålJörja.ncleL 
.av fJra 10,000 ton'S kryssare, rfemton j agar e, åtta. u~båtar, .sex kanonbåtar, 
-ett hangarfart~' g ~ch ett minfartyg. 
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Keyssama ])l·iva av "Naclli"- typ ocl1 få en fart av 33-34 :kn·op. D <~ 

femton jagarna ])•liva på 1,700 to·ns, de åtta u-'l)åtam·a .på Jnlinst 2,000 tons. 

De senare är·o oceangående och a ,·sedda ,för tjänst ·i Stilla hav e t. 

Till följd av l) cgränsn>ingcn i antalet stora fartyg genom \Yashing

tonfördrag·e t b emöclar· sig Japan att skaffa S>ig en mäldig Jlotta av .!ättart' 

fartyg. Enlig t de t nämnda ·n)-b}ggnaclspeogeammot kommer den j a.panskn 

f:uo-ttan a t t år 1.931 äga: 12 lätt ::c •ke}ssaec, 17-10,000 t ons kryssare, G l 

jaga re på mer än 1.,000 ton·s, 29 mindec j a:gaec, 27 uncl ervatiJcnskr')·ssa:rc. 

46 u-båtar, 4 .s tora flygmocl eefart)·g och 2 hang::tl~faetyg, vartill k omm <l 

10 s lagskepp -ocl1 luftsteidskraf.tee. I >sy nn erh-e t beträffande tlcssa scnar1 ' 

är <Clct .sannoHkt ::ett Japan >kommer att &öm allt för att öka deras s tyrka. 

En noggrannare öYerJJ.J·i ck i detta hänseende kan man jcke få av rik;

budg·cten, emedan denna ·ic:ke upptager· några clotaljera.cl c uppgHtee rö

rnnclc lwstnaden för- luftstrid.sluafterna. Engelska iacktidskr.ifter, som 

bru·ka vam Yäl undcr-rättacle ·i hithö rand e frågor antaga, a tt den japan;k<t 

marinens Juftstri'Cl!:;krarter l\Ommn a lt överträ ffa dc engclskn, cHi Hottpro

grnmmet år 193.l är genomfört. Vi{[ denna ·ticlpunkt torcl c England hav;l 

ll•O .flygplan i aktiv tjänst ocl1 170 i resen·, mcclan Ja;pan to rde äga inemot 

150 och. 300 res·pckti ve. 
Då fem år ·härefter det japanska am>imlitetc t har rfullt färcligb y•ggt 

ti c J.ätta sjöstridskraft-erna, Yarpå man m eLl tkännecll}m om japancmas seg<l 

utlllii>Liglll ct icU'e kan tv1ivla, kommer det att stå elt icke mindre vik·tigl 

pro·blem, nämligen att ers·ätta dc >s-tora slagskeppen, som vjd elennit tid 

hava ·nåt·t slu-tet av s·i n livslängd. Det kommer ·härv:i cl alt röra s·ig om 

d on tekn'isk t och finansi ellt väldiga uppgiften artt byg.ga 9 superdrearl 

noughts på 3:>,000 Dons, vilket även mccl Japans s torartade marinn <1n 

lttggningat' torde tuga e n tid av inemot JO är . 
(Pes>ter Lloyd, 15 febr. 1927. ) 

Amirnlitetet liar officieHt ~illkännag'ivit ·a tt >Cle fyea kryssarna pn 

10,000 tons som ~lro uneler Jyyggnad ("Naclli", "Li·v:oko", "Haguuo'' ocl• 

"Ashig.ara'') bl•hva bcst~· clwde m ecl 8 20,, cm. kan. <i fyra dubbeltom. mitb ' 

2 J2 cm. Jufl.v·ärn s1mn. l()rll 12 53,,. cm. \ot·,pecltub er. 
(L e Ya ht, 19mars 1927. 1 

Grekland. 

-Den engelska marinkommission·en i Greklantel bl ev äterkall11;cl .f()rlicl r l 

år, men •i mars :inn evat·anclc å t' sku M c.n . ny kommissi-on under ordför::cn<I P

skap av en ca·ptain utsän(la:s tiH Grekla.ncl för •a ut vara rcgeein•gen l> 

hjälplig vid •o rgan:i•sc r-anclcL och öYancl·et av Greklanels flotta. 

(The Hamp sl1irc Tc\cgraph ancl P.ost, 11 mars 1927. 
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Polen. 
Beger i n gen h ar vi1d franska va rv I)CS täl'lt 3 mi.nll tläggn ingsu-ibätar. 

Följ ande data uppg.i vas för dem: :O cpl. 980 Lons i öv.~Jägc och 1,250 ton s 

i uv.-ki!ge. Di ese lmotor-e r typ Normnn>ll på :1.,800 hkr. Besättning 46 man. 

Be;·tyc-kning: i 10 cm. >kan. , 1 -10 mm. lurtvoäm!skan. , 6 55 cm. t ot·pecltulJ el· 

oc:ll 10 Scl!n eidcrt.orpecler samt 'ID minor. Bätarna är·o av samm a typ som 

-<le n ,franska "P>ierrc-ClmiHe)"'. 

Ryssland. 

Hyslca regeringen lär ham Wr avsikt att beställa 10 u-båtar ·i Itali en. 

l~tt Hal.ienskt konsortium sitges llavct :förk larat sj,g· vill>igt att anlägga ett 

skeppsvarv i Leningrad. n egeri ngen uppges hava g)es.Ju ta t att uneler år 

1~28 ·genomfoöm n yl))'f;gnacbprog>rammen 1för fl,ottoma i ösLersjön, SYarLa

vcll Stilla ·hav en. Dessa mcU Llcl•andcn hruva doCllc iokc officiellt bekräftats. 

(1 Ki eler Neueste Kacilriclllen, 5 mars 1927. ) 

Tyskland. 

· Krys~aren B., som lJ)'gges i \Y>iiJ1elmsl1aven kommer att sjösäLtas 

·d en 26 mars. IDen fat' ·namn e t ''Kön.i 'gsberg". ·Kryssaren C i Kiel ocll D. i 

\\ii.lilclm:slla\·en äro inbörel es ungcl'ilt· liD<a långt komna lJctrilf'fandc JJygg

n adcn. K•r)·ssaren E av 1927- 28 år·;; program kommer troligen att p1lbörjas 

i \Yilhelms.Jlaven så s nart kryssaren B. JJii\·it sjusalt. 

Av cle s·cx j agar·na av serien \\'. n1ava LIC två f'ör sta \V :109 och. \V tiO 

lagt::; -på s.tapeln i \Villl elmslJ::tven •i början av feiJnua ri. Byggandet aN 

{l€ öYriga \\. 111, \V 113 ocl1 \Y JJ!t komm er ;;nurt att tag::c :sin börj.un. 

Den miodt·c jagaren ( tor·pcd.IJillen) på 200 lons Ull vars b~·g:gnacl e tt första 

an;lag beyi•ljatles i 1\J:W-27 as budget, är tmclcr J)yg•gnml i \\'·ill1elm 'haven. 

(Le Yacllt , 19 mars 1U27. ) 

Den n)·a lätta kt·~·,ssarcn ''Kön·igsberg" är av samma t)·p som "Em

d en··. >'il1<cn .sjösnll·es si tl.id cL år, men nägut >stön·e, då ckn uwr en längd 

av r;.', m ., en breckl ;w 1:J,, m. o~ lt clt lljupgacncle av 5., m. Dcplaccmcntcl 

är 6,000 Lons. 

Kryssnr·cn ~Jiit' !JcsL,YC•I< aLl med 9 15 ~m. kan. ( '' l~mtlcn" hur 8) ocll 

])eräknas k•omma att fllöra en .furt nv 02 .knop (" I!;mcle·n" 29 ). Uneler det 

att "J.<:mdcns" pa.nn•Ol' ät'O ineättacle för saYiH kol- som oljeeld nin g äro 

''Königsbcrgs" aYscdda enelast fö1· olja . 

(Tiw :'11·o ming Post, 28 maes 1927. ) 




