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S. M. S. Liitzow i Skagerackslaget. 
Författ3Jd >W dåvnrand.e artilleriofficeren, Korvcttenkapitän 

a. D. G. P ,aschen, nwd vcd:crbö·rligt tillstånd övers a t t 
från clct tyska originalet av S. U. 

Mycket litet har bragts till allmän kännedom om det öde, 
som draibb:ade Amiml v. Hippers flaggskepp, S. M. S. Liitzow, 
-viilket uneler tre timmar 'ledde den tys,ka flottan i Simgerack
slaget och vilket tillsmmnans med Derfilinger och Seydlitz 
var mest utsat:t för fiendens eld vid sammanLräffandet med 
engels'lm sl'agflott.an. Ja, jag har ofta blivit t.iUfTågad om 
skeppet icke kunde hava hållits flytande. 

Fartyget trädde i tj •änst i augusti 1915 men råkade vid 
provturm-na ut för ett allvarligt turbinhaveri, varför det först 
mot slutet av mars 191G kunde förena ·sig med slagluys·sar
förbandet. Artilleriskjutövningarna 'blevo därför av ringa om
fa:ttni,n'g oclh mycket forcerade, men de voro så väl förberedda 
att de kunde anses tillräckliga. I själva verket sköto vi de 
föTSt•a skotten med stridsladdning från vål"a kanoner mot fien
den den 25 april. Detta bekymr-ade mig dock föga, ty jag an
såg då som nu alt man vad artil1lerid belrälTar kan strids
utbilda ·ett fartyg ut·an aH skjuta ett enda skarpt skott, och 
att S1kjutövninga,r med stridsammunition endast äro ett s~ ·ags 

genecralprov. DäTVid förutsältes naturligtvis att Qrtilleriolii
cerare och riktare erhållit nödig fö11·utbildning. Har man god 
·Öv,n,ingsmateriel ·kunna cHicerare och riktare slä]i]:as· på myc
ket svårare prov än vad skjutövningarna medgiva, ty vid 
dessa är fm··tyget oftast utan rullning och måle·t motsvarar 
fö.ga verkliga förhållanden. 

Tidskrift i Sjöväsenclet. 27 
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Emedan Seydlitz !blivit träfl'ad av en mina den 24 april 
vid en framstöt emot engelska kusten, had e Amiu.·a·l v .. Hipp cr 
flyttat sin flagg till Liitzow. Genom en mycket lyckad s·brich
skjutning k ort des1sförinnm1 m ed detta farlyg h ade de sista 
tviv.len på dess solrid sdugli ghet undamöjts. Emellertid hade 
vid denna s'kjut.nin:g framgMt att en ny appamt, på vilken jag 
satt mycket stora .förhoppningUJr, var obrukbar; felet låg en
däst i en detalj, men det hann •ej avhjälpas före slaget. 

Sålunda ledde Lii.tzow, till •bes·ättn i.ngens stolthe t, de m era 
kr.ig.s·erfar.na l{lmnraterna i 1slagct den 31 maj. J ag komm et' 
här endast •att beröra sådana delar dämv, som jag personligen 
obser vera t och som angå Lii.tzows öden, då dc staTa d•ra.gen 
av s•laget kunna förutsättas kända . 

När de fientliga .större fartygen siktades kl. 5 •e. m .* ), 
kunde jag med ·säkerhet ·urskilja s la§sk epp bakom s~aglu·y !'

sarn:a. Dessa s·ena•re befunna sig på minst 2·6 km: s •avstånd , 
ett lbevis på den ut1omordentligt goda ·sikt åt väst, S•Olll r ådde 
vid sl•agets ·början. När slagkryssarna sedan girade tiU sydlig 
l{lurs fortsatte dessa skepp noil:dvart , varigenom de komnio 10 
n. m. aktm· om slagkryssarna och ej kunde ingripa i sh·id cn 
vkl d ess !början. I El1'gland har ej sruknats kritik mot Amir al 
Beatty för •att h an försummade att gena•st draga .tiH ,sig 5 :l' 
sl•agskeppseslmdeTn .. 

Våra avståelsmätare gåvo säkra mätningar börjande m ed 
240 hm. odh det tycktes dröja en evighet, i ver kligheten 20 
minuter, innan vi komma in på vårt .skotthåll, 190 hm. Även 
då måste vi vänta något på Scydlitz, vars kanoner hade n ågot 
mindr·e porte. Målvin.k eln var 5 streck = 57 °, bedömd .furt 
26 knop, pejli.ngs-vinkel ll O o, detta giver 4 hm.**) avstånds
milllskning i minuten. K'l. 5, -18 sköts den första salvan fr ån 
torn A oeih B på 167 hm :s avs•tånd enligt vår avståndsmätare. 

Liitzow sköt hela slaget i.genom med dclsalvor, omväx
lande för och akter, en slkjutmctod, som }ag ej kan värdera 

* ) 'fidsang~ive l scr ä•ro t tysk sommartid, el. v. s . mcclelcmo'[l Citil>: 
ticl + 1 t. 

*' ) 2 hm. ö. A. 
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n og högt. Båda k anon erna arbeta som en, laddas på en gång 
och riktas av ·en man. Efter laddningen är det tyst i t ornet, 
riktm·na förfånga va'l·andr a om erforderligt. Mynningsröken 
är samlad .Ull ena delen av fartyget, åtminstone en av c.J.dled
ninfPsplat.scrna ·kan alltid göra sina observationer ävo1 under 
0 gynnsm11111:1 fö:rl1ållanden. En enda gång sköt ja.g fullsalva 
m ed alla fyra tornen, resU'ltatet uppmunhade mig icke till 
ett upprepande. ~al\'an låg framför ell e.r till större delen 
framför ocih täckte hela målet i ett cnowmt vattenuppkast. 
Den är omnämnd i förhigående i »The Fightin.g at JuUand» 
sid .. 410. 

F •lyg.U.d 22 .se k . Nedslag. 12 / 16 till vänster, framför stä
ven. »12 åt hö.gcr» . »Salva». C och D skjuta.. Nedslag. 
Bortom, rätt i sida. »Mins·ka 8». »Salva». Bortom. »Min
ska 8». »Salva ». T äcker! En trätT vid bryggan! En lättna
dens• 1suck och .sedan vidare., Det har tagit två minute•r föT 
artill eriet att vcDks.täll a inskjutnngen. »Vad hade hänt med 
·avståndsmätaren ? Jag .fick j u dm g a ned 16 hm., vilket ej 
kan hava berott på avs tåndsminsknin,g». Dessa tankar fylla 
ut en f•lygtid. - För fi.enden 'hade det gått likadant, äv.en han 
hade börjat med 167 hm. och sl\.jutit lå ngt bortom, men han 
förbrukade ·en oändlig tid för att komma i närheten. Lions 
fö,rsta täclwnde salva efter 9 minuter verkar därfö'l' h elt över
ras•k and.e. En oibetydlig trätT längst förut i fö11·skeppet mä'l·
k eiS föga, ej heller bc,svä'l'as vi av det fö.rhållandet att Lion och 
PI'iiwcss Royal, de båda främs•ta fartygen i den fientliga ko
lonnen, samla sin eld emot oss. - Våra nedslag ligga nu ibra, 
en kraftig 'kursändring .av fienden 4 ·streck styr'bord hän ob
serveras i tid. Red an kl. 5,52 'kunna vi räkna vår tredj e t•räfl' 

· därborta. Röda eldflammor slå upp vid tredje tornet och ett 
stmt, stycke, lhalYa tO'rntakd, flyg m· i luften. Efter ·ett ~ångt 
uppehåll flammar tornet p löt,s!Jigt upp, rrnen den döende torn
befälhava•ren har lyckals få luckornR till durkarna stängda 
sista ögonblicket; detta räddar Lion och Ami•ml Beatty*). 

• ) "Tho F•ighting .at Jutland" JJerältae å s id. 87 om denna teäff ooo 
ciess Yerkni.ngat· . 
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PersonEgen lutar j ag åt den &sikten, att anledningen till 
att de .engelska fartygen flögo i luften endast var kruteldsvå
dor, som övergingo i explorsioner.. Även hos oss förekomma 
sådana dds·våJdm, men vi rlyckades alltid begrän.s·a dem t ill 
resp. torn, des,sa 1blevo visse;rligen ödelagda men utan att för
stöm lhela fartyg,et. Ol,ika srkäl tala enligt min åsikt mot de t 
ant·agrandet att det vaT ·projektilexplosioner, som voro m.saken 
til·l de engelska fartygens fö[·störing. 

Sjutto.n minute1r ·efter eldens öppnande ,girade Lion ur 
kolonnen så att vi kunde se henne rätt akterifrån och iald
taga hur Pri.ncess Royal sköt sig fTamför. J ag hade då ['äknat 
6 trätiar på 31 rsalvor. Vi hade fått 3 träff, vawav en som deto
nerat mdlan barbetteTna till torn A och B föPstö,rt förE ga 
sh,idsförr'bandsplatse n, där al:l persona! dödades. Den tredj e 
käffen :tyckrs ha träffat gördelpansard någon,stans a'kbcrrut , 
en kmftig .skakning kändes, men ingenting rappor;terades 
s.tridsoåugligt. - Lions tydligt ohserve[·ade gir omnämnes 
icke i de .engels]{Ja berräUelserna, där talas endast, ehuru orik 
tigt, om. •en samtidig g~r av 'alla fartygen. Detta motsäges a Y 

det genom fotografier i »The Fighting •at Jutland» bestyrkta 
förrhåHandet att Queen Mary var det andra fartyget i kolon
n en, då 'hon flög i luften. Att Lion senar•e återto.g ledningen 
ärr rriktigt, men jag kan icke angiva tidpunldcn när detta 

skedde. 
Kl. •6,os överflytta vi vår eld på Prinoess Royal. Fi·enden 

gör stora kursändring.m·, viJ.ka äro svåra att iakttaga på grund 
av rök och alltjämt avtagande sikt. Avståndet minskas hasti gt 
f.rån 151 tiH 130 hm., ökas lika raskt upp tiU 190 och avtager 
därefter ltill 150. På fi.endens eldlovartssida IiggeT nu en j a
gare, vi'll"en medelst rökbildning dö,ljer målet för os•s. Eme
dan de fi entliga fartygens eldlredningsmärsar kunde synas 
över :röken, antog jag att häri låg den beräkningen av ·fienden 
att lhan skulle begagna .s~tt centralsikte över ['Ökslö}an, m en 
Amira'l B eatty har s•enarr e förklarat atJt denna utlades såsom 
skydd mot ubåtar och enligt uppgift störde den fienden lika 
mycket rsom mig. Under denna pe,riod träfia fi endens salvor 
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oss icke, under det att vår e.Id ligger bra och fle:ra träffar kun
na ·ob:s:erveras. EftreT Que.en Mary's explosion, vilken jag nätt 
och jämt kunde iakttaga i det IiHa synfältet på min utmäTida 
kikare (vårt märl var då .farrtygd närmast för om Q. M.), ut
veckla sig häftiga jagmstrider meHan de lbå:da kolonnerna . 
Dessa giva •andre artilleTioffic·eren .ett efterlängtat tillfälle att 
ingrripa, men de bortskymma nästan rhelrt och hå'llet mitt mål. 
Ungefär vid denna tid harr Lion åteTtagit ledningen, varpå vi 
åter taga henne under dd, då vi alltid skul.le beskjuta det 
främsta fartyget. 

Engelrsmännen hava upprepade gånger framhållit att vår 
eldgivning va1· hastig oclh noggrann i börrjan men snarlt förlo
rade i eiTektivite t, ja t. o. m. blrev orege'lbunden, under det 
abt der-as, ehuru långsam vid inskjutningen, hela tiden hade 
hå.]]its jämn ocrh noggrann. Vmk.en Lion eUeT Princcss Royal 
trätrade oss någon enda gång m ellan kl.. 6,02 och 7,23, deTas 
totala träflantarl va[· 3 på l timme och 35 minuter. På sam
ma. tid erhöl'lo båda des:sa fartyg, tiHsammans, enligt egna upp
gifter, åtminstone 12 träHar från cm enda motståndare. An
ledningen till ratt vår eld ej hela tiden .gav samma ·resultat 
som und1er de första 40 minuten1a, var den arJlhncr tilltagande 
röken ·och de·n fönämTade sikten. Denna !blev så 1småningom 
så dålig railt vi på Liitz.ow · under den kritiska perioden från 
strax efter kl. 8 till 9 c. m. icke sågo ett enda fientligt fartyg 
utom InvincibJ.e, vilken genast förr.stördes . Vi däremot voTo 
ständigt utsatta fö r häftig eld, varfö'l· vi mås1te hava avtecknat 
oss tydligt emot den .förhållandevis l<'lara västhimmelen. Jag 
a111ser att det i allmänhet ej har tillräckligt betonats*) allt de 
tyslm fartygen under denna 'Period, på vilken engelsmännen 
vilja !basera sina anspa·åk på överlägsenhet, ut.es'lutande gingo 
som mål utan att kunna svara med ett enda skott. Ur detta 
olyckliga läge frigjorde Amiral Scheer flottan på rett mäJst.er
ligt sätt. 

') Ertt uo.Llanta,g 'hi~rifrån utgör ·en arlik·cl av Punt: "Di·c Dberlegen
h cit clcr clcuLsc,lwn Sc1hliiisar,tillcric im \Vcltk•ricge", i\lari nc-HunclscJlau 
1926 sid. 213/14. 
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M•en låtom oss nu återvända till händelserna. En Jilen 

observation i början av s1briden verkade ävenaskande och 

samtidigt lugna nde. Två av fiendens minusskott rikoschet

tera och fortsätta över oss, två långa vita proj ektiler, vilka j ag 

igenkänner .såsom »common 1shell» - svartluutladdade! Della 

Jnotsyarad·es ·även av d en aHmänna verkan av deras träffar. 

Den :stora kalibern åstadkom visserligen kraftiga skakningar 

och stora hål, men därvid .stannade det ocl<.så, sprängverkan 

V7ar förhållandevis :ringa.. En går11g fingo vi hela artillerield

ledningsstationen full av den gaml-a välkända svmtkruts'luk-

. ten, med ett ·leende n•ickade vi då förstående mot varandra. 

Emellertid kormno även brisansgranater, men synbarligen 

ing'a pansaTbry tandc sådana, och dessa hade endast ytlig ver

kan. Med våra projcktiJ.er förhöN det sig h1elt annorlunda; en 

följd av våm trätiar var, som en engelsk kaåett sena'l·e !berät

tade på kaserngåTden i Wilhelmshaven: »Every 12-in. ,shcll 

blew up 'a quart'cr of the ship» . Han var ·en av de ni·o öv·er

levande från Queen Mary. - Men hur mycket m·bete, tid och 

pengar hade icke fJ.otit:ans :artiHerisakkunniga och den goda, 

gamla fi:rmanKrupp lagt .ned på utveekliug.en •av våra projek

tiler och deras TÖr! Det bckynHar mi.g ännu i dag •aU jag ej 

under den första delen av slaget använde pansarbryt•andc 

projektiler utan •endast sköt spränggranater i enlighet m ed 

aUmänna anvisnnigar och 'kort fö-rut erhåU111a Tåd från auMo

ritativt håll, Li.on och h ennes amira'l 'lmde knappa•st överlevat 

de föma. Det är ändock anmärkningsvärt att en av de s•enare 

slog igenom ett torntak på L·ion under •Sned anslagsvinkel Dch 
dänid ej krossades utan d etonerade., 

.Mycl<'et s:tönande voro de vattenmassor, som fiendens m i

nusskott, då de lågo tätt i lovart, vräkte in över f:a:rtygcl. 

Vattnet faktiskt .strömmade .ned tonvis. Mina periskop till 

riMningsgivaren VOJ"O utdragna genom 30 cm. stora hål i p au

sarlakel till artiJleritornet, varigc,nom de hade gott :spel,rum. 

Tätningen åstadkoms medelst scgelduks·k·ragar, som hö.Jlos pa 

plats m r 1blytyng!Cl er i kanten. Av lufttrycl<'ct vid skoblloss

ning.en s1ogo dessa emeHcr·tid upp och k omma i vägen fiir 
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obj eldiv•en, varföJ.· dc J.nås.te skära·s bort; hä1rigenom blev vi.s

serlige.n tornet ljusare, men vi bJ.evo också ,alJ.deles genomvåta. 

Den 1na.n, mah·o:seili Ha:rtmann, som utförde denna amputa

rt:ion. å min kikar.e, stannade fri vilhgt uppe på detta tak D Ch 

låg unde~r he.Ja .sl,aget dä·ruppe ·och torkade och putsade oav

'brubet obj-ektiven fria från valten och beläggning .av krutrök .. 

Vi voro snm·t full:stärudigt genomvåta ·ooh kunde då ej Jängre 

.skaffa honom flera torra torklappar. Alla kikare amibord 

b•levo efllerhJand oldam av vat.tne:t på objektiven, vilket var 

mydcet hindrande •och stundtals omöjliggjorde all riktning. 

Någon bot för d'etta måste 1Skafl"as•. 
Vår huvudstyrl\!a siktas nu förut. De fi.en.tliga slagkrys

sarrna gir•a genast utåt 1till kontr1akurs, vi göra samma manö

ver 5 minuter .senaTe.. Därig.enom öka1s avståndet betydligt, 

d-e engelska .fartygen befinna sig eftier gliren 4 sbreck förut om 

babord och närma sig ytteJ·gräns·en för vå'l"t artiUeJ"i.s, porte, 

vm·tiU de även hava flria· händer, då vi kl. 7 minska far;t.en 

till 18 knop. Eldgivnin,gen underhålles endast då och då, 

emedan sikt•en avs,evärt försämras. Först nä'l· Amiral iBeatty 

vet att .engelska huvudstyrkan är i närheten minskar han 

avståndet. Kl. 7,41 öppnar han åte~r ·krafti,g ·eld och vi träfias 

4 gånge'l· i rask följd. Två av de:s•s·a il:räfiar lintränga uppifrån 

i den 1stma 15-cm. k as·ematten, förstö-ra båda 1·adiostationerna 

Dch f&r·msaka ·svåra personalfö.rh1ster. En annan träfi d-eto

nerar midskepps i me'J.liandäck utan aU allvarligt tskada hu

vudpansard•äcket.. Men i de därunder liggande el·ektris,ka led

ninga·rna fö.r artilleTimdm·överfö.ringen springa .smältstyck·ena 

och på nå,go1t .sätt ~ntränger rök. Eldl•edningen (b.Ji,r ett ögon~ 

blick avebruten men Jdargöres sna1rt åtCil·. Vår 1eg.en 'rÖk •ligger 

nu i väg.en och stö·r mycket, en S·lund måste jag öv·e.r!Jämna 

eldl-edningen till aktra eldledningsplatsen. Fienden har i detta 

ögonblick övcrtagret •och jag kan ej värja mig för den tanken 

att det börja11· på a:Lt ·draga ihop. 
Då l1ände n ågot oväntat. I min kikar·es synfäll inkom

m er från höger till vänster bilden av ett fartyg, oväntat stort 

och nära. Jag igenkänner genast en ä'ldre engelsk pansail:-
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kry.s·sare och ,give1· ·erforderliga .o.rd.er. Någon tager 111.ig i ar
men: »Skjult int·e, det är Hostock!» Men jag ser nu tornen 
föll· och akter. - »Mötande shid. P.ansarkry.ss•are med fyTa 

skorsbenaT. Fö11·stäven. Vänster 30. Avstånd 76 hm. Sal
va!» I ;rask följd komana fem :salv·or, :av vilka t•re äro täckan
de, därpå uppl'epar sig den för sl:agkryssarna nu bekanta sy
nen :a.v >ett ,s](;epp, som flyge:r i :luften i båda flottornas rusyn., 
Även den engelska huvudstyJ·kan har nämligen_ nu .Defence 

i .s.i'lde ;ehuru denna s:tyrka vaT och fäTblev osynlig fö:r oss. 
Akter 0111 'Defence 'komme.r ännu ·en kryssaTe, som vi Öv·er
lämna till f·al'ty,gen 'akter om os.s, emedan de en,gelska s.lag
lm·yssarna nu taga all vår uppmärksamhet i anspråk. Dessa 
'befinna sig, sedan vi girat till •ostkurs, akten1t om ihabord p å 

130 luns: •avstånd och äro nätt och jämt synliga. 
Nu hörjade ~en fas, gentemot vi·lken aNrt vad hittills in

träffat endast var lekverk. Unde•r det att IJ:öken f:rån våra 
egna kanoner bmtskynnmer målet så fullständigt att jag åter 
måste överlämna ledning.en tiLl a:ldra eldledningsp'latsen, hag
lar det plötsligt träffa,r över oss f,rån ~aua håN mellan babord 
akter till ·babord fö:r. Där kan man endast upptäcka röda 
blixhur, ej skymLen av <ett fartyg. Våra torn ä·r-o :riktade ak
te1röver om 'babord och skjuta så gott :sig göra låter på vå•ra 
gamla vänner, Ami·ral Beatty:s s'lagkryss,a,r.e. En projektil. 
dä1ibortifrån slår ig.enom övra däck vid förliga skorr.S:tenen, 
tränger in i J{asemaUen och dctone.rar i aktra delen av fas ta 
torn!el tiU tarn B, framkal:la:r •en 'betydande eldsvåda och 
spränger •båda de pans•a:rdörrar, 'SOm leda f,rån kasematTben till 
baoken. .Detonationen ägde rum omedelbaTt under .Sitridslo:r
ne.t men s'kadade varken detta eHer de båda st·rax där·bredvid 
befintliga förHga 15-cm. .enkelka·sem:att-erna. En träff för
ifrån slår emot högra kanonen i torn A tv ärs fr å n höger t ätt 
1ramför tornöppningen , rsli:ter boTt ett stort stycke och fort
sältm· slllett uppåt mo:t högra sidoväggen av torn B. P:roj ek
til en kros.sa·s, men 250-mm: s pansaret genomslås o~h ett 1loss
bTubet stycke kast·as h1 i tornet. :.Där förSILÖT det ladelibryggan 
till högra kanonen, dödrur därbr-edvid stående p e·r:sona·l och an-
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tänder båda de 'laddning,aT, som ligga klara i övre hissen. 
Tornbefälhavaren dödas ·och plutonsbefälhavaren svimmar, 

Ljuset s'loclmar, alla smältstyckelli å kraft- och ·bclysnings.led-: 
ningar förstöras, hydmuliska pumparna tömmas och tornet 
blir överspolalt med .g:lyc-erin, •oc>h .fuHt ·av ~·ö,l<, m en vänstra 

lranonen med sin betjäning är oskadd bakom splintskottet. 
Hikta:ren häT, konstapeln K·lopp, :en av de !bästa underotl'ice
rar:e jag någonsin ;träfT:at, lyckas i'iUsamman·s m ed rustmästa
ren Arrno'ld att efter .en hal'v timme åter få tornCJt klart för 

shid 1ned vänsk:a kanonen. Pumparna äro då fyllda med sjö
vatt-en från ibTandpostledDingarna. 

.ne Töda blixtarna förut om babord härledde sig från 3 :e 
engei:sl"a .slagkrys·sa:reskadern, som ftrån sin plats framföT 

engelslm huvudsty.rlmn ·slyrd.e in .en'1ot kanoDdundret och 
kunde be:skjuta oss på myckert verksamt s'lwtthåH utan att 
själv brliva sedd. S·annolikt var det :också från denna eskader, 
som vi nu erhöllo de vital·a trälTaa·, som :s:ena.re skulle visa .sig 
så odcsd:ig.ra. - Varje skepp ha:r sina svaga punkter, vå.r akil
J.eshäl var l ·orpedrummet, beläget för om torn A. Av ullrym
messkäl hade man här, tyväTJ.", tagit hort 'långskeppsskottet, 
deihta ofö~r1liknel'iga skydd mot undervatten:sträffmr, .som så 

fördelaktigt -skiljde de tyska fartyg:en från andra nationers. 
l 

Därfö•r lyckades det två svå·ra proj.ektiler att :hä,r inkomma 
lmder pansa:r.görddn och .genom sin ·sprängverl"an åstad kom
ma .så al:lvarlig ·skada att heia fö.rsl"ep_pet för om torn A prak
tiskt ltageil gen:ast vattenfylldes. De förorsakade en vå1dsam 
stöt i sl"eppet, hela artilleritornet ryckte till och jag slog hu
vudet i pansacrväggen, just när j ag :höll p å .att .taga bort en 
lucka för ~att ännu en gång kla,r a siMet f.rån vaUen. Från 

torn A Tapporteras :alt ·högra kanonen är förstörd och att vat
ten långsamt intränger i 'krutdurken. Olyckligtvi s h ade det 
fast•a to[·net föJfuindel,se lll·ed rlorpedrummet genom •en liten 
lucka i pan:sardäck, ·en r ·e.servutgång, .som antagligen ·rivits 
upp vid explosionen. När or.saken ti'll vatteninströmninge11 

blev utrönt var d:et för sent, ty •luckan låg då djupt under vat
tenytan i e:tt trångt oåtkonlJligt nun. 
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Under ticl!en hava vi girat till sydlig kur.s och plö>t,slig t 
framträder tydligt ur diset tämligen nära akterut om. babord 
en ·engel-sk 'slagkryssare, typ !Jrwincible. Jag kan ej beskriva, 
viH"en lättnad jag kände •atrt än:tligen få •en av dessa plågo
andar inom gripbart Täcl"håll, och inom ~ett ögonbllick äro or
derna givna. Men nu .skjuter ett mörkt föTemål in i :synfältet, 
det är 'ett hörn av amiralsbryggan, som olämpligt nog minskar 
min 'kikare s bestTykning,svinke'l 1111ed 10 grader. »Har akil:ra 
ddledningsp'latscn avståndet?» - »Ja, l 00 hm!» - »E1ldled
ning akterifrån!» Kapitänl,eutnant Bode övertager ledningen 
och till hela ·skeppets outsägliga glädje dåna åter våra, kano
ne!r, utom torn B, 15 •sekunder senare. J,ag hör i telefon al'lt 
vad Bode och e1dledningsstationen ,säga, och ser nu också 
fienden igen. »Boil·tom! Minska! Salva! Täcker! Salva !» 
När nedslagsu[·d .ljuder, flamma11· det ärter upp mörkrött u r 
vattenpelarna omkring frienden så vackert och omisskänneligt. 
Sådana tecken kmnmer man ihåg, när man ser dem för andra 
gången. Och mycket riktigt, det dJröjer endast några sekun
der innan d e •röda lågorna· bryta fram ö.verallt och även detta 
skepp f·lygcr i ·luften. Det var Invincmle - den oövervinne
lige öveTvunnen! Smntidigt med oss har även D ertfilinger 
be,skjutit honom. För >egen dd vill jag 1ej göra min ämde 
vapenbroder på detta t~artyg äm.n av denna framgång strridig, 
men för att gö11·a Kapitänleutnant Bode ·rättvisa må:ste jag 
säga att jag ej hyser några tvivel om at1t vi voro upphovet tiH 
dens,amma. Nedslagsurds rtjut, de täckande salvorna och de 
röda f,lammorna, aiiltsammans .st<Od ·ej att taga fel på och ståfr 
ännu 1så Iivlig't för mitt aninne, som om det skett i gM. 

Men därmed är vår .roH som ]edarefartyg också utspelad. 
K'!. .8,43 girar Liitzow ur kolonnen för att kunna minska far
ten; vatteninströmningen förut är för svår. Fyra av våra j a~ 
gme [ägga ·en tjock svart crökslöja meUan oss och fienden 
och genast är·o vi ur elden., Strridspaus! Efter 3 1 j 

2 
timme 

I ämnar j ag för första gången eldledningsplatsen. AmiraLen 
med sin 1stab ska>ll just lämna fartyget; vänlig oC'l1 lugn som 
alltid tager han med några erkännande ord farväl av os s som 
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stå i närheten. Under det han går ombord på ·en jagare, som 
>lagt ti-111, passera våm ·slagkrys:sar'c förbi om styrbord. Nog
grannare studium ~av :de·ss·a har j ag ej tid til:l, men med till
fredsst·äl'lelse observerar jag att aNa fyra äro med. Derfi
linger och .Seydli tz hg g a :lite t d j upar·e än vanlig:t, men eljest 
synes allting va:m i ~ordnirng. Sedan tager jag en hastig övcr
bhC:k öv·er vårt däck, som knappast ,står att känna igen. Na
vigeringtshytten 'har ramlat ihop, •Som korthus !bruka, göra. 
A v ·de förrliga tornen står B-tornet •riktat !babord akteröver och 
det ~ryker ur a'lla öppningar; det bord·e stått långskepps, alltså 
har där hänt någonting. Jag har ej erhål'lit någon :rapport 
därmn, rrnen nu kommer den ISorgN.ga bekräftelsen från cen

tra1en: »Torn J3 svara·r ej». 
Då börjar >leken på nytt. Röda blixtar flamma tiU i d'i,set 

om babord. »Ti.ll kanonerna». Inom ett ögonb'lick är jag 
åter IJå min post. » 100 hm.. M!ot mynningsf1lammorna! Sal
va!» - Intet skDtt. Nä.r det blixtrar tiH nä.sta gång, kom
menderar jag ånyo: »Salva!» Återigen intet s·kott. Det är 
omö}l;igt fö:r rildarna 'att hinna .rilda och skjuta. - Om v.i 
ändå hade haft •ett fulrlstän:di.gt centralsiktc! Två •eHer tre 
t.räfiaT ,s,kaka si"eppet al"terut. En av dem delonerarr å mel
landäck !lneUan to-rnen C och D och åstadkanuner 'Svåra fö·r
Iu~ster bland de så:Dade, läkarna och sanitetspm:sona'len vid 
aktra ,stridsfö'r!bandsplats·en. Samtidigt förstör denna träff en 
del•av kraftledningen ti:l'l ~torn D, som här mat vanligl1:eten på 
ett ko.rt .stycke var dragen ovan pansm·däck. De fienHi.ga 
t:räffmma hava :en .sär,ski1d förrmåga att finna sådana svaga 
punkter. - Torn D måst·e nu ,skötas med handkraft, vilket 
för etrt ·30,5 cm. torn är praktiskt taget debsamma som full
ständig overksamhet. Denna träff gör även hål i pansardäc
ket - det enda faUet härav - dock utan att anställa några 
skadm i den därunder :liggande krutdurken. 

Därpå måtte vi ha gått ur sikte för fienden ty ehuru hela 
den engelska kolonnen d.r·og förbi oss, beskö:tos vi ej mera 
och kunde äg.na aiJla våra ·krafter åt ·rcparatiloner. Ocih det 
fanns att göra. Först torn B, ett flertal döda, 1som ej funnits 



-380-

där fön1t, ,Jågo nu på däck ·bredvid tornet; alltså fanns ändå 
någ:ra av betjäningen i livet.. Sltrax därpå kom också rappor t 
från ·tornet: » Vänska kanonen klar!» Och se, det börj a r 
svänga. - I högera kanonen ·av A-to·rnet fatta•s ovantiH ett 
halvcirkellformat s:tycke om l kvm :s >s1borlek. Mynningen 
hängm· n•edåt; emedan höjdr·ildning,sanordningen är UT funk
hon. J .ag gö<r ett överslag att jag kommer att hava 4 •Svåra 
kanoner disponibla för nattstriden. lEn öveuäkning av d et 
medelsvåra artilleriet givm- vid :handen ·att av 14 kanoner fin
nas 3 användbara, där·av endast ·en om styrboTd. Av 8 strål
kastare ä·r 'en hel, akterut om babord, 1nen aHa order.ledningar 
dit äro förstö,rda. Al'l!tså blir det aU ordna orderkedja av 
lediga kanonbetjäningar. El>ektri•ska repm·ationsgruppcn :skall 
laga kabeln tiH torn D. Jag 'r-apporterar artilleriets tiHs,tånd 
tiU "fartyg1schefen, som är lugn och ful'l av ti'llfö•rsikt. - Un
der ctiden har fartyget sjunkit allt djupaTe föTut, däcket vid 
förstäv·en 1ligger i vattcnytrun. Jag hör att ·så gott som h ela 
föJ"Skcppet är fullt av vatten, endasr en eicktrocentral är fr i 
från v·aHcn och där befi>nna sig några man .djupt under vaHen
ytan. Att hjä~pa dem är •omöjligt. Torn A •rapporterar n u 
att durkarna måste övergivas >sedan •Så m ycl-.et ammunition 
langa:bs ·upp, som kan ·räddas. Även ri B-to.rnets durka.r in
konuner vatten, men de kunna hållas läus .. 

Lii.tzo.w var det första far•tyg, som byggts med gruppläns
system, så att där .fanns en grupp J:änspumpar för vardera av 
fönskepP'et, akkrskeppct och mittersta dC'len av fartyget. Den 
förrliga gruppen kom ur funl<!tion genast vid den stora vatten
inströmningen, 1så att förskeppet sedan endast kunna Iän,sas 
genom att öppna skottventilerna akteröver. Anordningarna 
härför kommo emeHertid, •Såvitt jag vet, så hastigt under vat
ten då faDtyget gick med hög .fart i ·spetsen av ko~onnen, att 
de ej kunde åtkommas i tid. I dcSisa olyckliga omständighe
ter måste anledningen ti.Il skeppet:s sh1Niga •sjunkande sökas. 

Jag känner mig lJugnare när allt är ·Ordnat för natten . 
Det synes oundvikligt att vi skola b'li anfallna. När det hliYi t 
nästan mörkt kom oihseTvations,officer-en ned från förm ärsen, 
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och som han lwla tiden hade haft ,god överbl~ck hade han 
mycket att berätta. På huvudet hade han bara mö,ssbandet 
kvm·, mösskullen och telefonhuv·en hade sllitits bort av en 
granatskärva, .en rsak, s·om han a>lld>eJ.es glömt bor:t. Han f.I·å
gar mig hurudant Jäget är, varpå jag endast kan svara: »Jag 
hoppas att ing.a jagare hitta oss i natt, och vad som kommer 
wtt h•ända i morgon det vet endast guda•rna». 

Bå sekondens ·enträgna begäran hade fartygets• fa•rt nu 
månskat,s tiU 7 knop, men med >sJaganta:l för denna fart kom 
det djupt 'liggande fartyget endast fram med ungefär 5 knop. 
Den rlåga ibaeken - Liitzow hade intet öv~a däck fö·rut - var 
nu helt under va:tten. Det hade ,IJ:Jörjat sätta in sjö. från SW, 
denna spolade över backen och bröt sig mot högarna av tom
ma patronhyhm:, s.om uppst·aplatsr där. 

Vri voro aHa dödströtta, både officerare och manskap, och 
natten släpade 1sig oändligt ;Jång.samt framåt. Vad skulle 
hända under morgondagen? Vi ·hade rseH dc båda ,stridande 
f'loHmna försvinna i syd och vid midnatt iakttogo vri strål
kastaTilj u.s och mynningsflammor i den riktningen.. Vi tviv
lade icke på att näsrta dag slnrHe medfö.ra en ny strid mellan 
flottorna, den möjhgheten att känningen skulle gå förlorad 

·hm de •~i ·ej tänka oss. Kunde vi därvid vara till någon nytta? 
Jag skutlie gär111a velat tala vid •selwnden för att höra om det 
fanns någon utsikt till att hålla vattnet Yid dess nuvaTande 
höjd, men han kunde ej ,Jämna skyddscentra.len och jag ej 
bryggan. Jag hoppades ännu på att ·vi .skulle kunna rädda 
fartygc:t, rrnen när fartygschefen ]Q]. 2 på mocrgonen kallade de 
äldre ofrieerarna tiU ,rådplägning, rapporterade sekonden att 
vi hade 7,500 .ton vabten i fa>rtyget och tirl'Ikännagav såsom 
•sin åsrikt att vi kunde hålla oss flytande högst till kl. 8 f. m. 
Denna nnderrä'tt·erlrse var fruktansvärt nedslående. Det präk
t:i.ga fartyget! M·en det måste vara .så, backen 1åg ju 2 meter 
under vabtnet, v i'lket 'strömmade in i batteriet genom de öppna 
l\Jasemattdörrarna och därifTån ~·ann det ned på m ellandäck 
>g·enom de upprivna h:årlen. De •Sito.ra ·olj eeldrummen fönl't 
ha:de måst övergirvas för att ~·ädda pers'onalen därifrån. Djup-
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gåendet förut var 17 meter. Fartygschefen hade hitintills 

stadigt ~styrt åt det håll, där han ·Senast se>tt f.lorttan, men nu 

må,ste han ll:änka sig in ;i att beh'ö·va öveTgiva skeppet för a tl 

förhind·ra onödig förJust av människdliv, vi:Iket måste ibliva 

följden om fartyge~t .ginge under innan IJ:Je.sättningen hmm il 

lämna dert.samma. Ett sista fö•rsö.k att driva fram fartyget 

med aktern för.s t misslyckades, emedan man ej kunde styra 

emo1t vind och sjö . 
.Strax före kl.. 3 f. m. kom 01·der »Besättningen samlas 

akterut» och 'de fyra jagare, ~som hela .tiden följt o.ss bcordrra

des .lägga till rakteTut om >Styrbo,rd. Jag hade aHdeles glöm t 

bort dem 'Och bl·ev angenämt öveTraskad av att ej behöva 

simma. Så länge ;tid fann·s gick jag tillsammans med några 

andra ofl'icerare och ·en del pålitliga karlear nmt i fartyget för 

att söka efter sämde och 'Sovande. Riktigt nog .fann jag också 

en ·man, som ,s[agit si.g till ro på arbetsbänken i artiUeriverk

•staden. - I det 'sto11·a 15 cm. batteriert •såg det förfärligt ut. 

Där 1mde vi lidi1t de ,största pe1·sonalför1lusterna. I torn B 

var det för mörkt för att kunna se rnågonting, 1ne11' av dc 

överrl1evande·s !berättelse11· har jag ~sedermera med 'stöTsrta t ill

f<r·edsstäl:lelse kolllsta>terat att en eldsvåda där i en dubbel kntt

la>ddni·ng i övre his,sen a'ldrig hade ,sp~·itrt sig vidare. På Liil

zow hade .sår.s.kilda åtgärde11· vidtagits för att hindra krul

eldSivådor att breda ut sig, och dcs·sa voro tydligen ändamåls

enliga. Tyvärr dödade·s tornbefärlhav::~.ren i rtoTn B, K·apitän

·lewtnant Fis·cher, vrid denna krutbtrand, men andra, som stått 

i hans omedelbara nä~rhet, räddades, ehuru brända och halv

kvävda. Til.l si·st hade också ·reparationen av elekh'iska led

ningarna tiH torn D lycl<ats, ett mä.stcrv·erk! 

Besättningens debarkering försiggick i mönstergilrl ord

ning; först al'la såTade, däreHer de övriga Ii tm: och ordning. 

När vi ~ satte av f<rån sidan med den sista jagaren, såg j ag i 

den begynnande morgongryningen följande tota1ibild av far

tyg·et: torn A, unde'l· vatten, torn B, ·en ö.. Vid bryggan stod 

val'tnet upp tiil.l övra däck, aktern låg ungefär 2 meter högre 

'än nonna'lt. 1Därpå skört en jagmc en torped, som träiTadc 
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midskepps, och strax därpå .börjad e hon kränga styrbord öve:r· 

och kantrade. Det be·hövdes tyålig.cn endast en ringa impuls 

för att förkorta .sjunkandet med l eller 2 timma.r, - Redan 

Id. 6,-!5 f. m. anlände l .fi.entlrig kryssare o~h 4 jaga'l·e tiH pJ.at-

. sen; desrsa blevo aHtså :bedragna på err lättköpt 1Jriumf. Sedan 

våra 4 jagare genomgMt några korta .men häftiga strider med 

såvä.J dcs·sa fartyg som med en grupp hentliga farrtyg, upp

t·ogos v i under fönniddagen av ka·yssarren Regensbur.g och 

landsattes i Wilhelmshav·en på kvällen. 
Den del av besättningen, ·som stod undeT mitt befäl, skötte 

sina ål'igganclen under striden rSå väl att jag :kan rsäga att den 

pun]{lbl:ighct ooh regelbundenhet, med vilken våra sa:lvor av

fyrades, även då vi voro som m~est utsatta för fiendens eld, 

.sku'Hc hava glatt vilken ar.tilleri.ofl'icer so:m helst. Från flera 

hMl har jag ock·så endarst hört 'beröm över manskapets upp

förarrude i striden, men jag hade ju ~e j heJrl.eT väntat mig något 

annat. - All till arrt:i'lJ.crie:t hörande materiel: kanoner, torn

anordnlinga·r, 'tah:öT ·och andra orderäverförings- och eJ.dled

ning.sapparater funktionerade utmärkt vä1l, givetvis innan de 

bl1evo sönderskjutna·. Särskilt fbör detta framhålJas beträf

fande ddledningsapparaterna fö•r att understryka artrt även den 

mest invecklade tekniska ~appaTa'i är fullt tillförlitlig om den 

1betjänas 'l'iktigt och är väl ·s:kyddad. Jag kan dock .icke un

låta aH nämna att vi saknade mycket två nya apparater, som 

'~i skuHe kunna hava· haft, om kännedomen om deras bety

delse varit ti!]i]räckligt spridd., F'i>cnden hade bådadera, näm

ligen fullständig centralriktningsan/läggning med fö1jvisarsy

stem samt en anordning .för att konstruera fi·endens kul's och 

fa·I't, plotting-:bo,rdet. Vå•r .riktning•sangivare utan V'i.:lken sla

get överhuvudtaget ej kunnat utkämpas, var en halvm·essyr. 

Om vi h aft centra:lsik·te med förl}virsare under den kriti~s:ka 

tiden mellan rkl. 8 ro ch 9,3 o c. m. , skulle tyska flottans [ä ge 

varit avsevärt förbättra1l. Att kunna konstruera fi endens kurs 

ooh fart är 'av lika stor bctyde,lsc. Det var nu allde'les omöj

:ligt att, då .sikten minskades något, på de stora avstånden 

bedöma friendens upprepade kurrsä ndringa:r, fö'l' att icke tala 
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om ·svårigheten aH bedöma farten när skroven av de fientli ga 

fartygen till två tredjedeilar Iågo under horisonten. 

:Ehuru vår utbildning av arti.'l1leriotl'icerar·c Ii aU hasti gt 

observera nedls'lag och v idtaga erforderliga kor r·ektioner är 

utmänkt, hava v:i aHtför mycke·t ibaserat vå'l'a ISkjutmetoder 

på huvudräkning och bedömningsfönnåga. Gentemot de an

strängningar, som gjorts för att erhå'lla utv·eck'ling av de m e

kaniska hjä'lpmedlcn, har alltid invär:.ts: »B'lott icke <så myc

kert tel<mik, som ej .funkltioner m: i ~strid». Detta är ej riktigt ; 

människan· blir trött och gör då ·slu~ligen fel, e j ~så maskinen. 

Sådana de'laijer, ·som ·enkelt och såkert l<'unna utföras av en 

apparat, skall man ej påtvinga en mär:sl<.'lig hjärna under stri

dens .spänning. Artille;riofficeren har funt nog att göTa även 

0111 han undan fö·r undan från centnul2n få,r a'lla de uppgifiter , 

som kunna lö,sas mekaniskt .. De,sstiltom· behövas uppgifter 

även från andra stäHen i fartyg et. Svårigheterna att h·äiTa 

vid m·ti,l'leriskjutni·ng till sjöss under !lUtida förhållanden äro 

så •stm·a, att man ej har rrä!ltighet artt avstå från någon av dr 

fördelar, •Som en lämp'lig ·arbetsfördelning och mekaniserad 

arbetsmetod erbjuder. Att det ej enda:st var inom engelska 

flottan som man i detta avseende tänkte annor.Junda än h os 

0 s,8 , fr~mgår därav att de amerikan1slm sjöofl'icerarna lära ha 

smålett även åt dc enge'lska eldledniThgsanordningarna, n äc· 

de fingo iiliHä'lle alt 'Se des1sa i Scapa Flow 1917. 
Det erkännande, som fienden med eller mot ~sin vilja h ar 

må<s·t gi·va de tyska fartygen för bäHre skjutning, härrör alllså 

icke, ·som man .ofta låte·r påskina, frår:. överlägsen cldledning ~

matcricl utan från personalens bättre pr·es·tationer och större 

duglighet. 
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Årsberättelse i hälso- och sjukvård för 
år 1927. 

AYgiYcn av ledamoten Carslrns-.Jol1annsen. 

Ventilation. 

Få grenar av hygienen och ä·ven av navalhygienen hava 

under <Sista decenniet varit i så stark utveckling som ventila

tionsiä:ran. De gamla åskådningarna ha fårt·t vika fö·r nya 

prin ciper. Jag har därför ansett det lämp'ligt att försöka ge 

en redogör·el·se för ventilationslärans utvecklin,g, från hygie

nisk 'synpunkt, detta desto mer som <litteraturen å deHa om

råde är ·synnerligen sparsam 'Och svåråtkomlig, och i ·samband 

d ärmed ·en översikt över vad 1som åtgjorts i detta avseende i 

stormaktsmaTinN·na. 
Ventilationens uppgift är i s·tort sett att förehygga de 

obehag ·Och de sjukdoms•symptomer som uppkomma v:id 

vistelse i då'lig Iuft. Dessa bestå i huvudvärk, trölthet, i'lla

mående, l<r~i kning, stark ·Svettning, 'svindel samt and'llings
'hesvär. 

Dil·lig 'luft är en följd av en ~·ad ·luflförsämrande faktorer, 

dels av kemisk dels •av fysikalisk aPt. . 

De kemiska lufHörsämringsfaktorei'na äro: 

l) öl<ning ay luftens kolsyrehall genom liYsfunktionenKl, 

\lid vilka l<oJ.syra avgiYes. 
2) rviinls.kning av luften·s syrgasha'lt, ävenledes genom 

livsfunkti onerna vi(l vilka syre förbrukas. 

Ticlslc7-ift i Sjöväsendel. 28 
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3) Förefintligheten i luften av ämnen av v:uierande ar t 

uppkomna vid livsfunktionerna ·OCh verkande som gifter p a 

kroppen. 

4) Illaluktande avdunstningar från männi.ska och föd o-

ämnen o. el. 

Dc fysikahska IuftförsiimringsoTSakcrna äro: 

l) Temperaturslegring av omgivande Iufl. 

2) Hög luflfuktighet. 
3) Bristande luftrörel se. 

V·ilka av dessa luftförsämrande faktorer är det som fra m

kalla dc cbchag och sjukdomssymptom, som äro utmärkaml~ 

för clå'lig luft? iDet är denna fråga, •Som varit huvudfrågan i 

dc strider, som förts angående vcntilationsläran. 

De kemiska luftförsämringsorsakerna voro de, som först 

anså·gos vara huvudorsaken ti•l'l luftförsämring och de sjul\

~lomssymptom, som uppkommo i samband med denna. Redan 

Claud Bernard 1857 ansåg sig ha visat detta. I den ty.ske 

hygienikern Pettenkofers arbete »Öbcr den Luftwechslung in 

vVohngeb äudc» utkommet 1858, och som ända till sista decen

niet varit standardverket för ventilationsläran, begagna.s k ol

syremängden 1som måttstock på luftför.sämringen, vi>sserligen 

~ej .som enbar orsak, crnen dock som en av huvudorsakerna. 

Han anger 0,1 % kolsyra i luftcru som el en kvantitet, .som ej 

får överskridas för att ej obehag oc'h sjukdomsti'Hstårrd skall 

upp·slå, en norm som varit gällande ända tiH 'Si.sta åren. I 

Reclmagels monografi Liiftung und Heizung av 1915 och i 

ventilationskapillet i Hilfsbuoh L d. Schifisbau kvarstå k ol

syr eökningen och syrgasminskningen som huvudorsaker li ll 

luftför.sämring. Kan nu båda des·sa faktor·er framkal'la dc 

obehag •och sjukdomssymptom, .som äro utmärkande för d[t

lig luft? 

Vad syreminskningen :beträ!Iar har genom senare under

sökningar vi·sats, att syret i luften kan utan obehag gå ned till 

12- 14 % från den vanliga halten av 21 %, utan att symptom 

på syrgasbrist uppstår. Först när syrehalten i luften sjun kit 
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till l O %, .bör j a dessa symptom, påskyndad and ni ng och ned

satt psykisk retbarhet, göra sig gii·llande. Sker minskningen 

av syre l s ucc esi Yt, som det gör i ·dessa fall, k an en .syrgashalt 

av 9,5 % tå las utan nåmrwärt obehag, något som påvi•sats av 

Haldan c hos en U-bå lsbesä ltning eHer en dykning på 56 tim

mar. Först då syrgas·halten i lufl en nedgått till 5 %, inträder 

starka andningsbesvär och medvets'löshet. Den ·Syr·ga,sminsk

ning, som intråflar i ett dåligt \ 'e ntilerat rum , tippgår högs t 

till 16- 17 %. Av detta framgår att syrgaJsminskningen ej 
kan vara huvudorsak till luftförsämring. 

Även kolsyreöJ,ningen haYa senare undersökningar vi,sal, 

att den ej kan spela någon större roll. Ko~syrehaltcn i r en 

ytterh1ft uppgår till O,o 3 %, ÖYcr öppen sjö till O,o2 %. Ko'l

syrehalten ·i lungluften (alveolarluften) uppgår norma•lt till 

5 a 6 % enligt Haldane's och Priesl·ly'1s undersökningar och 

på grund av att, ·enl'igt ,samma under.sökning, ko1syreha1ten i 

lungluftcn reglerar andningscen trum i hjärnan föl}er, alt 

kroppen, om kolsyrehalten i inandningsluften stiger, reglerar 

detta missförhållande genom ökad llmgyentilation , varigenom 

jäm1wiklen bibehålles. Nedanstående tabell visar i vilken 

grad andningsfr ekvensen ökas vid förhöjd kolsyrehalt i and
ning•sluftcn ( cnl. Haldanc). 

Kolsyra i inandningsluft. Lungventilatioon i lit. pr min. 

0,03 % 8 
0,5 % 9 
l,o % lO 
2 % 12 
4 % 24 
G % 40 

Av dctla fr.amgår, att först n är kolsyrehalten i inand

ningsluften stiger över 2 % först då börjar kroppen <anstränga 

sig fö·r att undgå en kolsyreförgiftning, genom att s·tarkt öka 

lungventilationen. I samband härmed börja de första teck

nen på kolsyreförgiftning att vi.sa sig, bestående i ökad :and

ning •Samt ·Oftast huvudvädc Allt efter 1som kolsyremängden 

i andningsluften sliger, ökas dessa symptom, lills vid cirka 
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10 % medvets1öshet inträder. Av detta framgår klart att 
kolsyrehalten ej är orsak tiH de ·obehag och sjukd'Olnssymp
tom ,som å tfölja dålig ,Juft, ty även i de m es·t illaventilerade 
rum uppgår ko1syran ej tillmer än 0, 5-1,5 %. 

Den tredje arTledningen till kemisk .luftförsåmring, före
fintligheten i ·luften av ämn en av varierande art uppkomn a 

vid li vsfunktioncrna och verkande •som gifter på kroppen, 
framfördes för.st av de franska fysiol ogerna Brown Sequanl 
och DarsonvaL De ansägo .si,g ha funnit, aH, om kondensYat
ten från andning,sluft.en insprutades å djur, detta verkade som 

gift. Senare undersökare ha påvisat, att detta varit ett fel 
sJuL och att den giftverkan, dessa forskare funnit, varit bero
ende på andra orsaker. 1911 angav den ty.sl<e forskar en 
W ·eid1art, aH han vid försök funnit ett organiskt gift i utaud
ningsluft.cn - IKenotoxin. Senare har dock även detta vi.sat 
sig felaktigt. Man kan numera anse det fullt ådagalagt, atl 
dylika ,specifika ,skadliga ämnen i utandningsluften ej före 

komma. 
· Den sista anledningen till kemisk luftförsämring, rill a· 

luktande utdunstningar från människa, födoämnen och dy
likt, kan .avfärda·s med Pettcnkifer.s yttrande ».finnes en dyng
hög i elt rum ska.N den 'hort, det hjälper ·ej att blåsa bort 

doften». 
Av det ovan .sagda framgår, att dc kemiska luftförstim

ringsor.sakcrna endast kunna •spela obetydl,ig rolil vid dc obe
hag .och sjukdomssymptom, som åtfölja dålig luft. Dock med 
ett undan,tag, l1'ämligen i fullkom'ligt avstängda rum vid längre 

hd!s uppehåll i , desamma, .samt i U-båt vid längre dykning. 
Av det föregående framgår dock, a~t en rätt avsevärd slegri n;.( 
av kolsyra och minskning av syret kan ske innan farliga fö r
giftningssymptom inträda. 

Föregång•smannen för uppskattandel av den fysikaliska 

luftförsämringens ihetydel·SC var tysken Hermans, s·om 1883 i 
opposition mot den då rådande tron på den kemi•s ka luflför
sämringens betyddsc för uppkomsten av dålig luft framhöll. 
alt dc symptom, som upp stoclo vid vistelse i illa ventilerade 
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rum, voro av ·Samma art som d e obehag, n1an kände en vann 
och fuktig ,somm ardag. Det var ·emelle,rtid först den tyske 
forskaren F liigge •sam't hans lärjungar Hcyman, Paul och 
Erklenz, 1som ,genom sin a 1905 utförda försök påvisade den 
fysikaliska luftförsänuingcns betydelse och därvid framför 
a'llt t emperaturens och luftfuktighetens betydelse för upp
komsten av sjukdoms1symptomcn vid »dålig iuft». Deras 
klassiska föl·sök utfördes .så, att några försökspersoner in
.stängcle.s i ett hr.ftlätt rum mn tre kubikmeters rymcl. Under 

fö r söket 'steg koLsyrehalten liil 1,5 %, utan att försökspers·o
n erna kände någnt ,obehag, så länge ·S·om fuktighet och tem
peratur höllos nere, men då temperatur och luftfuktighet stego, 
då !började de föT dålig Iuft •specifika obehagcn, trötthet, hu
vudvärk, svettning och illamående göra sig gä'llanclc. För
söl<:spersonerna fingo nu andas in frisk 'luft utifrån genom ett 
rör i kammarens vägg; obehagen mins'kades likväl ej. Perso
ner utanför kammaren Jing.o d~ireftcr andas in kammarens 
luft; hos des•sa kändes inga ohehag. Av detta försök framgick 
klart, att det ej var den kemi.ska Iuftförsämringen, som för
orsakade obchagen, utan alt det var temperaturen och luft
fuktigheten, som framkallade dessa. Senare undersökare Be
nedict, Halclane och framför aUt den engelske fysiologen L. 

Hill hava med sina undersökningar hckräftat för<söket och 
vidare utarbetat t eorierna om den fysikali.ska luftförsäm
ringens betydelse. 

Vid ett av Hills försök •insattes i försökskammaren en 
fritt verkande fläkt; när försöl<'spersonerna bör j ad c känna 
obehag och få sjukdomskänsla, saltes fläkt en i gång. Den 
därvid uppkomna luftröre]scn inom kammaren verkade ome
delbart upplivande på för söl<'spcrsonerna och förtog obehag,s
käns1an; stannades fläkten började de ånyo. Härig.enom vanns 
erfarenheten, atl symptomen på dålig luft uppkomma hasti
gare Yid sHllastående luft än då luften är i rörelse, samt att 
detta har en upplivande verkan, om abchagen r edan börjat 
göra Slig gällande .. 

Hur inverkar elen fysikaJi.sl<a luftförsämringen på krop
pen för att kunna framkalla clc obehag, 'som äro förbundna 
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med densmm~na? Detta sker genom att den fysikaliska hl ft
försämr ingen slör kroppens värmereglerande förmåga. Män
niskan r egler a r sin temperat ur, som uppkommer vid ämnes
omsätlningsproccsscrna och hårler elen omkring 37 gr. genom 
'sin fö.rmåga aH avgiva den överf<lådiga värmen. Denna vär
meavgivning sker dels genom att hudens blodkärl vidgas, vari
genom en större mängd blod kommer att cirkulera i huden 
och däri.genom utsättes för luftel1is avkylande ;inverkan, dels 
genom ökad hjärtaktion, varigenom en större blodmängd dri
ves igenom kär.len pr tidsenhet, samt dels genom avsö nd
ringen från svettkörtlarna, varigenom värme !bindes· vid svel
tens avdun·stning. Al'lbså fysikaliskt sett reglerar kroppen sin 
temperatur genom 

l) strålning, 
2) ledning och 
3) avdun·stning. 
Värmestrålningen från kroppens yta är beroende på den 

omgivande luftens temperatur. Skillnadcn i temperatur m el
lan 1k roppens och den omgivande luften är utslag.sgivande för 
mängden värme, S·Om kroppen på delta ·S'ätt kan avgiva. Ju 
lägre. yttertemperatur ju bättre föru t sättningar f·ör efickl iv 
värmcavgivning genom strålning. Värmeavgivning genom led
ning direkt till omgivande 'luft är beroende på den omgivande 
•luftens temperatur och på rördsen ,j den omgivande luflen. 
Finnes ·ingen rördsc i den omgivande 'luften, omgives krop
pen av ett 'luftlager, 'SOm snart uppvärmes till närheten av 
kroppstemperaturen och så'ledes hindrar avgivning av värme 
genom ledning. Luftrörelse är därför av stör sta tbclydel se för 
att ständigt lmnna bringa kroppen ,j heröring med nya, L'.i 
uppvärmda luflkvantitetcr. Hög luftfuktighet vid låg t em pe
ratur gynnar värmeavgivningen .genom ·ledning. 

Avdunstningen från luoppen:s yta beror på tre fakto rer, 
nämli1gcn ·temp er,atur, luftrörelse och vatlenmätLnaden i luft en. 
Ju högre tcmP'eratur den ·Omgivande luften har, desto mera 
fuktighet kan den hålla, och desto 'lättare sker a vdun stninge n 
från kroppen. Luftrörligheten ~ir även h~ir av betydel se. Yorc 

-391-

luften stillastående, skulle kroppen snart omgivas med en 
mantel av fuktighetsmättad •luft och vara ur stånd att upp
taga mer; genom lu'ftströmningcn förhindras detta och krop
pen tiEföres ·ständigt nu ej mättad :Juft, varigenom värme
avgivningen ökas. Ju varmare 'luften är och ju mindre mät
tad m:ed fuktighet desto bättre !betingelser för värmeavgivning 
genom avdunstning. Av detta framgår att om den kroppen 
omgivande luften blir olämplig genom för hög temperatur, 
för hög fuktighet eller genom !bristande TÖr·else ii luften, så kan 
kroppen ej bliva av med sin värme, trots sin värmereglering, 
_ en överhettning .Llir följden. Detta visar 1si.g även därige
nom, att 1luoppstemperaturen stiger, ooh att de symptom som 
äro utmärkande för dålig luft börja inställa 'sig. Fort.sätter 
den fycsikaliska luftförsämringen, så inträffar slutstadiet -

värmeslag. 
Ombord ökas den fysikaliska \luftförsämringen oerhöd 

genom de specifika för.håiiandcna, ·som uppstå å järnfartyg. 
Den .s,tönsta or.saken tiH detta är byggmrdsmaterialet. Genom 
de fy,sikaliska ·egenskaper detta besitter, god 'ledningsförmåga 
och av.saknad av hygroskopi·ska egensk.aper, ökas nämligen 
temperaturen .·och till en del 'även luftfuldi,gheten. ökningen 
av temperaturen kommer till största de.J.en .från maskinerna 
ombord, och genom byggnadsmaterialels goda ledningsfönnåga 
sprides den alstrade värmen över stora delar av fartyget. ök
ningen av luftfuktigheten är beroende dels på den högre luft
fuktigheten över havet, dels på byggnadsmater.iaiets avsaknad 
av hygi·o·skopiska ·egenskaper sa1nt till en del på från maski
nerna utläckande ånga. 

Efter denna utredning om orsakerna till luftförsämring 
~ska'l'l jag i korthet redogöra för de medel, ·soin den moderna 
forsimingen frambragt för undersökning och skattande av 
Iuftför sämringen. 

Den gamla metoden att undersöka graden av luftförsäm
ring (och härmed äv,en en venhlalionsanläggnings effektivi
t,et) var .genom att göra kolsyrc- och syrebestämni·ngar. Av 

·det ·.förut sa gda framgår, hur litet denna undersökni ng fyller 
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sin uppgift, dock med undantag för helt slutna rum och U
båt, där den är nödvändig på grund av luftförsämringens ar t. 

Det mede'l, ·som för näcrvarande ger oss bästa möjligheten a ll 
avgöra huruv1da ·en lufHör.sämring föreligger och därmed även 
en •kontroll på ventilationssystemets effektivitet, är den av L. 
HiU lwnstrueTade så kallade Katat:er.mometern. Denna ger 

nämli,gen en uppfal'lning .om ej blott den omgivande luftens 
ky'laillde förmåga, jämte luflrörels·ens inverkan på avkylningen 
och omgivningens förmåga alt upptaga vailenånga, utan även 

om >luftcirkulation i ·rummet. D. v. ·s. apparaten ger i ·stort e tt 
uttryck för de svårigheter, som kroppen har att kämpa m ot 
i ett illa ventilerat rum med avseende på den fysikaliska lu fl
för.sämring·en. 

Instrumentet består av en alkoholtermometer m.ed en 
stor cylindrisk kula av 4 cm. längd och 2 cm. diameter; .skaf
tet, som är c :a 20 cm. ·långt, är graderat mellan 95 och 100 
gr. Farenhei·t. Instrumentet användes på följande särtt. Ku
lan neddoppas i varmt va:tten så att den färgade alkoholpela
ren når tillmärket 100 gr. F. och till en del flödar över i d en 
övre .lilla kulan. Sedan avtorkas kulan och man tager m ecl 
stoppur tiden, ·som åtgår för alkoholpelaren att falla från 100 
gr. ·till 95 gr. F. Varje termometer har en konstant, uträknad 
för varje instrument, ingraverad å ·skaftet. För att få s lut
värdet dividerar man den Lid, som åtgår för avkyland eL ay 
instrumentet från 100 gr. F. till 95 gr. F., räknat i sekunder, 

med konstanten. Resultatet d. s. k .. Katat·alet ang·er huru 
många millikalorier, som under det givna förhållandet ay
giv·e•s från en cm." 'a•v instrumentets yta i sekunden. Värdet 
som man får anger således, hur hastigt instrumentet förlorar 
sin värme genom ledning och strålning. För alt erhålla en 
uppfattning om avdunstningens >storlek gör man om för söket, 

m en med kulan täckt m ed en vå t tuta av musslin. Även nu 
mätes avkylnings.tiden m ellan 100 gr. F. och 95 gr. F. Sinl
beräkningen sker som vid den torra Kuta-mätningen. Resul
tatet ger oss avl,ylningstid en med avseende på båd e ledning, 
s trå lning och avdunstnin g. E ä nner man instrumentels aY-
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kylningshastighet i •stiJ.la luft vid olika temperaturer, kan man 

med ledning av den funna avkylningshastigheten och tempe
raturen även !beräkna >luftens rörelseha•stighet i meter pr se
kund.. Apparaten är i bruk både i engelska och amerikanska 

n1arinerna. 
Vad den praktiska tilllämpningen av den moderna venti

lationsläran beträffar, så är den fo.rtfarande i vardande. Inom 
stormaldsmarinerna har såväl före som under kriget införts 
en mängd nyanordningar, baserade på densamma. 

Den starkaste utvecklingen tyck es ha varit inom den 

engel>ska marinen. Redan före kriget hade Amiralitetet sam
. mankallat en kommission, •som skulle utreda tuberkulosfrågan 
inom flottan. Den närmaste följden av denna kommittes 
arbete blev tillsättandet av en ·stor kommitte för ordnandet av 
ventilationen ombord. Denna avlämnade en serie med för
.s1ag •till ändringar, som r edan uneler kriget genomföreles å 
samtliga nya fartyg samt å de flesta äldre. 

Den för·sta rapporten avgavs i mars 1913. I denna fast
stäilieles minimilufHmben pr man till 200 kbf. samt en mini
milufttillförsel av 300 . khf. pr timme och man i .samtliga de 
rum, där folk uppehöllo sig under vila eller arbete. Kom
mHten angav vidare riktlinjerna för •arten av venti>lation i 
olika rum. För nun med starka värmekäUor förordades 
kra>Hig t uts ugande fläktsystem. För rum, som tjänade som 

boplatser, alltså mässar, trossholtnar och hytter, föreslogs ple
numsystem, med naturligtvis avflöde för den förbrukade luf
ten. För rum, i vilka det alstrades illaluktande eller farliga 
gaser, s tark värme eller hög :luftfuktighet, •såsom k1oselter, 

kabyss·er, sjukhytt, hjälpmaskinrum, badrum, marketenteri 
och förrådsrum, föreslogs utsugande fläktsystem med natur
ligt luflavlopp. Sär.skilt påpekade kommitten, att tillförande 

mäktar ej fingo monteras i dylika rum, enär då den förskäm
da luften drevs ut i angränsande fartygsrum. Fläktarna bor
de vara högtrycksfläktar och tystgående. I denna första rap
pol"t påpekades även aLL fläkttrummor na borde d r agas så , alt 
de ·voro tlätt åtkomliga för r engöring, ooh möjlighe t angavs för 
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anordning ay genomblåsning med .komprimerad luft, Yilk et 

sku lle ske en gång i kvartalet och åtföljas av desinfekti·on a y 

trummorna . Detta reglerades genom särskild ·order 1923. 

Den andra rapporten i april berörde huvudsakligen orga

nisationen av venlilationsljänsten. Följden av denna ~:appor t 

bleY, att en »senior medical o(fiicer » hildelades lVIedical Diree

tor's stab för at1t 'biträda såväl denne ·som ock Diredor of Na

Yal Construction i alla frågor, som rörde nya förslag eller änd 

ringar med aY·seende på ventitlalion eller Ö\'l"iga hygieni.ska 

frågor. Ombord å fartygen hildelades en sär·skild ofTicer titll 

synen över Yenlilationsanläggningen; denne skulle i samråd 

med fartygläkaren tillse, att bästa vel'lmingsgrad er·hölls sam t 

att inga obchö•riga gjorde ändringar i den uppgjorda ventila

tionsplanen. För erhållandel av kontroll över ventilations

sy.stemets ·effektivitet skulle regellJudna unelersökningar gö

ras i ski!lda delar 'U•V farytg.et med såväl den ton:a som de n 

Y åta K a ta termometern; dessutom s kulle ·luftprov tagas och 

insändas till •Gr.ecnwich College i ·och för analys. Analys

beviset skulle ut,skriva·s i två ·excmp1lar, av vilka det ena ,slmlk 

sändas till fartyget, det andra titll sanitctsavdelningen., tFar

tygsche.fcn skulle varje k\·artal insända uppgift, del·s på Jmru 

mycket ventilations- och värmcan'läggningarna varit i gån g, 

dels på den kontroll som utövats samt undersökningsrcsulla

ten av de företagna Kutamätningarna och resultaten av luft

proven jämte förslag till eventuella ändringar. 

n en sista .rapporten kom i mars 1914 och behandlade 

huvudsakniogen nykonstruktioner. Den förnämsta nyheten var 

augivandet av en ny typ för ·ventilationstrununorna, m·ed aY

scencle på dO'scringen av luft.en till dc O'lika fläktuttag en. 

Principen i ·det nya systemet, som under kriget inbyggdes i 

samtliga ny.a .slag.skepp och kryssare, var alt i •lufttrummorna 

insattes en ställbar deflektor, varigenom •lufts-trömmen rikla

des mot uttagsöppningen, där den ,genom en metallgräling 

med ma·skor på 318 tum riktades vinkelrät mot trumman . 

Grätingens storlek var yanligen 18 in .. X G in.; genom den n;t 

storlek Yanns •alt intet drag uppstod, om än elen utströmman th' 
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.Juften uppgick till 100 cbf. pr min. Vid förgrening av fläkt

trumman •insatt es en deflektor Yid förgreningen, vilket med

förde att avgreningarna kunde göras i större vinkel än förut 

bru'ld i.g.a vinkel i 30 °. 

Efter det d e~fleklorerna inställts i sina hestämda lägen, 

fingo ode ej ändras av obehöriga. Det nya syslemet hade äycn 

den fördelen att friklion.cn i luHtrumman nedbringaclcs till 

ett minimum; 93 % av elen luft som tfläktcn kunde leverera 

ti•llgodogj ordcs . Försök gjordes med ohlw typer av defleldo

rer, oc;h befanns den raka lypcn vara den mest ändamåJ.s

enliga. 

I engdlska flottan infördes även under kriget en ny typ 

av vattenutestängande ventilator, konstruerad ·enligt en fransk 

typ. 

Även en Ijusutestängande v.enlilator konstruerades till 

bruk vid 'avskärmning. En dylik typ beskrives som en trum

ma av järnbleck försedd med fals för inpassning i ventilen; 

tl"lllmmans bägge ändar täckas .av plåtmembraner, av vi'lka 
1 l 8 är bortskuren. Avskärningarna ~iro motsalta varandra på 

yttPe och inr·c membranen. Det hela målat svart. Yttre hort

skärnin1gen i:ir i övre kanten för·sedd med en skärm, sorn för

hindrar insyn uppi1från. 

I anslu·tning till den moderna ventilationslärans principer 

för seddes ·såväl rum i närheten ·av maskinrummen ,som alla 

rum där människor hade •sitt arbete med fritt verkande pro

pdlerfläktar för alt gynna vänneavdunstningen. Storlekcn av 

des,sa fläktar var i allmänhet 1G tum. 

I ·såvä.l engelska •som amerikanska och tyska marinerna 

hyggas fläktsystemen så, atl den vattentäta indelningen av 

fartyget ej genombrytes. Enligt engelskt utlaiande äro seelan 

19'17 torn oah durl<ar försedda med ·sin egen ventilation. 

Det ökade venli'lahons.behovet ombord framgår av att 

fläktantal en på en av de nyare engelska 1slagkryssarna (Hood) 

'llJ)pgår til 191 stycken. 
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Inom de utländska marinerna har uneler sista åren även 

elen strävan gjort ·sig gällande att radiohytt, stridsförbands
plats och centraler för läg1ga•s så långt ·Som möjligt från rum, 
d~ir värmekällor finnas. Har ej detta kunnat realis·eras, ha de 

dock ,skiljts från dessa genom god isolering eller genom ett 

ventilerat ~ufi>skikt .. 
Ä ven har strävan gjort s•ig gällande att .standardisera fläkt

typerna, varigenom frågan om Teservdelar förenklas. De kon

struCI·as även endast för en hastighet. Inom engelska mari

nen användas sex olika typer, nämligen: 
5 in. utsugande, omloppsmax. -1,130, ·kåpacitet 927 cb. f., tryck 

4,G :} in. vatten, cner,gi för hr. O,s1, 
7 1;

2 
in .. omloppshastighet 2,800, kapacitet 2,194 ch. f., tryck 

4,!.l in .. energiförbr. 2,o!.l, 
12 112 in. omlopps·hastighet l,G50, kapacitet G,l93 ch. f., tryck 

5,u in. energiförbr. G,1G, 
17% 1n. omloppsha•stig:het 1,193, kapacitet 11,8G2 cb. f., tryck 

5,32 in . energiförbr. 12,I!.l, 
20 ~n. omloppsha.sti,ghet 1,030, kapacitet 15,-178 ch. f., tryck 

5,3 in .. eneTgiför.br. 15,!.l, 
35 in. omloppshastighet 590, kapacitet 49,285 ch. f., tryck 

5,3 7 in. energiförhr. 50,51. 
l) Toalett, penteri. 
2) Badrum, stridsförbanclspials, gnisthytt. 

3) Tr.os.sbottnar, mäs•sar. 

4) » » 
5) H j ä1pmaskinrum. 
G) Maskinrum. 

Litteraturen från tysk sida är synnerligen sparsam och 
de t enda som tyckes innebära något nytt utöver vad förut 
iir sagt är att i helt avstängda rum t. ex .. centralerna tyckes 

en luiftrenarc av samma typ som för U-båtar ha använts. 
Angå·endc ventilationen å undervattensfartyg äro littera

turuppgifterna ännu sparsammare. Som en erfarenhet kan 
dock niimnas, att dc engelska U-håLarna vid sina palrullturc"" 
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ej använde •sig av sina syreförråd eller av :kolsyreabs·arhatoren 
förrän ·efter c :a 18 timmars dykning. Å U~båtarna inmonte
rades under kriget ·även frit·t verkande fläktar i stor utsträck
ning. Tven:ne nyheter på luftreningens område föreligga 

dock från tysk ·sida under •sista året, nämligen de ls Dräger
verke.s nya absorbator dels Hanseati·sche AparatenbaugcseH

schafts nya AUw'lisuperoxicl patroner. Framföra·llt den först
nämnda är förtjänt av intresse. I stället för den gamla me
t oden att kalit i .absortbatorn var i form av korn, är kalit i den 

n ya bestående av korta rör. Härigenom vinnes, dels längre 
livslängd, dels •att renillJgcn kan avbrytas, utan att absorhatorn 
b ehöver ·ombytas . Har reningen avbrutits, kan nämligen ab

sorbatorn »f·ri s'kas upp» genom att man m ·ed en träklubba 
bearbetar densamma; därigenom smulas kalir·Ören sönder och 
nya absorhahonsytor bli tillgängliga. 

Den metod, som Hanseatischc AparatenhaugescHschaft 

.efter 1kr,iget fört i marknaden, grundar sig på •användandet av 
a'lkalisup erox,i d. Denna ayger Yid övergå111g till karbonat syre 
ocih binder kolsyra. Metnden har .förut använts men övcrgi

vi•ts på grund av att ofta förorening med metallirskt natrium 
för elåJg, .som g,av anledning till explosionsrisk, och dels eme
dan prepantet snart förlorade något av 'Sin syreavgivande för
måga. Under kri,get fortsattes försöken, enär om vägen var 

framkomlig stor Yikhninskning skulle Yinnas därigenom, att 
de nuvarande syrega.sbomhhatterierna för·svunno. Fabrikens 
nya p repa rat skall vara explosionsfritt och tåla lag1,ing s·amt 
arbeta med jämn reaktion ända bills patr.onen är förbrukad. 

Huruvida metoden håller Yad den ·lovar är mig ej känt. 

U n d ervattensbåtshyg i en. 

Undervattensbåtsvapnet har på grund av sin säregna ka
raktär iförorsakat stora svårigh eter i såväl 'hygieniskt som 
m edicinskt avseende. 
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Ventilationsfrågan är förut berörd. Uppvärmningsfrågan 

är ej fullgott löst, de elektriska kaminerna äro ej tiHräckliga 

för e(fe'ktriv uppvärmning av bålarna och laga för myckl'L 

ström. Från amcrikansk't håll har föreslagils alt Yicl öwr

valtcnsgång använda motorernas kylvatten >för uppvärmnin gs

ändamål. 

Å amerikanska håtm· hava klosellerna flyttats från Tu m, 

där personal Imr sina kojplatser, ut i masl<inrummet. Å sa

väl engdska som amerikanska båtar har trycldufUömning 

av klosetterna införts i stället för den förul bruklig~a pump
ningen för hand. Alharliga lillbud bill rrörgiflnin<g med ar

senikväte haYa uneler kriget intl·ä{Tat i såv~d fra,ns:ka, ilali en

ska som framför allt i engelska bå~Lar. Icterus och utpräghul 

anämi Yoro utmärkande symptom.. Dyspoen säkerligen Le

roende på förslörir11gen av de röda blodkwpparna och nedsä tt

ning av deras syrebind,ande förmåga. Arsenikväte kunde på
visas i Juften :från ackumulalorbalteriet; :likaså kunde ars e

nik påvi.sas i hår, na,glar och urin från dc sjuka. Arsenik en 

förm odades för st komma från batteriernas svavelsyra, som 

alltid håller ~spår av ar-seni'l<, men visade undersökningarna 

aH den kom från blyet i massaplålarna. Det under laddningen 

frigjorda vätet reagerade med arsenil\lföreningen i blyet under 

bildning av arsenikväte. Undersökning av blyet på arsenik 

har dät,för införts. 

Den ,sjukdom, som för övri1gt mest uppträdde :hos U-båls

besättningarna, var öronaffektioncr, mest i form av en lindrig 

mellanrörsl.,atarr a'' kronisk typ, nwd indmgning av <tru m

hinnan till följd, beroende på förtjockningsprocesser i mel

lanörat. Orsakerna tiJ.l dessa förändt,ingar ,j hörselappara ten 

tilLskrivas dels de i en u -båt vanliga tryckvar~a·ti ,onerna, dels 

retningen av oljedunslen i molorrummet ·samt lannet av m o

'torerna. Maskinpersonalen är mest utsatt för dessa skador. 

Vel'lmingarna av dc,ssa öronskador pläga ej uppträda förrän 

efter ,Jål1!g tid, och äro de till 'sin :lyp lika dem som bruka 

uppträda hos telefonister. Kravet på en noggrann und ersök

ning av hörselapparaten före inträde i u -båtstjänst framhål-
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les därför. Undersöi.;ningar haya ådagalagt, all, om någ011 

skada å öra t :för n t före funnits, denna uneler u-h:Hs L j än st för

värras. 
Uttröttningssymptom från ögals muskler, åtfö ljda av hu

vudvärk, smärtor i ögonen, framför allt Yicl närseende, lå r

flöde och otydli1gt seende, särski:!t vid articif'icllt ljus, vo l'o 

även vanliga hos u-båtsfolket. Orsakerna anse~ vm:a lång

varig,[ bruk av periskopet, fel i periskopkonstrukt,ionen, fel i 

inställningen, förut förefintliga refraktionsfel samt rubb

ningar i det a:llm~inna hälsotillståndet, beroende på dc hygic

nis'ka missförhållandena ombord. Från Lådc engelskt och 

amerikanskt håll påpekas därför nödvändigh e ten av noggrann 

ögonund er sökning .. 
U-båtspersonalen är även särskilt utsatt rför kataTrer i 

näsa och svalg. Detta beroende dels på fuktigh-eten och de11 

i allmänhel :låga temperaturen inombords, dels på irritationen 

av oljedunsten från motorerna, dels på irritation av den ona 

i u -båt starka brännoljelukten och av från ackumulatorerna 

kommand e SY,avelsyrcångor samt av oset från födoämnesbe

redningen ombord. Des,sa näs- och svalgkalan·er predispo

nera~ ~sin tur ti ll öronsjukdomar. 
Inflammat:ion av ögats bindehinna är även vanlig och 

tillskri ves mest irritationen från brännoljeångor. Enligt 

e111gelsl\la :författare är den o[tas~ t att finna hos nykomlingar 

om bord och försvim1cr av sig :sjä lv :efter någon tid. 

En för u -båtspcrsonal typisk åkomma ~~r förstoppning, 

ber oende p:å ,dels :bristande kroppsrörelse, dels på elen koncen

trerade födan. För all motverka denna åkomma föres1ås från 

am er ikansk sida, alt den utspis,ade potatiiskvanti1eten minskas 

och er sättes med grövre grönsaker, såsom bönor, spenat, spar

ris och morrötteL I >Samband härmed påpekas vikten av, alt 

u-båtskockarna erhåHa en orclenllig utbildning. Dessu1om 

tillrådes bruket av milda Jaxantia under längre v~iste1se om

bor d. 

Huvudvärk, sömnlöshet oC!h aptitlöshet förekomma ofla 

vid längre rt:urer, särskilt hos äldre och av dessa framför allt 

h os underofficerarna. 
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Frän engelsk ,s~da har påpekats, att u -båtstjänsten ofl a 
predisponerar till blodtrycksste1gring, ·särski lt av det systo
Iiska trycket, ,en tryckökning .som, om den under län1gre t id 

upprepas, lwn .bliva kvarstående. FörfaHaren anser, alt väx
Jringarna i IuHens kolsyrehalt äro orsaker till detta förhål
-lande; möjligen 'bidra,ger härtiH äv.en den intestinala stasen. 
Även från amerrikan.sk sida föreligga undersökningar, som 
be1uMta, att efter längr.e ·dykningar en ökning av b'lodtryck et 
ärger rum. 

Enligt erfarenheterna från utlänska mariner verkar 
tjänsten äv.en ·stadd psykiskt deprimerande, detta beroende 
på den fysiska h1akliviteten, på de •ogynnsamma h)"gieniskt 
förhållandena ombord samt på tjänstens monotoni under 
längre färder. 

·För att personalen skaH kunna hållas vid full tjänslc
·duglighet, påpekas därför nödvänd~gheten av Wiräcklig vi'lo
period efter patrullttwerna, goda hygieniska förhållanden t1 
moderfartygen samt nödvändigheten av 1gymnastik och sport 
under viloperioden. 

Från amerikansk sida ,hävdas, att personalen ej under 
några förhållanden får kvarstå i u-båbstjänst mera än fyra 
år i fö 1ljd. 

(Forts.) 
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Meddelande från främmande mariner. 
Me'Clcl olacle från Marinstabens Utrikesaydelning. 

(AuglUsti 1927. ) 

Argentina. 

Do två kryssare, som reg.cringon b eställt 'i :Italien, få namnen "Almi
rante-B'rown" oClll "V'inte-Ginco-clc-Mario.". rDe &ro på 6,500 tons c1eplacc
m ent, 165 m. längd oc'h 1'7,, m . bredd. :Gn maS'kinsty'l·ka på 85,000 ilkr. 
b el'äknas giva en :faTt .av 32 kno·p. Bes,tyc1ming·en kom·mer a,tt utgör.as av 
6 19 cm. kan. i d'ub~Jeltorn , två f<örut oc-h ett akterut. Pr·ojektilvikten 
är 90 kg. Det 'se'kundära mtmeriet består :av 1~ 12 cm. kan. med hö,g 
-e levatiio n och 6 40 mm. tlmn. Fai'tyge,t 1ö·rses :äv·en m ed 6 55 cm. tor.pocl
tuiber. BränsleföTråclet blir ,Jl ·ögst 2,000 tons . Besättningssty•rkan rälmar 
·600 man. ·Fartyg·en lfå enelast en skorsten och en tripoclmast förut med 
eld1edningsstwtio·n. I :förhållande till •sitt ,cJir,pJac,e.mcnt bliva de mycket 
1'raftiga .faTt~·.g. (Le Yac~1 t, 13 El'Ug. 1927. ) 

Brasilien. 

U-,b1Uen "Hu ma;, a ta" , som bygges hos Ansa l(] O i Rpezzia, sj ösa L Les 
i j-uli. Denna u ~JJå t, som liknat' itali enska "BaUJl.a", tit' 'konstruc·racl för 
·ett störs ta .ci ~·.kcljup av 100 m. nrss clcplacement ä·r· 1,300 ,tons i öv.-läg-c 
och 1,763 ton s i rt.Jv.-HiE··c . TYå m olor:e r på 2,0()0 llkt'. gdva en fart ay 10 
kn op •i uv.-läge. Bestyckningen utgöres av 1 10,, cm. J'a.n ., 6 60 cm. torp ed-
t ube r oc'il en tYJJinfällningsapparat. (Le Yaclltt, 13 aug. 1927. ) 

T idskrift Sjöväsendet. 28 
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England. 

I julinumret aY '' t!1 e Uni~ccl ::;tates Naml Institute Procecllin gs'' 

förekommer en artikel angående utbildningen av 1ftottans flygar e. Diit'i 
fram!ilållcs, att inn an man tager sig för a tt uppgöra. något program fö t· 

uLbilllningen, må~to man klargöt·a för sig Yad uLLrycket "o n J'l ollan~ rly 

gm·-o" -cge.n tlig-en inncJJär. Uli Jfeågavaranclc a:rti•J,el är clo-Jinilioncn P<l 

on stvc!Rn: "·en man, som :il' både flygare ocl1 tfly,goffi ccr". Det belonas 
aLt -clrssa u t l ryck ic•ke äro syno-nyma, -cmoclan de egonska;p-or •som bolingJ.s 

för ·att vara det -ona -eller det an<lTa, -äro ill·e lt oUkR oc11 icke hav-R något 

di·r-ckt •samband m >ecl varandra . En person kan visa. sig va:ra en gael J'ly

gal'O men en dålig flygofficer oc•lt vice v-ersR. Artikeln <framl1ålle-e ockS <l 
att tlTygning mee är aU a,nsc som en konst än -en Yotonskap samt a tL 

insLi n-klen J.ntagl1igen spolar •s törr.e ~-oll där i än i något a nn at ~yeke , chlr 
clc t ,fordras sinneskonc-entration vid ulövanclet. 

:\led anl-eclni.ng av d en ant'öeda artikcl~1 anmiirkor· ti clskei>fton " th •" 
Naval and Military Recorcl" följand e : "Vi skulle vilja gå -iimm liLnge·e än 
ifr·åga:va:ra.ncJ.o arLikel. ":Gn fioLLans •fly,gar•e" -bör, enligt Vtcl' äs•ilkt, vara 

b&clo flygoffic;cr -och sj öofficor. Han bör lmrma :flyga ocl1 samti·digt hava 

on intim •lcännedom om d-e t militära s~öm3JI'syrkot ocil1 i synnerihet _om 
sjötaktik Hans värde vid r ekogm-osccring•S'företag, som vi anse vara t!h e 

Fre-et A:ir Arm's viktigaste ,funktion, 'kommer att i ihög grad ibeeo på !lans 
föt'måga att inse den verkliga i-nnebörclen ·i vacl !han uppläckce. Det ör 

icke no g a tt ~1clt -enkelt in .rappor~cra, at t så och så må nga farLyg, föem ocl
lig-on fientliga, st}fa kurs .så ollor så. Han måste vara i stån(l Rtt avgöra 

av vilk-en ty'P dc äro och därav deaga slutsatser, som 1amna hjälpa honom 

att komplettera sina iakttag-elser. Om tfartygen äro Jätta krJ'ssar-e, kan 
han .antaga att de äro on spaning.sstyrka -framfö>e ·en huVILlclstyrka. Eller 

- om det icke f.imnes aolecl.n-ing att 1öemoda 'ltt -en huvudstyrl'a b.e-fionee 
sig ,j nät'hCl•Em - 1can han använda sin sj·ömiEtär.a insikter för aLt fundera 
ut vacl 'far:tygon sannoli'kt hava för -up·pclrag. iDet är dii-rföe, som cl et är 

så viklit;lt, att flottans ·flygvitscndo står elirakt uneler ami ·r ali~eLe. Ls l'cdnin g· 
oc:h r ekryLeras m e(l per.sonal, som har kunskap i d et sj•ömililära yr-!c 0 t. 

'!'ale Ai•r Ministry u1ar, Jo·rtsät~er tidskri-ften, kommit tJill insikt !lär

om i •stor utsträckning. De t låter •JWaOctiskt tag-e t amit·alitctet göra som 
det vill så länge d·ot e-rkLlnner mi-lllistcriets admi]]isLrativa juriscliction öve r 

hela flygväsenclet. Detta JJetyder, s lutar tidskriften , i vcekligheten icke 

stoet mora, än att det nneclföe princi•pen mecl dubbel 1edning, men så länge 
a,mi'l'alitetet utövar elen ledningen , är d-et av föga vikt, om det gö·r så 

till följcl av T<he Air Minisley's tillmötesgående. 

('I\!1c Naval an'cl lVLi]itary Reco·rd, 27 juli 1927.) 

Slagskepp·et "Nelson" •har nylig·en avslutat s:ina provskj>Utningar m ed 

artilleri utanför Portland. Resultaten syn-es hava Yarit mJ·cket goda. 
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Dc.n clcfiniliYa koslnml en Jör fart~·get uppgiYes till .C 6,'•83,870 varav 
r ·481,000 för artilleri. 

Kryssaren "Suffolk", d-en föt'sta av de fem 10,000 tons kryssarna 
av 192', års program, •har börjat sin proytur-e·r Tid Port,;moulll. Den p·å

!Jöt·jacl·c~ elen 30 sop~emlber 1!J2lt •pa vat·nL u Portsmoubll och sjösattes den 

1G •fe,!Jl'u::tri 102G. I noYemb cr Lorclo kryssaren komma atL för ena s·ig med 

den enf;·elska •eskacl-crn 'i Kina. 'l'ol\- kryssare -av samma t.YP ~lro under 
byggnad , varav LYå d'ör aus~raliska flottan. 

~jöm:ni !': t em •Ilat· n~·Jige n Wmnat l l!lClerl1uset 1.1p.pgift å en d el kost

nade'l' fur do nya !;ryssarna. En 10,000 tons ;,rJ·ssares nylJyggnaLiskostnacl 
är f 2, ir',O,OOO oc>1 en G,COO tons t 1,130,000. I summan ing'år· Jcostnaden för 

JJest~·ckn in g. ammunition ocll reset'\1förr1\cl. Beträffande å e li-ga ~costnadcn 
för cl-essa kryscar-es JllåHancl c i tjänsL up,pgiws denna till J.: 215,000 för de 

förra oc'l1 t 130,000 för cle senare. Det framg.i'u· -av d essa s-iffr·ot· att clessa 

n,.,-a J;rys~arc av "CounLy"-klsasen så1·äJ be!Jräffande anskaffnings- som 
uncl eJ:Jtullo-kos lna•cler ställa sig JJctydJ.igt elyrare än slagskeppen av "Il'on

Dukc"-klasscn, som äro pil -bet;·dJigt mera än det dubbla cl-e•placomentct. 

Kryssaren "Courageous" omändring till ·llangarfarL~'g toTcle iclce 
JJI•i•Ya aYsluLad för·e jan-uari 1028. iKostnaclen -för ar.belet berliknas till 
E 2.2.58.000, el. Y. s. en kvads miljon pouncls mer än farty ge ts n~·byggnads
kostnacl åren 1916-1917. 

An~iralitetet har JJeslutat att till Ros-:,·th förliigga alla jaga•ro i re

seevon, vilka nu äro födagda till dc sydliga hamnar:na. Do är·o samman
lagt 6~, vat'av 9 flott!iljl eclare. AY >Clessa -äro :JU 18 jagare ocl1 2 IloLtilj

ledare förlag;da till Portsmoutil , 18 jagare llCil 6 lflottiljleclarc till The 
Nore samt res-peiktive 21 och 1 till Devonport. 

(Le Yacht, 13 aug·. 1927.) 

Beträl'fande vtirlclens största ll-b il t, elen engelska. X I, föroli,gga nu 
föe första gången -närmaeo u p.pg,ilfter. U-kryssar-ens cleplacemon t ii r 3,600 

tons, ,Jängcl 107 m . och bredel 011 m. -Farten i öv.-lägc uppgiY·es till 22 
knop. Artill-eribestyckningen utgöecs av lt H cm. 'kan . I öv.-läge fram

Clt'ives •f-ar·tyget av Dicsemotorer. B-e-sättnin,gsst~Tkan är 120 man. D-krys
sarens far·t. mask·instJTka oc;h cleiYJ;mft i uv.-:~lg-e hemli31hålles foetfarande 
av myn cligiJJetema. (•Ki eler Neucstc 2\lachrichten, 23 aug. 1927.) 

Slagskeppet "Roclney", som bygg-ts hos Cammel, 'LaJil'cl and Company, 
B,h'kcn•heacl, Ilar nu -ankommit till Portsmoubh o•c'll kommer att -inom kort 
p§,bör·ja ,s:na proYluTel'. 

(Tihc IIamps iJ it·e T clegraph aml Post, 19 aug. J927.) 
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Frankrike. 

Franska r ege ringen a1ar nyrigen ,Jws ett .pr·ivat varv lJ es täl lt ett 
hangarfartyg "Commcnd.ant-Teste". Deplac·ementet blie 10,000 t ons oc l1 
längden 16:5 m,., mas'kinstyTkan 15,000 i1kr. Gc'h anorclningae föe eldnin~ 

såYäl m ed O;:o l som olj a. Restyclm ingen kon1mer a tt iJes tå av 8 1ft cm. 
J; an. , ;, 75 mm. kan. oc1ll '1 37 mm. kan. Flygdick finn es icke utan faetygel 
förs es m ecl 'katapu!Lce. net kommer fö•r·oträ:ctosv'i's att användas för tean
E>port oc·ll konvoj erin g av sjörflygplan. Fartyget lmn ombordtaga elt 
tju gu tal JJomb- oc•lt spana rpla n. En ti.lor reparat io nsvcr·kslacl 'kommet· rll 
anoeclnas . (.Le '1'-emps, 5 aug. 1927 .) 

1i\li!nkt'~·ssaren "Pluton", som lJ y.g.ges å öi'logsYarvet .i Lori ent, är ickl' 
någo n •efterbildning av elen engelska "i\ clven tur.e", an miirker liclnin gcn L1• 
1'cmps . Den se n•are 'är s tö•rre; d ess d eplacement är 6,700 tons, längel 15K 
m. ool1 far t 27 knop. "Pluton" f.år clt .clcpl aocm ent på 5,300 t ons, b lir ! 1'. 
m. lång och 15," m . . brecl med ett djupgående av 5, 2 m. Maskin sly :·l;an 
blir 57,000 1l1k r . o0!1 'Clclning med lJ äde olja o·Cih i;:ol; 1'artcn beräkn as l1li\' ;1 
30 knop. J3cstyckning·e.n kommer att utgöras av 't 13,8 cm . kan. i mill
skeppslinje.n, 1.0 37 mm. h 1ftvärns'kan ., 7 JwlsprutoT ·o ch e tt s·tort antal 
min or . J) enna minkr)·ssarc, so m är elen ,flö rsta J sitt slag inom fr ansk :r 
marinen, fåt' :en m ycket stor aktio nsracl'ie och är avsedel f.ör o·pcationer 
i aYli:igsna faon·atten. (Le T•cmp s, 6 aug . .1927. ) 

Förenta s taterna. 
(U . S. A .) 

l~~l ·ny tt bomb'l'l)·gplan , 1l l·C lt av rme la ll , har nyl igen i New Yorl;: ul -
1'ört tiiiJ r.· ed:osti:il.Ja.nd c proy·lurer . 

iD ctla fl~·gjJlan s lJest)·ckning b es lår a,· sex J;: ul s,p rutor i slutna lot'Jl 
Yarjämlc tusentals kg. JJomber, tol'p ed·CJ' och and-m förs törclscretl:;kap 
kunn a medföras ty fl)'gplanet, som fr amdl'ins av två motorer 1Ji't GOO llh .. 
a;an ombordtaga en totaHast av 8,000 kg., vari clock ingår v ilden av en 
b c•si:ittni:n,g av 10 man. (TriuJun c cl c •Gcnc1·e, 20 .sept. 1027.) 

net sto ra n~·a hllflsl; ep p, som skall byg.gas i r. s. A. , fåor en n ·m!l 
av 18',,000 klJm. - 2 ' l , gi'tng så s tor som .Los Angeles. Faet.en blir 80 
mil es pr timme orh aktionsracli·en ~ J ,OOO miles . Besilttningen skall ]J c:<Lt 
av /1 ~> man. Luftskeppet l; omm2r aLt lm nn a mcrlföea fr m n:·gplan. B)·~·~-

nadstid en ibcri:iknas 1Jill 'lre år. (Le T emps, 19 aug. 1927.) 
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Ch efen för den amerilmnska marinens flygväsende hm· förelagt Re
presentan terna s h u s. ·e tt pro gram för lf!y.gvä5enclets utv·eckling under de 
nät'm'aste fem åren. Han •b egär !bl. a. ytterligare :h.angarfa·r·tyg på 23,000 
tons. 'l'·reltios·ex flygplan skola aY.ses 1'ö r clc nya 10,000 ton•s kryssama. 
Alla de fly.gpl an, so m crfot'(iras .föt' 1Jasemf1. å Hawaji ocih Coco-Solo
öa•r.na sko la 'färctigsrtäll as . I k orthBt sagt begär flygclhefen at t regeringen 
skall uppbringa ruftstriclskra:ftcrnas s ty rka till pToportioncn 5:5:3 so m 
gäller !föl' vi ssa .fartyg. Enlig·t dessa genereHa direktiv b egär i'lygch·efen 
at t 1,000 11'lygplan sk ola byggas under dc. !fem å r en va•rav 667 i tjäns t och 
333 i r eserv. Enligt .h an s förslag borde till den 30 jun i 1927 hava färdig
ställ ts 235 ·fl ygpl an, men som kongresse n ·iok·e b eviljade tillräckliiga m edel 
för att gc·nomfö.ra !programmets första del, hava enelast 137 ·flygplan kun
nat anskaffas fiö r d c 9,0&2,500 dollar.s, som anvisats för budgetåret 1.927. 
Här till k omma 78 andra fl ygpl:an för en kostnad av 3,000,000 dollaTs, som 
tiro av•scdda för hangarfart-ygen. iDet toLal•a a ntalet flygplan d tjänst är 283. 

\ ·liceamiral Ste igu er öY·ertar den 15 sep temb er befälet över The Battl e 
Fleet cn ce Yi·cea mdral J acl;s on, som utnilmnts till m edl em av lill e· General 
Board. (Le Yacht, 13 aug. 1927. ) 

::\ farinmi·nistern i1ar d'ör avsikt att föreslå ko,ngressen att utöv·c•r de 
t'edan lJ eY:iJojade åtta 10,000 tons kryssarna anslå m edel ~iii lJ~·.g;ga.ndct av 
10 s-å(lana . Alla 18 kryssarna b eräknas vara färdiga 1935. Dessutom pla
neras byggfmclct av 10 l;r}ssar e på 7,500 ·lons. 

(Frankfurter Zeitung, 12 aug. 1927. ) 

Italien. 

Intressanta s trill sö vn i•ngar J1ava lföre tag•ils d en 26-2!) juni i Till~'l'l'C

nii &ka 1l aYet. ::\fycl; et s tora sj öst~· I'kor dcltogo däri , sammanlagt 70 far
t~·g, vaTib lankl 33 jagar·e och 22 u~b åtar samt dessutom två luftske·pp ocil1 
80 sjö- ociii lanclfl~·gplan. Förutsättningen för .stri(lsövning•cn var att en 
röd styr.Jw f öre to g ·en off e·ns iv från en bas belägen p·å Sard inj ens sydvest
kust m o t elen it:aliensk a kusten i av·s·ikt al t ubf.öea ett plötsligt bombar
cleman,g av Neapel. nöcl styrk a lyckades g.cnomlJryta bcvakningslinj en, 
meUan Sicill:cn oc:h Sarclin ien. Den. ilali enska pTessen ko nst ateear med 
oro, att i ·h änclelse av J; r i g mecl en vestmflkt skulk en fl en tli.g flotta uneler 
gynn:o•amma väderleksfönhållanden med klttl1 et Omnna dntr.i:inga i 'l'.hyrre
n iska h avet och vePksamt !hemsöka 'de mera vi.Jctiga pla·tserna rpå kusten. 
Pr·essen drager av striclsövning·ens utgång elen slutsatsen, at t Itali en bör 
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öka sin::t hUta farLyg6.typ er och u-bålar så mycli eL e;om möjligt samt ciwn 
fiörstärl;a sina lufls.triclsktwftcr. 

l\larinlmclgeLcn 'för· år 1927- 28 slutar på 1,21a miljon eT lire, YilkcL 
är 10 miljoner mer •än rförcgåcncle års . l'I'Iar.i<tens •personal ökas till 43,00ll 
man, Ya ra v 2,200 offoicerare och 6,000 unelerofficerare - en för vm sj un
cle man. 

Ital.i·ons flygYäsencle, som år 1922 räknacle i allt 600 flygplan , kom
mer inom kort att äga 2,000 såclana. In om tr·o år komma 2,GOO fl~·gp lan 

att vma fullt fänliga fö.r tjänst. 

Vcrkstadsfarty,get "Qua:r.aro", som byggts :i Pola, har nu insatts 1 
tjänst. Fartyget är förs ett med två ol.jcci'Sterner rymmande 1,500 t ons. 
Cisterne,rna äro placerade midskepps o0h Ifrån dem kan 1complettering aY 
oljeförråcl ·ske i ·öpopcn s'jö förmedelst ;tre pumpar miclslcepps ocih aklnul. 
I fartygoct inrymmes lhen en lasaretl.sanlelning på 12 b•äclclar samt sjnk5 Jl, 
.Oiperati'o•n,ssal och apotek . (Le Yacht, 13 aug·. 192.1. ) 

Polen. 
Den gamla J,ryssaren "clt'tEntrccastcaux", som på sin tid ställdes till 

Belgiens förfogande men sedermera, då elen b·elgiska flottan uppl öst••:; . 
återläll11.nadc·s llill Frankrike, ·11 ar nu. övc·rh~mnats till Polen. l:lcn Ilar er
håHit namn et "Vlaclislaus IV" och har avgått till Gdynia. Krys saren kom
mer att an.vän,clas som skolfJrt;yg för de uneler uppsättning varande perso-

. naliförbanc1en. (Le YacJ1t, l} aug. 1927. ) 

Portugal. 
Marinministern 'Ilar up1pgjort en plan 1för ct·eorg1ani·sation av !flottan. 

Om denna bhr -antagen, är av1sikten att inköpa trettio faetyg, omfattancl L' 
lätta kryssare, j-agare ooh u~båtar i utla:nclAt. iD·en. portug1isiska fl ottan 
lmr icke erhå.Jlit någ.r.a nya fartyg på några år. Des.s modcmaste fa rtyg. 
frånsett torpedfartyg, äro de f. el. engelska kanonbåtarna (sloops ) "G la
diulus" ocl1 "Jonquil", .sjösatta 1915 oc~1 inköpta 1920, samt omclupta t ill 
"ReopuJJJ.ica" cotll Cana1hao-Aranjo". 

(The Ho) al Uni t ed Sen,ice Institution, aug. 1927.) 
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Ryssland. 

Enli·gt ::\•cue Zur•c•lJ·er Zeitung u•ppforclraocle redan elen s jätte sovjet
k on greiSsen för Ukra·ina, under vilken Svarta imvsområdet hör, regeningen 
till att vildtaga cle oeftergivliga åtgärderna för att il.terup·prätta flottan och 
för al!t utbiil•cla personal•en samt äv·en :fur att JJi•!Je:Jlålla elen gamla marinens 
kadrer .sasom stomme ·i elen nya tfloUan. Denna sak är deL emellertid, 
anmärker tidningen, lättar·e att f.atta r esolution om ·ä:n -att sä:tta i verkat. 
Bol•sjevikerna hav.a allbitfrån 'första dagen dc övertoga makten fortsatt 
upplösningen av den gamla ryska flottan ocJh 1fUr nä:rvarancle återstå encl·ast 
några få: •er,farna sj öoff'oice:rare under det att de nyutbildade, utan någon 
stacl:g:a och utan va.r je tradition, icke ·~n,s km:na anses som någQt tillskott 
i egentlig menoing. 

Flottans fartyg.sbe.stånd, for~sättor ticlning.en, lämnar också en del 
övrigt att önska. Sålunda 1i ngå, enligt nya uppg1i'fter, i öster.sjöflol!tacn två 
slagslcepp, "Gan.gut" och "Poltava", som äro o·bTUkbara, tre pansarfartyg 
"HepubHk", "Andrej P erwoswa.ni j" O(Jh "BurgeT", äv·e.n cle oanvändbara, 
en s·törre Ile ryssare "Rjurik" och fyra lätta kry,ssare av vilka tre ("Swet
lana", "B•UJ takow" ·OCJ11 "Graig") likaledes -ioke m er äro i krig.sdugl.igt 
.skick. AHtså åteorstå Ii ös.tersjön av större krigsfartyg endast "Marat" 
( f. d . 'P·etmpavlovsk ), "Parsier Kommune" ('f. d. Sevastopol) och elen 27 
år .gamla kryssaren "Aurom". Därtill komrnB. '1.'3 jagare av vilka. cle flesta 
<fått namn eifter bolsj evikledare (däribland sådana s.om nu tillihöra op:posi
tionen ) och alla: sj ösa t ta under åren 1914- 1918, :samt vidare några torped
b·åta:r oclh 1'1 u-båtar. En del av dessa farytg sakna krigsutrustning ooh 
å anclra är de.nsamma <föråldrad. Slu tligen up.p@i:vas intill 30 tra:nsport;... 
'fartyg vara mer eller mindre brukbara. 

I Svarta havet återstå två pansa!lfa:rty,g frå:n 90-'talet .och ytterligare 
tre, 20~25 år gamla, vartill komme·r ett av nyare datum "Dcmokratie" 
(1f. d . Nikol aus l" ). Av fem nya :kry.ssare är endast en "Komintern" (f. el. 
Kogul ) färdig, on andra "Di•e Rote Ulluaine" (·f. et Naohimow) ligger på 
sta~peln och de övriga äro antagligen ·endast projekterade. Slutligen till
höra tr·e stora och sex små torpeclb·åtar :samt <fem u-b·åtar Svarta havs-
flottan. (Neu e Zi.\rcher Zeitung, 2 aug. 1927. ) 

Tyskland. 

nen 1 augusti linsattes den f}änle av de nya jagarna "Falke" i tj-änst . 
Den J.öp~·e av stapeln i början av året ooh liiommer att ingå i samtma halv
flottilj .som de r edan färdiga jagarna av denna klass "Nlöwe", "Greif" och 
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··seeacller" samt d e ännu under by.ggnad %.rande "Kondor" ocll "Alba

~ross" . "Falk:e" är på omkring 900 tons dep lacement och buäknas tl. 
en 1fart av 33 knop vie! 24,000 hlm·. Hestyclming.en utgöres av 3 10,, cm. 
!;an. (uppställda i midsJc.e,ppslinjen, en på JJa.clken oc;ll tYå akterut ) sam t 

2 50 cm . .tripp•eltorpecHulber. "Falke" har enelast oljceldn·ing. 
(.Kicler Neucste Naeihriichten, 4 aug. 1927. ) 

Den 20 augusti sjösattes· den :tredje av de nya .Juys·sarna i Kiel ocl1 
CI'höll namnet "Karlsruhe". Kry•ssarcn har ett •s-tandardde•placement (d . 

v. ,s. utan ·bränsJ·e- ocili varttenförr d) på 6,000 tons, är 174 m. lång och 

15,, m. b!'ed med ett djupgående av 5,., m. Bränslet utgöres uteslutanclP 
av ol ja. Man b·eräkna max•imifartcn till 32 •knop. -Bestycknin•g>en utgöres 

av 9 15 cm . kan. i .tri.p.pe]lto rn , 4 8,, cm. Jmn. oc;h 4 tripp•eltorpedtuber. 
(Ki·eler Neueste Naclr.ric;hten, 21 au g. 1927. ) 

-409-

Innehåll i åtskilliga maritima och krigsveten
. skapliga tidskrifter. 

Stralc!Ji och politik 

SupplJ" of raw ma!teri.als in· Lime Olf \Yar (J. R. U. S. I. •a ug. ).- '1lh·e 

greates.t crisis of th e war (J. H. U. S. I. au,g. ). - Vom \Vesen der Seestra
Legie. Pr·e·isarb cit fD r· 1927 ! ( ~l ur. H. <11 . 8) . - L 'echeance naYale dc 1927 

(R. •:'11·a-t'. aug. 27). 

Sj iilo·insh islo•·iu. 

Minde la:l v.e ct M.anim.ef•oren'ingcns Ml(icle i Anledning af 250 Aars Dagen 

for Slag·ct i KyJ.gebugt den 1 juli 1677 (.0 . 'l'. 1f. S. aug.). - "Kro111p.rinz 
w .i1!1•elm" som •hjälpkryssar·c (N. 'l' . lh. 8) . 

Or!J tlll ·isation. 

L'·util' isa lion de la floll.c co mmerce e n tomps de guerre (Le Y. n:r 
2.317). - Civil as•p eCit of a:·r (].ef,cnce (J. R U. s. I. aug. ). - Fo•reclrage i 

Slabstjoencste (D. 'l'. of. S. a u g.). 

Sl•cppshyu!Jnadsl>onst och masldnväsend e. 

·Di e .J\:uf'!Jau t en d er ncucr·en Gr·os~lkamp.fschiff o (;'Ilar. H. !J. 8). -

No·te sur l' emploi d e Ja vaj)'eur a hEUu le pres.sion iL JJorcl los cro iscu rs 
lC,g.er:s (R. Ma•r. aug. ) . 

i\J•lilleri. 

LY-ar liJ.eri.et oc.h dess anYänclni ng (A. 'l' . ill. 3). - Gas- oc·ll rökgra
natens ltakUik (A. rr. h. 3). 

Oi i'Cl'SC. 

'L'h·c red fleet (J. R. U. S. I. aug. ) . - .Signalväsendcbs organisation 
och anYänclning (T. i F oPt. •h . ~ ) . 
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar 
meddelade !Jenom Th. \\':nnins l•ys Palenlhyrå, S!ockholm. 

D atum 

7j'i-27 l 125;26 
J650j25 

1658/25 

Uppfinningens art 

Oljecldningsanorclning. O. Osvvald & Co., Hamb m g. 

Säkrh1gsanorclnin g Yid 'för proJc'ktiler avcScclda nPil -1 

s l agsb ran .cl~r. BeN1l el1 cm Stcel Co mp3JnJ' , Beth- l 

Jc!J cm , A. F. S. 

Brandrör med sammansatt llamma·re. A/ G. yormab 

Slwclawcrk·e in Pilsm1, P rag-Smichov. 

14/7- 26 8450/25 Anordning Tid vattertröt·ängpannor m ecl av lutan t.le 

vattcnröt' fönbu1nclna främre och bakre v3JUcn-

21/7- 27 1263/25 

121/24 

210Gj24 

4103/25 

2164/25 

4/8-27 3803/24 

1459/23 

251 J /25 

1kamrar, ·mren acl e m ed •811 överpanna. J . n. 
Sandva!J, HälsingJbo·rg. 

Av b läncln'ingsanordn,ing •för s'lril.lkastar·e. H. V. Balk-

1\Iöllcr och J. Paul,sen Vctche, Malmö. 

Sätt att sk~·clcla m etally tor mot angrepp och avs:lll

n in g·ar av a lla slag, särsk ilt pann·sten. Rudolf 

Bay·cr, S•c~1aan, Tyskland . 

SlagYCTktyg för .reng öring och hearbetning av ~·tor, 

,särski]it f.ör il.n,gpanmors befriande !rån panns ten, 

J. C. Scllmidt, 'Köpcnl1amn. 

Anordn ing Yifl avSitåndsmätn in.gsinstrument av !Oll-

IJa s mätm·c t~· p. C. H. Hansson, Göt·eborg. l 
H:ckylf'örstärkarc till automatiska skjutvapen. S. ,\.l 

'EtailJlisscments Br.acker.s, Herstal-lcs-Li cg·c, B el-~ 

gicn. 

Anorcln'ing fö r tätning av ,, ngpann etub er. J. A. \' ik-~ 

ström, Nyland, Sä!Jrä. 

AnoTCin i ng vie! lavc:t tage för å lufbf.artyg upp ställda 

skj utYap en. Scn·ciclct' & C :i e, P.aris. 

Anordning för lJes tämniug av en at'bill eri:pj äs' !Jö.id

riktvi nkcl Y id skjutning m ot luftmåL J~. Saj la

nov, P rag-Kal'lin\ 'l'j cckosloYak ien. 
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Uppfinningen s art 

---t-----7-------------

T h. 

An ordni ng Y·itl mas'kingeYä.r med utirytbar pipa. 

ZJJ roj o v k a Prag a Spo leenos t s . r . o., Prag-Vt·so
Ticc, 'l'jeckosloYakicn. 

AvfJ'!'11ingsanorclning för· skju tvapen. ZlJ t'oj ovka 

Praga Spolecnost s. r. o., Prag-\'rsoYice, 'l'j ccko
slo Yaki c·n . 

. Förfaringssätt och anord nin g för kylning och fö'l'

Yat'ing av ömrLåli,ga produkt-er. T. B. Sla tc, Long 

Islan'cl City, A. F . S. 

Anordning vi d sky(lds tuber för tubulä.ra ångpann or. 

C. IN. G. I-Iag.s teclt, 'tockholm. 

Balanseri ngsanordning Yid artilleri,pj äser. Schnei

dcr & C :i·e, Pm· is. 

Gli'clbil.t m ed aYsalser. P. l-I. van \V'ienen, Hamburg. 

Wawrinskys Patentbyrå 
Innehavare: H. ALBIHN 

16 Birger Jarlsgatan, Stockholm. 
Telegrafadress: WAW, Stockholm. 

Telefoner: Riks 74911, (Växel), 74912, Allm. ö. 2248, !ng. Albihn privat 74913. 

GRUNDAD 1891. 

.. Ombesörjer uttagning av patent och r egistrering av varumärk en 
monster och modeller 1 Svenge och utl andet. 
t , V~rkställer tekniska översättningar och utredningar rörande in
rang 1 patenträtt, patents rättsliga omfattning, giltighet m . m. 




