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Om behovet av lokalstyrkor . 
• \ n [ijran<lt' f'Jlligt § 31 i Kungl. Orlng, manna sällskapcts stadgar 

lll' lcd,lnJoton L a11dryuist. 

_-\Jt flolian s uppgill iir, sa som d e l ullryckles i rcgerings

prc;pusitimwn ar 192-±, al L »s k y elda rik el och dess intressc11 

till sjöss >> , clii ro m torde ~ll lm iin en ighet r{Lda. Den obestrid

liga s~m uing, som ligger i den anförda formeln , t ord e em eller

tid erfordra nagon cl illercnlit>r ing fiir a lt klarare framlräcb. 

>· Att skydda r ik el till s jiiss » kan icke Lyda s p å a n n al s ~ilt iin 

sa, a lt del iir fi o llans uppgift a ll fiir sYara SVenskt [Crritorium 

mol sjölcdc~ l' iler Juftledes Ö\'C r h a\'cl fra mförd a an fall m ol 

dcl sannn:l. Denna uppgill fö ru lsiitt er undantagslös t, a tl rikcl 

iir e ll er om cde iba rt bli r in\' ecklat i k r ig. All: aY fiollan fordra, 

~1ll d en sk :lil ,, sk ydda rikels intresse n til! s jöss », innebiir där

em ot a tt upps tiilla kraY p ft densamma, Yilka framträda silviii 

under fr ed som krig: sjöll:mdcln och nlsjöfi sket kriiva uneler 

a lla fiirh flll :mckn sk ydel oc-h understiid , och rik e ls neutralitet 

l11 ltS [e yjc[ f'~1 JJ UV krig m ell an främm ande makter hii.Ydas. 

Den oavb rutn a. fred , som seelan m er iin 110 ftr tillbaka 

har varit v[u·t J:11Hl bcsk iird, torde i sin m än h a bidragit till 

:1tt hos nati on ens flertal J'ör s,·:tga uppfattningen om försvarets 

betyd else iiH'l' husucl Laget , enkannerligen om flottan s' roll vid 

värnandel av landeLs sjiilvstiindighel. U11 der viiridskriget 

Hl14- l8 oe il iiYcn m[thiinda under dc å r , då d e tta kastade 

sin skugga framför sig, kunde dock en tillfällig' fötshirkning 

a,· försvarsviljan iakttagas, och d el tnrcle icke inncbiira någon 

1'idsb·ift i Sjövi.isendet. l 3 
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Ön' rdrit't a l t siiga, att detta n;ttionens " nymorn a d e » f"ör s\·: 1 r' 

inlre~se siirskilt l'iiste s ig Yid sjö\·apne t, Yilkd i syn lig m at ', 

har nl'ulralilets\·a ktens tunga och clrssulom geno m sin hu Yu<! 

sty rka s (ku s lfloll ans ) relati \·a s lngkrn ft och fr a mt'iir all! gyn 11 _ 

sam ma bnsering [t lan d els ost ku s t utgjorde dess mu sl <H·IJ 

k ii rna . 

Dell a naticnens >> nymo rn :tcl<' intresse l'iir sjiiYfl p nel 11 , , 

a . o. d e lta de s.~ - ntga r m a n hnppa;,·l - a lltjiimi fortsk r icl :1 

ck llppYak na ncle till rea lite le nw, synes liirnplige n ku n n a 1 ,_ 

gas till ut gångsp u nkt för ell - genom iimnew:ilel - sk:~r p l 

aYg rii nsnt för siik att g i\·a nagr:1 syn pu nkter h e lriifl'an ck I!< J! 

lans m · dess uppgift er b elingade in deln in g oc h h>~sering . 

Rehou uP loku/styrkor j'ör neutralitetens skydclanc!c . 

De l har nys ~ fn1mballit s, a lt elen ;, lag f'iircli g:t, a r ik ets o '' 

kust gyn n samt ha sentdl' ku st j'lottnn utgj orde Jt eulralilL' tsri·p· 

warels m i l itiira mu st och k ii rna. Jag iinskn r unelerst r Y k 1 

dt>lla ullnlande, eniir j:1g h iir niirmasl cf terat uleslttlan ciP k;nn

mcr att t- n ia om erfordn li ghcten av lok a ls lyrkor för nru lr. · 

l i t et;, va klens omedelha ra u p p riill h{d In n de. 

I arbete t »Fiollans neulra litelsntkl >>, u !n rhel<t l inom cl :l\ 

K. SjöförsnlrScll'P ~Htemenll'l (ar 191 9) :lter i'i mws fiilj a nck 1 ~ 
ta l ~mdc (s id. 9) : 

>. -- - - · Inom de vikligare kuslomradcna har sk ~' c ld l' i.,;

ne utra li !el , sjöf:trt m. m. Iiimna t s :1\' elit fi \rlagdn sjiistyrk '" _ 

huvudsa kli gen lwslaencle av '- liirre :t r lill<' r it'a rtyg. Del r in :.: 1 

a n lalel l'iir siik till n culralill'lsk rii n k n ing:u· i sacl ana ku sl nt , 

r:1cll·n visa r , a lt dl'lta skydd i stort sett va rit l'ffl'k l ivl. 

Dessulom ttl'l 'cle del hiira crinnt s o m :1ll , cH\ va m min d .·· 

Ön ' rva llen s fa rlyg und er s in pat r ul le r ingstjii ns t el. liYI. pn trii l' 

fa t krigfö rande m a lders i'> rl ogsfa r lyg, d c i :1llmiinlwl \·:1ril 

dessa fnrlvg unclc r l i ig~n: t i styrka . \ ' a d so m iikviil fiirsk a iL il 

Y:trn p a trnllfar lyg respekt, to r de med vi ss hel kun na siiga s lw 

'"'' Ya rit ck k r igfö rand es vetsk a p om de t milil iira s tiid , so m Y:l 

ra p a lrullfa rlyg k unna t p:'\. räkna genom 1 i Il va ron a\' s l ri d·· 

hereelda s lörrc slyrkor. 

189 -

Erf'~t ren hele n Yis:1 r o c k sa , aH neutra l il elskrii n kni ngar o[l;l c., t 

Jii rek ommit på såd:1na delar av vår ku st , vilkt varit heliigtw 

re lali\·[ !;\ngt fran dc s tiirn• sjös tyrkorn a s förliiggningsomr:l 

clrn. Sii rskilt p[t saclana kustslriiekor, Yilkt ll ott:tns fartyg 

cndnsl tich·is kunnat a vpa lrull crn , haYa k rigfiirnnd e mak!ns 

örlogsfartyg o fta beg~tlt e il e r försökt lwg:1 neut ra lil'.'l shroll 

in om sn•JJskl lt'rri tor inhallcn >> . 

Del terdc l' ra m ga av dcll a u ll :il an dt· , ~~ ll Jll'u!ra lilels\-;lk! 

bii st ombesörjes genom tiil a, helst s lii ndiga patrulleringa r Jiing , 

ku sten (nPnlue!Jt eskortering av h nndel s fn rtygskonvojcr ) i !'ii

rening med l'iirdighnl!ande av >> s lridshcredda större sly rkor 

i skilda ku s lomr[t den . Dft kustfJollan, d. "· s. !'l olla ns egl'l l l

li ga ope ral iva en het, .icke giirn a kan sp lill ras för ii ncl a mald i 

f dtg:t, sta r sål unda inge n nn n a n ul\·iig öppen iin :ltluppsiitta och 

l'ii rdigh{tlla fokulstyr kor a Y sa dan a f a r tyg, som ph g r un d a\

de l en a e ll er a ndra skiilet i C'kt~ ;mses liimp liga ;ilt in ga i ku ~ l 

flolt an. Del ma i sa mma n ha ngel l' ramh:\il a ,; , a lt ick e h!n l l 

Göte b orgs, St nck h o lm ~ och Ka rl sk ro na Iok nlstyrkor bien ) 

rustack ar 1\31-J, ulan alt iivcn en n y lokalstyrka :h 1915 upp

sattes, niimligen Oresundsa n le tni ngen. Beh oYel :n- <, !rids- m·n 

sjödugliga patrul!fa rlyg blev li chi s l. o. m . s~1 stor t, :tlt f iir 

ban cl ma ~tc clclacheras f ra n h1 ~ lf'l o llan för ma n ader i str iiC'k. 

_-\tt pn l rullning [l\' terr i lori a h ·ntt n el icke ka n utl'i 'n·as <1\ 

ku stfiis lningru· e ller l'ns rörliga, pa bnd uppsliillcl a h n tlcri cr 

siiger s ig sjiilvl . :VJcn kunna da icke Jw ncle ls l'a rtyg , t rrti :1 1L', 

bogscrha l a r el. dyl. a nes för ii n dam[tll'l i fr:1g a '? F n r ! v g, so m 

a v ~cs fi'1r JH'u l ra liklsYnkt , mas le e m e ll erlicl Ya ra sjö\·iirdiga, 

bl' \' iipn :t<lt• -- Yilkel: iin·n in nchiir , a ll dc s kola ku nna nn 

l'a !Ja u -halar i undcn·a llens iiigc sa mt luf'Harlyg i luften - sa nd 

snahbga cmle ; uch de n nn s ista ford rnn ii r icke elen mi ns t \·ik 

tiga . D e l f ra mgår hii r:w , att in tt•t h a ndds f;~ r tyg Ollll'cll'ih;n t 

kan in r :t n ge ra s h la n d p a l r ull far tygen, O (' h (' IHbst fa , om e n .., 

n:'\gea a \' dl' l':t rlyg, som kunna ifragakomm a till erl'ordl'rli:.; 

ombyggnad , h esilla liliriickli g sn abbhe t. 

Vilk a far tyg och flygpl a n , som iin ins iill a s i m ·utra lil l'h

b cvakande 1jiin sl , s :"t m:lste d e d ock h e ll e lle r ~Hmins lon c Ii !! 

s lö rrc d e len IH'm a u nas :1\' personal fr an f'Jolta n (Ya re sig f rån 
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dennas aktin1 kårer ell er reserycr), och del måste finnas en 
lokal organi sation fö r dem - de enskilda patrullfarlygci • 
kumw icke diriger~1s en masse från högkv::~rteret. En såd:IJ1 
organisation gripes dock icke ur luften ; elen m:hte finn as. 
Hur man iin Yridel' och Yänder på frågan, så kan man alli s:-1 
icke ];:amma ifrLm, att lokalstyrl~or iiro oundgiingligen erfor 
clcrliga fi":r nclilra liletsYaktens uppriilth{tllande. 

En a\· antikeils filosofer fiillde en g{mg det yttrandet, >>all 
man aldrig henne gånger vadar över samma flod >> . Floden -; 
~: tiindigt rinnande Yalten och historiens stiindigt flyende lic' 
ulgiira cle synonyma begrepp, vilka, samtidig t betraktade, gi 
va denna skenbara paradox en djup sanning i vid are mening. 
Del kan allts:"t hiinda, ja , det iir sannolikt, atl Yftrt land vi d 
nii.sla konflikt mellan stater, beliigna vid Östersjön , icke ka ll 
!'[t bcriikna att stft nt:mför - möjligheterna diirtill återkorn 
ma kanske icke. 

Utsik ten öve1' f ramliden fiirmiirkas iiYen av den faktis1.:;:1 
o~·isshctcn i eld aktuella higet vid Östersjön. 

Ur denJJn synpunkt för·efaller det då måhända mera p i• 
sin plats alt unelersöka behovet av lokalstyrkor under deu 
förutsiillningen, oU Sverige självt är invecklat i l;rig. 

liehov av lulmlstyrl;or för handelns sl.:yddande uneler krig . 

Den tid iir icke mer, d[t krig mellan tvenne stater blott ut 
gjorde en kraftmii.tning mellan staternas militära resurser; och 
en stals uthållighet i krig' torde icke ens någonsin ha varit 
grundad enbart på dess tillgångar av vapen och män att håll:1 
i dem. En stats uthållighet och alllså även dess kraft bottnar 
ytterst i folkets såväl moraliska som - och framför allt - 
materiella tillgångar. Om staten är sjii.lvförsörjanclc i fred . 
så iir den det sannolikt icke i krig på grund av dc i stort setl 
Yi.isenlligl ökade och i några avseenden helt nya och ovänta
dc behov, smn i krig uppstå ; om staten icke är självförsörjan 
de i fred, så måste den i krig för sitt eget livs skull göra sill 
yttersta för alt utöka sina tillgångar. Dc militära r·esursern ~: , 

särskilt av folk, äro gin1a och kunna icke ökas - men al l:! 
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andra tillgftngar lH.TO till kvalitet och kvantitet av stalsmak
ternas freds- och krigsstralegi. 

Nu iir alt mii.rka, att det en stat icke har, det m:'\ste elen 
t.aga u tifrån , och ju mer elen lager utifrån, iiven av det den 
kan fmmstiilla själv, des lo flera armar frigiir:1s för >> frontetu. 
Det iir ~t andra sidan lika ounclgiingligt , all handel shalansen 
i möjligaste m{m upvriilth~'tlles ; en ökad import m Etsle mol
S\ '::tras m· ökad export eller ökade fraktin komster eller av h:'t
claclcra. - lVIcd ett ord: handelsomsiitlningen med clet neutra
la utl andet m åste vid ÖYergång frfm fred till krig så lång t skL· 
kan icke hl oU uppriitthi'tllas ulan ii Y en U'Las . 

Föe ett sådan t hmd som Sverige, ntrs import och export 
till mer iin 90 % gft ÖYC'l' sjögriinsen , synes det a priori giwl, 
att förbindelsern a utåt vid fall av krig icke kunna omli.iggas 
från sjöviig till landviig' - elt förmoclanclc , som stegras till 
visshet, om man l1esi nnar, hur f~'t och föga kapabla v~trn f(,r·
bindelser över landgränsen iiro . Och vore deL iin möjligt alt 
lägga om hanclelstrafiken med utlandet frfm sjö- t ill lana 
ledes , så vore denna oml~iggni n g emdlerticl alls icke all fiir
orda, och delta av ett skiil, som 1m n ii rmare sk all utveckl as. 

Satsen >> husineSS as USllab innebär CI J långt djupare i':ll1-

11ing iin den handelsman i Searbo rough anade, som först fill 

v~incle den i en skylt övct' sin sönderskju!n a hulik. Handeln 
icke blott inom landet utan ii.ven med utlandet mäste fo rlga 
trots alla J;: rigcts hinder, och den m{tslc fortg[t i dc banor, som 
den i fredstid redan utstakat äL sig sjiilv. H ande lns organisa 
tion torde häst kara kliiriseras med uttrycket >> hjul som grip; t 
in i va randra >> - det k an m {tkinda icke umhikas, :1tl cleu 
rubbas n:lgot av krigets force majeure, men det ii.r i ,·arje fall 
statsmakternas nfr{mkomliga skyldighet att tillse , all, i ntd 
på dem ankommer, denna rubbni11g blir s{t ringa omfattande 
som möjligt. Del ~ir giYet i sig sjölvt, att h andelns fr edsor
ganisation i s tort sett iir elen billigaste, enklaste och hiisla or
grmisationen - varje omliiggning fii rdyrar varorna. -- .~hen 

m å det framhållas , att jiimsicles med h an de ln ha kommun i
kationsmedlen inom landet ul\'eckhts - de ha n1xit ul inom 
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den hcfinlliga h :mcl clso rg;mi sati on en s ram och s[dedes p a 

grunclv:d :l\· fri a förbindels e r över sjön. 

Nu lippstiii ler sig den fr[tgan: med vilk a medel kunn a 

'la tsm :lldernfl vi el f:lll m · krig stödj a och sk yelda den erfor

de rliga lwncl elsom sii ltn ingen sjöleel es m ed de l n eutra la utla 11 . 

dl'l '? Svaret gin·r s ig sjiilvt: del ii r ju endas t med maktmed..t 

till sjliss , som erfor'derligt stöd och skyeld ka n ben' clas. Skiil 

lorcle e me llertid föreligga alt n ågot niirmare skiirsk å cl a d elt a 

~ pt ·cielb J"iirwar sproblcm - om ej :l\' a nnal , så av det skiilt'L 

:tlt >> m:lklnwdl'l till sjiiss >> torde kunna synas dl alltför SV<lg t 

ull r~' Ck. Det faller cltl i ögonen , alL det är på trenne skilch 

cmr:\ dcn , som skycldsåt!:!iirder ii.ro e rforclerlib«a nämlio-en 
u , t-J 

l ) i öppna sjön; 

2) niirmast utanfiir och i inloppen till cle större hancl eb

~tiiclerJJa , cliir sjiihandclsviigarna ko1wergera , och diir fiend ens 

:llgiirder mol sjiihancleln nlltsh sannolikt komn1a all koncen 

t r eras ; sa m t 

3) liings h1slcn . 

I öppna sjiin torde dl'l Yara kustflottans eller från den . 

~.amma detacherade fartygs eller förbands sak att, i elen m {tn 

sa iir miijligt , bereda skyeld för handelsY~igarna. I sammnn 

il:lllgcl ma det fr:tmhal l:1s , alt detta skydd mol fientliga över 

grepp --· :1\' vilkt'n styrk:t kustfiollan iin iir ---- icke kan fii r

,·iinlas hliv:1 :w fiirhindrandp :ut: del kan encl:1sl bliva av för

s,·:uandc cllPr helst fiirekommande art. En iiven betydl igt 

underliigsen men i och fiir sig slagfiirdig flotta tvingar m ol

s tandaren :llt fiir ilandelskrig nyl!ja starkare, all!s{t färre en

il l'Lcr eller ock att vidga ringen - i båda fallen ha egna sji i

lwndelsl"örhindelser nmnil utrymm e; en faktor, som med hiin 

~yn till vart siircgna lii.gc m ed ej :tlltfi.i-r l:lng sjöviig till fl er :1 

11Liiindska makter, <W vilka en eHer flera sannolikt iiro neutra 

hl. kan v:n:t avgiirancle för sjöförb inde lsernas vara eller icke 

nu· a . 

J:1g har hittills i största allmiinhet omnämnt sjöförb in

delser och sjiihandelsviigar ; för att- komma frågm1 om sji">

hanclelns skyeld niirmarr in på li1·ct torde det em ell ertid Y:t r<t 
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<erfurderligl all niirmare lltrecln , Yilka dc viigar iiro, som SJ0 -

]1andcln i norma la fall följ e r - först diirmed syn es det möjli g t 

, 1tt tng:1 definitiv sliillning lill den fiireliggand e fråga n. E f 

tcrfiiljancle korta utredning iir grundnd p ft orfric ie ll a statistiska 

uppgiftL-r fiir aren 1921- 23. 
Hikcts imtw rt gar huvudsakligen liver cle ~ s s tiirsla sliicler 

(siirs J.;iil Giill'horg, Sinekilolm och Malmö ) . (her rikets vid 

Ostrrsjön bl'iiiyna tre s ti.irs la stiidrr (Slockh o lm , Norrkiipin g 

cch Ciivlc ), ga i runt t:1l 30 '/< av importen . Av dc viktigas te 

imporlYarorna utg:l. endast omkring 22 '/r. från Hinder bcliig

Jla ,· je] Öslersjiin (niira nog ul eslul:mcl c fr ån Tyskland - 21 

j ,- !) . Det framgar hiir:n·, alt rike ls import till största de le n 

iir dirigerad Yiis ler ifran över dess viislkust, m en att iivc•n en 

hetvtl ancle del av densnmm:1 följer ostkusten runl , frän Sun

det e ll er fran södra Ostersjön riiknat . 

Hikets e.tport iir ickepasamma siilt koncentre rad till viss,1 

hamnar. \'{u·a viktigaste expo rtYaror utgöra s som b ekanl 

aY lriiYaror och pappl'rsmassa samt arbeten diir:w, och dessa 

Yaro-r utföras från snart sagt a lla hamnar i Norrland , men 

])lott till en mycket ring;1 del frfm hamnar, beliigna på andra 

ku s tslriickor. Hiiknar man emellertid Norrlandskusten sm11 

·en enhet ska ll man fin na, att denna en hel exporterar va 

ror fi"n· iin·r -!00 millioner kronor ärligen (c:a 36 7o av ri 

kets totala export ) . Del intressanta i sammanhanget ii r emel

lertid , ntl denna export så gott som uteslutonde iir dirigerad 

till engelska , :mwrikanska och franska hamnar och allts{l föl 

jer rik ets kust er iinda fram till södra Ost ersjön e ller till Ska

gerack. 

Vad :mgftr dL·n imikes sjöfarten liimna tillgiing'iiga sl;l 

ti stisk a handlingar inga clirekl ansiindbara upgiftcr. Det iir 

ju dock en kiincl sak, alt rn b etydande cl e l av till riket infördfl 

,-aror distrilmcms s_iiiledes - s~irs kill torde s;\ v:na fallet liings 

I'lorrl:tlldskust en. Vad denna nu sist nämnda kust angår , 

torde det dessutom b ii ra fra m h allas , a U tvem1e för inlande ts 

industri crforderlign Ynror diir i stor utslriickning transpor te

r~ls sjöledes, niimligen lriikol för jiirnfrnmslii llningen och 

kalk s t-en Uir lriim:1ssefahrikationen l'n li gt sull' itnwloclen . 
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Dc hii rmecl gin1a uppgifterna om sjöhandelns norm(l/ 11 

viigar to rde- hur k ortfatlade dc iin iiro - kunna siigas gi , : 
\·id han den , dels alt s törre delen a v rikets sjöfiirhinclcl ser Ill t'd 
utlandet riro så a ll siiga knutn a till rikets s lörs ta shicler , ck i 
a lt diirjiimlc en hclyclan el c eld av sa\·iil in - som utförseln r, .J. 
jcr kusl<•n runt. Del fö rhl'l ll an del , a tt sjöfarlen Wngs ku ~l t'Jl 
iir proporliousvis s:''t be!yclandc, to rde huvudsakligen kun n 1 

hiin fiir::t s till vårt Janels konfigura tion och siiregna liige mc ll .1, 
tvenne h::t\". 

:\.lt. anginl, hur sjöh:mclrl n Jiimpligen hör skvdclas u Ll!' 
för och i inloppen lill vår;l sLÖrrL' kustorter sam t 1iings ku sk! 
iir enkelt nog. I!iirfiir rr[ordras i friimsl a rummet min s\·•·p 
nings- och u-b:llsjaklförbancl sa mt fartyg och sjiiflygpb1n !"i · 
pa trulle ring och eskorleringsljiimt. \'arjc cnlwl kan dock ic !-: 
gärna givas lillrii cklig styrka fii r :1 ll uppt :1gn strid med t'I I 
jr~ga re, Emgt mindre s törre fartyg - för de lii ngs kusten op • 
renmcle enheterna erfordras :1 llls:l. lokala krct/lcentrn, vi! k. 
liimpligen hii ra utgöras a v lnl.-alslyrl.-or, v:1ri inga iiHn arli i 
lerifnrlyg, samt p:\ vissa (;ppn a kuslstriicko r nwcl goda Inn e! 
förbindelser av i luncl li]JJJslällda botterier. -- Ej helln Ii ·, 
hundel ns skydd unclr•r k rigstid kunn a sftlunda lukalstyrkorn ;l 
undvara s; det torde vara en i fl era avseenden oriktig slrat , 
gisk princip alt drint k oncent rn lio ne n :1 \ · m a rinens m a ll' ri ll 
lill en s~l.chm spels , all blott den kuslstriicka IJlir skvcldad. rl:i : 
kustfJollan för ögonblicket ör h a:-,crad, och iiniga dela r ;l\ 

kusll'n icke alls. 
Den iiYenakande verksamhel Jiings ku sten av lokab ly r 

k or och dem tilldelade patrull!"arlyg, som sa luncla fi ir sjöh :111 
h anr1E> lns skyddan de bdu nnils erforderlig, iir emellertid ii': ,•: 
av elt annat skiil ej mindre viktig. KustfarYallnen ulgiira irk' 
bloll en sjöhandelns strttkviig, de bilda iiven en a \· rikets gr iin
ser mol del neu tr:lia ull a n del o e h dl' kr ii ,.a u r denna synpli nk l 
en allljiimt \·akancle tillsyn; den ilfojnla lra l"iken öwr d··Ill 
m~l.s te s toppas i lika m ån som elen lojala traf iken över ot" l 
genom dem måste friimjas och stödjas. \ 'n ro r, som expo rt 
förbjudits , höra ick e m utföras , och krigsuncll' r riittelser i,·k · 
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f:1 öwrhringas till uthm det. Person er tt fartyg, som passer:1 
o·encnl S]"iislvrkors or)eralionsbaser elle-r kusl!listningar, hi)r;l o . o 

icl'e siillas i tillfälle at t inhiim.ta upplysning;n om sjiis tyrkor -
na eller fiistningarna. Siikerhet mftsl c Yinnr~ s för a ll farty ~. 
som in- eller utpassera, ic ke ku nna brukas för all skada riket'> 
försYarsmedel clic r fa tillfiill e aU ntwiinda sin radioanliig~~ 
ning. Fientlig propagn nd awrks rrmhct (t. ex. infii rscl aY pro
paganda l il lera tu r) m[tsle förhindras. "\ nsvar c l för all elen n a 
ti ll syn iiw•r ku sl f~nYa tlnen ],an icke giirna paliiggas enl!nrl 
ut om marinen slåe nde myndigheter; clet miiste till t'll belY · 
danclc del hiiras iivcn av under m :1rinslahschcfen i hiigkvnr 
teret c1ircl'L lydande myndighelcr , liimpligen d f1. loka1sty rke · 
cheferna . 

Rchov av lokufstyrkor j"är kustens skyc/cl. 

Det m:l. Yara , k ansk e m an n u Yill inviincl:l, all lokalsiv r
kor erfordras för n eulra litclsskydcl , för kuslfarvalln cns över
Ynkande och för öppethallande av fri a riin nor för hanclelssjii 
farten , m en för fyllan de :w sjöförsYards vikti gas te uppgift, c1. 

Y. s. aYYiirj~lmle av lan dstigningar, erfordras cl e dock i alla 
fall icke, dessa dyrba ra samlingar a \· l"örålclr<lcl maleriei! 

Hiircmot k an del omedelbar l im ii udns, al l det icke ii r 
a priori gi\·el, att a Hiirjunde H\' lands tigning Yicl krigs!illfi\]jp 
hlir y:J.r floll<IS fi"1rn iim sla uppgift - det" kan ju liinkas, a ll en 
eventuell mots ltmdare tillgriper den mera bek,·iim a och mind 
re risl.;:abla ulviigen a tt söka betvi nga oss genom enbart han 
delskrig, el . v. s. a \· spii rrn ing av vå r till - och utl"iirsl'l iivn h }IYd! 

Emel!crlid, låt oss an tnga, alt krigsfall et just iir sacla n L 
att en fil'nllig landsligningsopcra li on emot ya ra :ku ster iir 
sannolik - om fii t' :lll. in ,·aclera vart land elll'r hloll tnga i 
besittning en för luftst r idskra fter liimplig bas k nn ju i s:H11· 

manhan gel liimnas diirhii.n . 
Jag vill n u uppslii i la som tes , alt för »för s var el :w v[tct 

intress•en » ii ven mot dy lika för elag spela lokalslyrkorna en 
betydanclr~ roil -- a lltså icke elen avgöronde rollen, ly den till ·· 
kommer kuslrl o ttan , men alltjiiml en belydanclc roll. 
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Drl har Jiinge Yaril en trossats , att en flotta alltid opcn' 
r~ tr >> ulan resern~n. T /([k/iskt avseende hålle r delta p ås titc n
de m it hiincla i Yiss man iinnu i dag streck, ehuru viii del ka tt 
i l'r~tg~t.~ii lt ~1s , om ej genom s j ii k rigsmccllcns di Ileren licring d ('! 

liigct kan siigas h :t ttppkomm il , all det fakliskt blivit omö,jli gl 
l'iir en hdiilhaYnre ~111 uneler striden koncentrera ~t ll a tillgiin g
liga Y<IJWn moL en punkt - han måsle behålla ett e ll er fll: ra 
i s in kmcl för ~1tt insiitta <lem i dt för Yarl och e lt av dem Him p
ljgL iigonhlick. I s/rutegiskl mseend e Jiir del i varje fall aldr ig 
kunnat Ynra fullt riktigt ~tll siitla allt pa e tt kort. All Lillfiira 
kustl'loll~tn dc starkaste och de i a ll a avseenden modernast,• 
cnhetcma det iir riUigL och ofränkomligt; men nll utran 
gt'ra och nedskrota rartyg blott diirfiir att de tjiinat ul i först a 
l j nj e n -- dL'! Y O re o rik l j g L och , Ya el Yiirre ii r, en el u m h et. 

Problemet om sjiislriclskraft<'rnns sammansiittning oc l1 
gruppering liksom för övrigl alla andra sjöförsvarets proble l!l 
hollll<t j d<'n stora J'r~1gan: Vi l k en ii t' det mode rna sjö k rigel s 
tJ<lllll''1 :.Ht del till~itas mig fiirs l att angiv;t, Yad sjö-krigel 
t·n ligt min ~\sikl icke ~ir . Dl't iit' i Yarje fall icke b/o/1 fäld 
konsl ; det hest a r icke l:'nclost i e l L ~111Lal snabba u l fall och r i · 
posll'r med ojiimna mellanrum. Hur en sådan uppfattni ng 
kunn~tl uppkomma iir ater Jiill fiirklarligt. För mången , son ; 
l'iiljcf.c maklern~ls krigskommunikecr under Yiirldskrigcl m ås lt' 
d('! i friimsta rummet ha framslätt, hur lliincle lsdi.isl sji'•
krigct multt• vara i l'iirhnll~tnck till Janlkriget: till lands en 
m ii n gel st ii r re eller mindre~ slag och clram~1l i ska h~i n delser o c Il 
t' n allljiimt p[tg~lendc seg kamp - till sjöss nftgra fft ut l';lll 
l'ran vardcr~1 s idan , stundom resulterande i mestadels kor t 1 

oc h rj ~tvgönmde st rider. Frän detta ytliga intryck av sjö
krigets , ·iisen iir s tegel icke lang! till den fasta uppfattningen. 
;ll l sjiikriget in le l annal iir iin t'n följd av korta utfall - fiik t
konst m ed ett ord . 

:.ren diirf'iir, alt sjiikrigskommunikeernn från ~'\.ren Hll l 
---18 Yoro lunna, iir del alls icke gi,·et, att sjökriget var e lle r 
/ir, ,·ad cll'L ch\ syntes vur~l. 

Sjiikrigel har ingen >> front >> , diir tusen och Etter tusen p ar 
i'rgo n kunna utspana och inregistrera motsb1ncb'irens min s l:t 
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rörelse. Sjökrige l iir eJ begriinsal eller hundel till n i"tgol vi sst 
cmradc; alb1 h:w iiro eller kunna i nii s ta drag bliva sjökrigs
skadeplals. Ett otal viigar leda iivcr havets yla , elen inslag
na uppmarsch - ellPr r e lriitlv~igcn för ii,·en elen störsla fl o ila 

k:111 iindras merl ett kommandoord. 
Dessa och fina andra l'uncl:lmrnlala olikhcler nwll ~1n sjii · 

oc h landkri g giira del ytlersl sYili'L nU nnpnssa landslr'a tegisk 't 
begrepp pa sjiik r igcl. En Mahan kan lyckas cliiri (ty dc't gi. 
YCS törv isso iiYen allmiingi lti ga s trategiska b egr epp) - m en 

ra andra. 
>> Sliitleoricn >> synes mig Yara just e tl sådant p~'\. sjiikrigd 

:!111ngt lanclstrat egiskl l1egrepp vars anYiinclbarhel i sammnn
h~tngl'L icke kan ulan ]{mgl gående förtydliganden godtagas . 
l landkrig to·rde >> stöttcoricn » vara Yiil så a1wiindbar, ly cliir 
wt m~m alminstone m ed n :'1g·on siikerhet , var man har fien 
den : och det taktisl;a f iirfar~lnclct såv~il i land som till sjöss 
( a llt s~\ seelan en fast >> front» etnhlerals) knn givetv is m ed fiir
cld iivcn ltppbyggas p å >> slötleoretiska >> grunder. ]'de n det sjö 
~ t ralcgisl'<t l iirfa r:mcleU han jilg i regel m ed visshet riikna 
m ed , nll ricndens hu\'ltdsty rkn , niir jag kommer fram , befinner 
~ i g just j den punkt , pa elen linje, i det område ens, som jag 
riiknnt ml'd för ~~u kunna utnyttja mina vapen taktiskt !'lir
delaktigt ·) Fiir Yisso icke - oc h diirmecl synes mig >> slöltco
rien >> h:t fiirloral mycket av sin nimbus som en ullenn saliu
r;öronrlc rurmcl för sjökrigsfi.iring. - En annan sak iit• för
'i sso, ~lll dl'n ol'fcnsiva tanl, cn ick e hör gå förlorad, men s!öt:n 
uta11 sk:trpl m·griinsncle m [d utgöra alls' icke uttryck för en 

. und ol'f'cnsiYtan ke . 
J~1 g i'ttcrkommer till fragnn: Vad iir sjökr·igels natur '> 

.Mect risk J1iist~111 atl hcsla mig sj~ilv med helalan sl,u ll e jag 
,.il.ia siig<~ , atl s jö- och landkrig hn n ågra drag gemens~11nma 
- e/t i ,·arje fall , och d el iir, att dc båda utgö·ra en s tändigt 
pag~lendC' strid, en kraflmiitning, som icke upphör rrrm krigs
utbrotlel intill fredsslutet. FiirhållandC'l rubbDs fii rvi sso ie.l~ C' 
diirav, all de krigfö rande makt erna under :"n·en 1914- 18 ofta 

ickl' off'cntliggjorde sjökrigshiinclclserna . 
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Sj iikriget utgjorde en o:whlll ig kamp p:1 vattnet, lll l dt • 

\'allncl oc h .i l uften 0\·a nför vattnet - det gick icke en cl 1.• 

under Yiir ld skrigels långa år, d:\ icke dc ba~la maktgr up p 1•1' 

nas sjöslridskrnfler på nagon punkl b ckiimpa dr ,·aranclr:l. 

'l ' iil mötte hun1C1slyrk oma icke ofta vnr:mclra - dc 111 

gjorde i sjii lva wrket, skulle ma n kun na siiga, clc s!ora \. ji 

~ lra t egi:, k a reserverna, vilka h öllo Yar:m cl rn i sc hack , nw , 
,·i lka diirnwcl iiYcn gän> utrymme och rii re lsefrih l'l aL »fro 11 : 

s tyrko rna »: de hilla Ö\'ervnllens- , lt nden·n llens- och lufl s t ri d, 
kraflern a. 

Del nu· ·dc shincliga kont akterna i u -kt !s-, min- o<· 

delvis iiYen luftl.: rigel, som gay Hll-!- 18 ars sjiikrig dess ~ l'' 
c iella knntktär. ALl bemii.rk a iir visser ligen, a ll sjökr iget onH 

delha rt iindra t sin kar::~ ktii r, om n:1go nclent av lmntds ty rko1 

na- niirmast th e Grand Fleet elic•r di e Hoc!J sceflo lle - fiit 

sv unnit fr[m h a vd s yla . (>> " rilhout th e Grand Fleet t h 

.\uxikuy Patrol coulcl n ot have exis led om· " ·ecl;:; th e b a., , 

of all n:l\·al slrength remains in th e capita [ ships >> . Cit at u 

C hatle rton: >> The Auxilia ry P::~ t roi>> , sid. 7). I\!en det k an t ' i 
heller fö rne kas , nl t nöclv~incligheten l't·nmlvang en orgnn isali qn 

:tv »sjiif'ron!en >> , som ej a lldeles fö rutset ts. 'l' id siclan oci 

omedelhnrl i skyeld av th e Gran<l F ieet m:"tsle uppsii llas <'i 

ota l, huvudsakligen lokall baserade J'ii rh nnc! :w l'nrlyg, sii r 

skilt liimpnclc> för sjökrigels nya fmm cr. :.ren hiirl'ör ,·ore !ug.t 

atgiirder lriiffadc i föniig (>> Among the surpri ses of the Great 

\Var, pl'rh aps none was g renler lhn n th e lll'C'<·ssilv for , au d 

the depcndenee on, an improv.ise cl Na n ·. Prior lo .-\uo·u ,! 

191·J., l la \' :1 [ stud ents haci [!Jought in term s ur ha !tles~ip ~ 
b n llle-cru isers, c r u iscrs, des! ro y ers, s uhm arincs . T he Ro\·a l 

Xavy '"ns a c los·e-p rrsnq•, se lfconlain ecl, insp ircd hy c<·n.lu 

ries of t ra dition , trnined up Lo the hig hest pilch , s ufficient ror 

any job thn t miglit be ca!led forlh. - Its connection '"itl 1 

the rest o{ th e seararing Service \Y llS hut sligh!. Thi s \YaS tl tt 

n ge of the specialist - ->> . A. a. sid. l ). 

Det erfarenhetsrön fdu1 sjiikrigel 1914- 18, so m cliirnll' d 

framhållits, bör icke få unelanskymm as av andra ~- m ed andr:t 
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ord - behov et vid siclan och i m edelbart s kydel av kus lfl oll<m 

a ,· l'll miingcl loka ll baserade fartyg , siirskilt liimpade för sjii

krige ls nv:l Former. 
}.led sjökrige ts nya form er åsyftar jag hiirvid ick e elen 

specielh1 form av hnnclelsförs löring, som u -båts kriget ef!er 

]l and antog ltncler aren 1914- 18. D el iir Yisserligeu a llti ll 

miijli gt, :1 tl <'il l'il·ncle ul an sk r upler p:1 ny tt lillgripcr denna 

av ilcl a viirid en dömcia J-:riglö rin gsmel od . :Men jag asyflar i 

öHn·iigancle grad a lt framhålla, alt vnrjc ktigfömnde i dc ny ~1 

vapnen vun nit enkl:l. och hilliga, om ock lån gt ifrån: absolHt 

effektiva mcdl'i a lt na mäl et för sin s triivan. Sjökrigets. pri 

mii ra mal ii r j u att förinta fi cnclc>ns sjös tridskra fter, si i rskilt 

bans hmud slyrka och det torde rj kunna förn ekas, alt tor

ped -, min- och sjöfJ,vg,·apnen e rbjud a dc förh {lil andevis enk

laste oc h billigaste m edlen att inlednin gsv is försvaga fi enden 

- , l(leinkricg >> m ed ett ord. 

Ya d siirs kill be!riif'l'ar sjökrigets svåras te operationer n iim

ligcn framförandet över ö·ppet hav :w en tran spor tfl oti a i 

och !'ör lancl sligningsl'ö retag [t fientlig 1-:ust, synes del givet, 

at l in lct högkv:t rlcr igangsiiller en s{lclan krigshanclling, inn an 

fiendeliS sjös tridsk ra lter försv::~gats till en qu antite negligeable . 

Den l'rim början unclcrliigsne begät• em ell e rtid det fm· \i . 

gasl Liinkbara [Plslut i tankegången, om han tror, att en das t 

hans egna och ej fiendens torped-, min- och sjöflygvapen 

kun na Yara effektiva. Han måste göra alll , som står i han s 

makt, för alt i det liingsta bevara operationsdugligheten hos de 

fataJig:l S (Öl'l'l' ar !illerifar!yg', ÖYeT vilka ban 111 f1 disponera , 

och med vilb s törlust h ans eget sjöförsvar faller ihop som 

en grnomslungen ballong. Ett av de viktigaste försvarsmed

len för sjöfi\rsYarcts dyrbnra >> Opernlionsenhel >> utgöres' jusl 

aY dc lokalt baserade enh eterna, som ombesörja >> renhållnin

gem> liings ege n kust och n~irmast utanför densamma. Del 

iir i de lta ljus vi ntirmast böra se de engelska erfarenhctern:1 

fr:'\.n Yiirldskrigct. Ej ens den övcnälclig·ande engelska sjö· 

maklen kunde undgå en vidlyftig organisation för kustfar

Yattnens lokala förs,·a r - kunna vi göra det ? 
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Den la n1..: en h <1 r framkastats, all , Yacl ku s tflottan s fi"11· 
niim s la hasomdclc - Stockholms skii rgå rd -- nngf1r, i h :tY \ 
h andel e ll e r nii ra diirlill fiirl~1gd~1 fasta b e l'ii s lni ngar skull e '" 
ra siirs kil t Jiimpade n ll iiYerlaga en loka l s lyrka.~ nppgi fll ·t 
~-\tt d y lik a försYarsa no rclni ngar i oc h för sig s kulle , ·ara :11 
storl Yii rde !iirer icke kunna fii rne k as, men d e kunna ~l and r ' 
si da n ick e giirna iiw r laga de ttppt-;if'l er fii r l'a r\' ;t ll nen s iip pe · 
hal l;mck oc h »i'l'nil allning >> , 1ilka hiir lidig;nc a n ly ll s och ,·ilk 
uppgifte r endasl synas lösbara nw d hjiilp a \ rörliga sjö- ol' l 
sj iifi ygs lridskra flcr. Da en lok:t ls lyrka sall'de, i Ya rj l' fa ll hi i 
Yer lib JlLi d l'iindig, torde det fru m stii llcla l'ii rslagcl m ed hi in 
syn ti ll de med d ess r ea liserande l'örenadc h iiga kos lnader!L < 
böra hesiiiml Lil lhakaY isas- lillgii ng li ga m edel ma;,te i f riim 
sta r ummel a nYii nclns för ku ;,l f'l ollnn s hallan ciP i modc :·;1! 
skick, meda n fiir l o k alstyrko rn ~t lllt\'tt dsnk ligen ~n·ses sad ;1, 
redan lll'fin!lig fiirw urs malcricl, Yilke n HY del ena eller :l!ld r.1 
skii!c l ick e Eingre bör ingå i ku sll'lottnn . 

.Tag lw r, <ll't masle jag till sl u t erk ii n na, ,·i d lll'lwndling<' I 
a,· del fi ireliggande iimnet icke ku nnat u nclg:\ kiinshm H \ . ai 1 

det giilll all kryssa me ll an Scy lla Ol'h Ch arybclis; a ena sid :li'< 
skymla dt• d el skriimmand e perspektivet av praktis,U taget ing .1 
lokalslyrkor, <l andra sidan h otade fa ran :1 ll ÖYc rclriYa dl'l rii r 
liga lokalförsYarels lw lyclelse pa kustflottnns l>!'koslnact: 

~[i na lecbnde sy npu n kte r to rde em el ler tid kumw ~ :11!1 

ma n fatl as ~alnncla: 
\'i1rl s tra tegi sk a lii ge kriiYer all lnndets f'iir~Yar i flirsla Ii !~ 

jcn hl'..,lar :1 1· rörliya enheter, a llls;1: 
l) en sa s t ~1r k kusll'lolta som möj ligt sa mmansa tt a Y llJI ' 

ck rna o c il sbgfii rdiga rörband (dl prim ii r l fiirs Ya rshehoY ), 
2) !ii r h;illanclcYis stark a och a Y liimplig;1, n d a rlil ll' ri 

fartyg siirs kilt bel rii rt'ar, iin·n giirn a a1· ii.ldre fartyg samm ;t i' 
sa lta lokalstyrkor, 

:~ ) l'll stubn fiirlwr('dd och gl'no m liin1..:l nrgnnisal ion :1\ 
lokalslyrkorna, att de ku nna fyll a a lla de uppgifter, som til l 
komma dem. 
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Årsberättelse i hälso- och sjukvård. 
}L Ygi YCH Y id Kungl. Orlogsma n n asällok>lpets sam m an träde 

tkn l apr il Hl25 >W lcrlamo1t' tt O . .rl.~IJiunrl. 

I likhel med den niirmasl fii rq.;aende f'ii rcclrngandcn i h iii 
so- oc h sjuk,·ard h ar jng ~msetl. mig hc riitl igad mec1 s liid aY ::; 
29 i Kungl. Or!ngsmannas iillsk;lpP ls sta dgar :ttt Yid d ett a till 
l'iill e upplaga lill granskn ing end ~1 ~t en Yiss dl'l alj inom den 
gren av Sii ll skapels ycrksamlwl so m rack, som jag s:'\som fi·,_ 
redraga n de rqwrscn !era r. 

J ng k om mer s{tlu ncla i t kl f ii lj <m dc <ttl liimn:1 en iiw rs i !;.1 
av cxlr ewilclsskottskwlorna och dcl'(IS befwndlinyundcr viirlcls
l.:rigcl oc h den h'ärmcd sammunhänyancle invalidvärdcn. 
Viiridskriget h ar ju pa snart sagt a ll a miiitiira omriiclen liim 
nal oss r ika till[iillen till i',1;.ad Prl'~ncnlll'l och gi1it oss 1iktig:t 
liirdomar fiir f ramli den, lii r clom ar ~om i mfmgl och myckt'l 
;wvika l'n1 n clem, som tidi gare krig s kiin kl o~s. De lia giil !l'r 
irk e min sl inom den milil iira mcclicin<'ns olika ornraclrn och 
iin i de n na d ag som iir, fast mer :Hl st•x. ar fiirfln iit sc<btn 
krigets sint uppl a gas dessa frf1gor till di~kussinn i l':tcklitl< '· 
raturen. 

Ex.trcmitelsskoltskac!orna och de r:1s lwil :llldiing iir dl 
prohlem, so m iir ak tu ellt icke hloll u n der den tid ett krig p:t · 
g~tr ut an fiir d ecen nier f'rnmat spela dessa skador en helyd anch• 
medicinsk och social roll inom de liinder, som vnril in d ragna i 
ett k r ig p{l grund :w elen större dlt• r mindre grad :\\' ill\·a liclil,•l. 
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,;om niimcl~1 skador i en stor del av fallen ];:-,·arliimna. l\la tt 

lurdc lll:m överclril'l kunna siig~1, all ifr{tgavarande prohl em 

hiir till ch' allra viktigaste, som dc medicinska myndighetcr n:1 

ila alt falla sliillni ng till unde1· ett. pag[lemle ];:rig icke bloll 

pa gr und :1v dessa skadors stora frekvens ulun iivcn cliirl'iir 

~ lll l'll fran hörj~m r:1Lionellt gtcnomförcl behandling av des~ .· 

r:ill ol'l:l ll<:g k an fiin·hygga eller minska en framtida inv:ll i 

dill'i , saso m viidel skriget nogsamt visat. Och iiven i m~in g. 1 

:1v dc J':1ll, cliir en sådan visat sig vara oundviklig, kan cffek 

len :w clens:1mma i ej ringa grnd recluce·ras genom liimp!ig; • 

algiirder . Extremitetsskadorna skilja s ig hiiniiinnan grynnsnm ! 

fr an t. ex. h j ii r n-, ryggmii rgs- och ögonskador, vilka ii ven n w<t 

elen nllr~1 hiista vf1rcl i regel resullera i en mycket höggrnd i,_..: 

iJwalidileL me<l ofiirm:1ga till sjiild"iirsiir jning. 

Dft den framsliillning, som jag aner att Himna angåench' 

ovanniimnda skador, niistnn l1tesh1tande ii1· hyggd på erfaren

ileler fr[m viirlclskrigel till lands, kan ju den anm~irknin g t' Jl 

mf1hiinda göras hetr~iffnncle Yal a,- iinmc, atl clctUl faller ulan 

fiir Siillsknpets Yerksamhetsområcle. Hiirvicllng m:i .emellert id 

fr;lmhi!llas, att frånsett de rent typiska sjökrigsskadorna ls<t 

~om l. ex. förbriinningsskador) och en del skador orsakad, 

av spec-iell a förh:'\llnnclen uneler lanclkriget , visa extremitet -, 

~ kaclorna till lanels och sjöss såviil med avseende p:i eg.cnsk <l

per som behandling ~to.1· ÖYerenssliimmelse heroende på <le11 

'-.lora roll som <lrtillcrisrkaclorna spelat uneler detta krig. Od1 

viirlds].;rigel har dessutom Yisat, hurusom marinens trupprr 

pil s:hiil c-entralmakternas son1 ent·ent ens sida i stor utstriic k 

uing mftst Lagas i anspråk även för krigförilllgen tiil lands ocJ, 

'-.tduncla tmder l tmga perioder av kriget slricli! under alldek~ 

samma förhållanden som armens s tridskrafter. 

För att kunna lämna en övers ikt av extremiletsskottska

dornas behandling iir det nödv~indigt alt redogöra för de all 

miinna principer, som under världskriget följts betriiffandc 

sårbehancllingen. 
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Del iir ej utan s ill intresse att i delta samm~1nhang taga 

.del :l\' dl'll helwndling, som man 1mcler iildre tider ägnnl 

dessa skador och jag skall diirfiir i s lö rsta k orthel liimna nftg · 

ra uppgift er h~irom. 
Dc iild sla uppgif'tcr man har i fr[tga om helwndli ngen :lY 

~ kott s k aclor iiro fran hörjnn av 1;)00-talet, d. v. s. Yicl en titi.

iJlllikl, da skju[ \·apn en nillt en mer:! iikncl fullkomning' och 

iikad krill'! och kcmmil ti ll PJJ mnn :dlmiin anviindning. Rl·

d:lll da fu1mos malsmiin för en relativt konserYali\' och en 

mera akti,· lwlwncllingsmelocl. Heprt'sentnntcr för den förra 

riktningen voro Strnssburgerkirurgerna Ilieronynws Brunsch

wir; och !!uns von (;ersdcrl- D c hyllade den på den ti

den allmiinl giingse uppfatlningcn, ~lit skotls kndorna Yor0 

förgiftade och anY~incle hiircmol elen förre ultYiiltnin g nY 

såren med gel- och komjölk uneler det den senare giil 

vurm h ampfröolja i »halet». Italien a ren De \ ' igo, som 

lenle p:i samma tid, var mera akiiv i sin behandling oeh 

utbrii nde saren med glödande jiirn eller sjudande olja för alt 

pf1 sa siiLL fa hukl med förgiftningen. Den framstående fr a n

~ke ki rurgen Ambroise Pore (1510- 1590), vilken deltog i stri 

derna mol kejs~w I\arl V, delade till en hörjan ii,·cn den all 

miinna u ppfa lningen angående skoilsåren s{tsom förgiftadl~

Då h:m emellertid en dag efter en drabbning fann , alt elen fiir 

s{m~n HYsedda oljan tagit s lut, måst e han nöja sig med aLt 

endasl tiicka dessa med ett enkdl fiirb:md. Till sin förvånin g 

miirk te nu P are, n l t sCucn hi k te sig alldeles utmi.i r k t och bnn 

kom hii rigcnom till den önrtygelsen , att uppfattningen om 

skol tskadornas girtighel icke nu· riklig. lian kiimpadc nu 

energiskt fiir sin mening och lyckades ii,·en giva hehandlingen 

utay skoltskadorna en humanare riktning samtidigt som den 

samma hlev mera konsen·aLi\' . Den gaml:l Yillfnrelsen om 

skallsårens giftighet le\'Cle dock knn pa sina hEdl och kan 

spåras iincla fram till början av 1800-talet. 

Redan tidigt kom man till insikt om viklen av att extra

hera kulan och en m ångfallcl olika sked- och tånginstrument 

konstruerades för delta ~indam~U samtidigt som skottkanalen 

Yiclgades ,genom särskilda dilatorer. Den tidens sårliikan~ 
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lade emeller tid ii.Yen s tor Yikl vid allm~inbehandlingen: Yil :t _ 
god luft , syrliga drycker, knapp diet, avförande medel ot· h 
adcrl{ltning spelade slor roll vid .s kottskadornas behand ling. 

Resultaten av skottsårsbehandlingen voro dock tydligtv i ~ 

v id denna tid dåliga, ty behancll ingen blev allt mer oc.h m n 
radil.;~tl oc.h slutligen hemföll niislan varj e extremilelsskoll 
sknd:t Lill primiir amputation. Siirskilt r ttcldc bland frans k:1 
w·h engelska kirurger en elylik uppfattning och man t"iirsl ur 
Fredrik elen stot'e, vill<en då han till Tyskland hade infi)rskri 
vit 40 fnwska sårläkare, klagar över >> att man i dussint al 
ski.ir armar och ben på hans soldater>>. Som en reaktion mn l 
denna a lltför aktini behnndling tillråele r cliirför schweizarPll 
Bilguer ett m era konservativt förfarande m en förordar doc!.; 
e tt blodigt vidgande av sftrkanalen saml utfyllande av all :t 
sår fi ckor med torr charpie. 

Sårbt'h;mdlingen under biirja n och mitlen av 1800-L<il c•l 
ki.innelecknns av en pfttag lig fiirenkling av h ehand lingsm eto
tockrn<t. Charpie, olja oc h ba Isamer försvinna och man iin:r
liimnar i m:\ngt nc. h myc.ke t s[u·en åt naturens liikekrn[t; hii r 
m<'d var grunden l::tgd till den öppna sårbehandlingen, vilkcll 
scdl' rmera i stor ulstriickning kommit till användning, e j 
minsl unel er Yiirlclskrige t. ALL den antiseptiska sårbehancllit i
gen grundad aY Lister p~\ 1860-takt skulle medföra en b et ,·
dande förändring be triiffande skottskadornas behandling lil~ 
sam den ju vedcadc reYolutioncrande p ~l kirurgicn i. sin hci! ll' l 
iir ju naturligt. Antiseptiken l'ick som bekant ge vika fiir nscJ;
tilccn l'iir alt nu åter som vi skola finna uneler viiridskriget g <~ 

l'll ny renaissans till miiles. 

lnom kirurgi ska l;.retsar i Tyskland lurde di! Yicl lid t'i l 
föc krigsutbrottet elen av den framstäende tyske l.;irurgen L . 
u. Rcrgmcmn (1836- 1907 ) grundade uppfattningen ang. krig~ 

skadorna s natur och deras behandling ha varit allmiint gii ll a tt 
de. Rergmann, som med slöcl av sina erfarenheter frän r ysk 
turkiska kriget inlagt stora förtjänster på det krigskirurgisl.;. :l 
omrftdet n~inmes ju såsom grundare ;w sårbehandlingens ~tst ·p 

·" 

t 

-205-

Liska a~ra. Han och hans skola förl'iiktade elen m enin gen , a lt 
krigsskadorna i allmi.inhet pmkliskt taget kunna betrakt:t-; 
såsom icke infekterade, oc.h behandlingen blev som en l'ö ljd 
lt iirav i iiveniigancle grad k onseruuUu . Genom ett Yii llagt nscp
tiskl fi.'l rband, god fixalion oc h elt sk onsamt förfarande i Ö\'

rigl sök le man bereda så ret de hiista betingelser för L'n god 
liikning. u. Bcrgnwnn hysl c iivt•n elen upphtltningen , all i ck 
fall, diir inl'cldion intriilt, v~tr dl'! icke miijligt a ll clesinl'iciL' I' ;i 
såret genom antiseptiska medel. Hiirlill bidrog m ed a ll siiker 
het del f'örhällanclet , all dc pa den liclen brukliga antiseptict 
vi sse rligen dödade bakteriekulluren in vitreo , men endast i 
s ~1 stark lw ncentra tion , a tl dc i sft ret verkade koagulerande pa 
iiggvi! eii nmena i Yiivnadema. I enlighet mecl elen av Lisler 
angivna principen att lata saren vara i f red , ansag u. Hcrg

mann, a_tt liikarens uppgift i s{\.clana fall var att giva saren ck 
hii s l:.t fysikaliska betingelser fiir ulliikning genom ~l\·liigsn:m 

cle av nekrotiska partier, vidgande av sårfic.kor och sö rj anek 
för l'll orclenliigt twflöde för varet. 

An'n viiridskriget ha r till full o visat elen stora vikle11 
av ctl skonsa mt fiirfarancl<' , en ·god fixation oeh en noggr~llll'! 

Jörbandsanläggning, niir det giill cr omhiindertag;u1del av krigs
skador, men i ett ~n-seende hnr del kullkn stat den Berg
mannska Jiira n niimligen belriif'fnnde uppfattni ngen av skotl .. 
skadorna si'tsom i regel aseptiska . \'~il h:n ii\'en uneler 
detta krig ett stort antal skottskador, framförallt gcviirskoH 
skarlor, visat et t retningsliist liikningsförlopp men elen s lc'l·a 
a n ho·pn i n gen :t v sv;\rt i n f ek lera de skottskador redan i k ri~eh 
~d l ra tidigaste skede Yi sado tyd ligt , att dessa sår , ·oro infck · 
terade i litngt s lörre uls lriickni ng iin man hadt~ l'ö rmoibL 
De lta lll'roclde eme llertid mindre pa en felbedömning av Berg
mwm iin pa cl e s tora föriinclringar som krigföringen under 
gått seelan hans tid. Uneler de tidiga re k rigen dominerade 
ni.imligen gcviirskotlskaclorna, uneler vii delskriget vor o diire
m ot artilleriskadorna och dc m ed dem likYiirdiga min-, humh
och handgranatskadorna vida övervägande, si.irskilt sed:m 
st}illningöikriget blivit mera permanent. Under fransk-lyska 
kriget uppgingo förlu sterna a tysk sida genom geviirselcl till 
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R9 '\, genom 8rti lJ.crie ld endast till 8,2 o/o; under rysk-jDpn n
,,ka kriget ,-oro ftir r yss;nne dessa siffror resp. 85,7 o/o ocl 1 
11 ,3 % och fiir japanema 76 7n och 15 1c . Under världskri
gl'l cHirrmol l!iirrördc i runt tal 75 '7a av skadorna från arli l 
kriclden och chrmed i sl,adehiinscende likviircliga vapen . 

13aktcriologiskt scH iiro så goU som alla skottskador in 
l.e kit'radc. Löwcn och J-lasse ha undersiikt 70 sko ttsk atlo :· 
1 -2 limm ar el'le r sl,ndan och funno i 67 fall bakterier; i Ull 

gcf"iir halYa ~lnla let förefunnas v:ubaktcrier. Vidare har m a P 
pftlrii f fat b a klcricr ft projektiler, som bortoperer8ls f dn s;] 
r:1rle redan 1- 2 timmar efter skadan , varigenom man kunn :1 ! 
l"aslstiilla alt Mminstone en del bakterier inkommit i kroppen 
,·id tidpunkten för skoltskadan g~cnom projektilen. Dessa iirn 
s:-llumla hakter iehiimrc och förorsaka den första haktcricin 
n1sionen i s:hrt. Man har mycket diskuterat, hun1Yida r.; 
drn betydande upphettning, för vilken en projektil genom 8Y 
~ l' .i u tningcn 11 ts iiltes skulle vara li llriicklig för att döda all ~ J 

bakterier, som i clet ögonblicket hiifta vid clcnsr1mma. Denn :1 
l"rf1f;a har praktiskt setl ingen be tydelse , ty i och nJ.ed passe
r andet av kroppsytan upptar projektilen bakterier från d l' 
snm lsiga kliickrna och elen ej mi ndre smutsiga huden. 

De olika projektilerna iiro i olika hög grad hekteriekiillo i" 
'lfcsl godartad i delta m·seende iir geviirsprojektilen , som lac k 
,-are si n ghlta ytfl och tillspetsa de form medför jiimförelseYi.', 
!ilet haklerier. Löwcn och I-lasse ha unclersiikt sådana p ro
jekliler 13 limmar efter det dc avliigsnats ur kroppen och cb r
Yicl fun n it el e m ster ila. I hög grad bakteri·eh altiga äro di.irem o. 
slH ~l pnelkulornn och s ii r s kilt de större granals p littrorn8 , n a
turligt nog genom sin s tora yta och taggighet. 

Den viktigaste killian för dc i kroppen införda bakleriern« 
iir eme llertid khidernfl. I friska sår h a r man mikroskopiskt 
kunnat p ftvisa en mycket utbredd fördelning av de finaste k lii
desldclar. F ramför allt sker genom klädema införande l i 
,fuen 8Y jordh~1kterierna, särskilt gasbrands- och tetanusb:1 
cillen. Ett stiid för den uppfattningen, att elen i hög grad n ed 
~mutsade uniformen mera predestinerar för överförandel aY 
dessa sjukdomar har bl. a . framgMt av en unelersökning av 
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Dulwmel, som bland 200 grDnalskaclade civilister e.J fann ml · 

gol fall av gasflegmonc. 
Jiimtc ld~iclerna spelar huden en stor roU som infek

tionskäll a. Den försv;\radc rengöringen av kroppen uneler ett 
fälltåg medför en ökning av de på huden levande bakteriern<l. 
framfiir all l varbakterierna (strepto- och staph ylococcer). Siir
skilt pii huden å den hårbeviixta delen av huvudel fi nna~ 

starka anhopningar av varbcktcricr. 
Om man sålunda såsom m·an framhållils ~ir b erättigad 

att Dnse alla krigssk ador från bakleriologis'k synpunkt som 
infekterade så iir detta ingalunda alltid liklydigt med en rubb
nin g av liikningsförloppe't eller störning av allmiinbefinnandcL 
ofta har m:m iakttagit, alt sftdann bakteriologiskt ohivelak
tigt förorenade sår kunna utliikas reaktionsfritt. Begreppen 
bakteriologisk oeh klinisl,: infektion hicka varandra således 
ej; en infektion i klinisk m ening föreligger först clC1 , n~ir i sä
ret eller dess omgivning upptriida lokala symptom, som tyd:1 

på en rubbnng av Eikningsftirloppet (t. ex. varbi ldning) eller 
niir allmiintillslåndct för,cter rubbningar, vilka måste an ses sil
som utlryc.k för sårets föror:ening (t. ex. feber vid en septisk 
infektion ell er kramp vid en tetanusinfeklion) . 

En fråga av störsla betydelse för skadans fortsatta ]w

handling ~ir cliirför den: huru liinge dröjer det innan infektion 
i egentlig mening; upptriider i en sl;:ottskada eller med andra 
ord huru lång är inkubationstiden för sårinfektionen ? En
ligt Friedriclls experimentella undersökningar pi\ marsvin före 
k riget uppskatlades denna tid till 6- 8 timmar ; ett ingrepp 
före utgången av denna tid skulle s ~\ lunda ku nna fiirhindra 
uppkomsten av en infektion. 

Scliönc Ilar under kriget siikl ~1tt ptt klinisk Yfig" lösa dem1:1 
fråga genom alt noggrmmt iakttaga <le föriindringar, som en 
skottskada unel er de första dygnen undergår. I-Ian har chir
vid funnit , alt ifrågavarande inkubationslid tir underkasLtd 
långt större viixlingar, än vad de experimentella unelersök
ningarna ulvisa samt att många faktorer h~irvid influera, s;l.
som sårets heskaffenhct, graden och arten av vävnadslaesi o
nen, cirkulationsrubbningar, elen skadades allm~intillst:\nd och 
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irl'c minst den mer eller mindre skonsamma sårbehandli ng, 
fiir vi lken den skadade iir föremål. 

Redan 1 1
/ , timme efter skadan har Schöne i enslaka fa ll 

kunnat iakttaga de första tecknen p~t intriidd infektion i form 
av en liitt gråaktig · missfiirgning och förefintligheten av d l 
;..:·rmnligl gulaktigt exsudat, erinrande om mycket tunnl va r. 
Efter 3 Limmar kunde, i enstaka fall , diagnosen infektion stii l . 
las siikr:1re, siirskilt vid granatskador; dter 5--6 timmar til l. 
togo dessa symptom i frekvens och efter 7- 9 limmar von ' 
symptomen s[l utp6ighlcle, att iivcn ett mindre vant öga utan 
sv:'\righct kunde iakttaga dem. 

Av stiirre praktisk betyde lse iir frågan , huru lii.nge 111 :111 

hchiiver frukta för 11ppkomsten :w en infektion . Schöne an . 
ser, :1ll det stora flertalet av primiira infektioner upptriicb 
inom l. elln 2. dygnet. 

V:1d betriiffar cle olika stadierna av infektionen, så kan 
L'H varbildning mycket tidigt utveckla sig. Schöne såg en s:'t · 
dan i etl mjukdelssår redan dter 4 limmar, efter 8 timm:1r 
kunde han påvisa tjockt gult var vid en minskacla , och un 
der sen:rrc hiilften av l:a dygnet hör fiirekomsten av var ti ll 
del vanliga. Heclan efter 5- 7 timmar har samma förf. kn n 
nal di~1gnosticcra etl utbildat phleymone i siillsynta fall; eftn 
14- 15 limmar Yi saclc sig förekomslen ~~"detsamma vanlig n og . 

J\'lotsvarandc progredienta infektionsfonner kunde pttv i· 
sas Yid hen- och JedskoU efter 8-15 Limm:n. 

ELL utbild:ll QCISJJhleymone har \-Vietig iakttagit redan ;) 
t i mm a r ert er skadan ; uppgiften om ii n tidigare u pptriidal1(k 
hii r<1Y bör enligt Schöne upplagas med fiirsik!ighcl. 

l vilka avseenden har behandlingen av krigsskadorna clll 

dL'rgått f'öriindring: jiimfiirt med tidigare krig? Del iir p:1-
tagligt , at t under den allra fiirsla krigsperioden den kon se r 
valiva sårbehandlingen i enlighel med dc av v. Rergmann biir 
m·an angivna principerna alltjiimt voro förhiirskande ej hlo l! 
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.:1 tysk ulan iin'n å fransk och engelsk s ida. Den Bergmann · 
ska läran , enligt vilken varje ingrepp vare sig från diagnostis~~ 
eller fr[m terapeutisk synpunkt var felaktigt och som sålunda 
j':1 st slog >> noli mc tang:cre>>-princ ip ell' såsom den enda riktiga 
,·jcl behandlingen av alla hirska skottskador var vid denna 
iid iinnu djupt inrotad bland kr igskirm·gcrna. Bakslaget blev 
clii rl'ör så mycket kraftigare, och, såsom en tysk författ:u~ 

skri ver, m :'\.ngcn duktig kirurg greps inför anblicken av ck 
l'ruk tansviird~l sv:'irt infekterade granatskadorna niislan av 
snmma fatalism som hikarne i elen gamla fiirantiseptiska tiden, 
vii k a som Trendel enburg uttrycker sig: '' betraktade sårfebern 
med s:1mma b lickar som lantmannen betraktade hagel , torka 
crh missviixt och fogade sig i sitt öde ». Men det dröjde ej 
liin ge fi.irriin röster höjdes för ett aktiv t ingripande vid skotl
skatloma framför allt if råga om granatsk:1dorna för att diiri 
genom söka förebygga uppkomsten av en infektion. Initiativ
t aga ren till denna aktion var p:\ tysk sida Garre, som vid den 
första krigskirurgdagen i Bri.issel 1915 uttalade elen satseli , 
att granatskadorna a priori iiro infekterade och kräva ett ope
ratid ingrip:mde och diirför uppställde den, fordran , att var
je granalsk:1cla skall så snart som möjligt frihiggas i alla dess 
vinklar och vrår, :1lla s:'\rfickor skola genom breda incisio1wr 
göras orden tl igt tillgiingliga, h~imatom skola spaltas och ne
l,rotiska partier a vliigsnas, varefler såret effektivt ska l l drii
ner:.ls. Detta radikala förslag Yii.ekte till en hörjan motstånd 
~\iirskilt bland en del iildre kirurger ,_ men snart nog blev den · 
na Gorres metod normalbehandlingsmetoden bland kirurger
na ifräga om granatskadorna givetvis med de individuella 1110 -

dif ikalioner, som hetingas av resp. kiru rgers eget kynne oeh 
C' rfa renheter. Effekten av den inledda behandlingen utebleY 
l'j; man lycktdes härigenom. förebygga eller :Hminslone avs-e
Y~irt lindra dc förut näshm oundvikligt svåra infektionenw , 
~iirskilt del s[t fruktade fortskridande streptococcphlegmoncl, 
och man lyckades komma ifrån dc förut ej siillsynta fallen 
av sv:\ r allmiininfektion ; ii ven antalet gasbrandfall minskades 
i,;enom dessa ~ttgiirder. 
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Många kirurger skiilo ÖYer malt>t i sin striiv::m all gft a k 
tiYL tilkig~t ; sålunda nöjde sig Friedrich rj med eld av Gurn · 

föreslagna breda fril~iggandeL av såret , utan uppstiilld e den 
fordrall alt så gott som alla SYa1·are gFannlskaclor skulle nn
derknsh!s primiir amputation, sttlcdes en återklang av de ra 
diknla behandlingsmetoderna frtm 1700-taleL Ja, Bt'ihler 'J IH 

niimn cr, att en österrikisk kirurg gick så hmgt i sin kirurgi sk;) 

aktivism och infeklion sriicl sln , a lt han vid ett tillfälle , da ln 
solda ler sarats å uncl era rmnrn.e av en granat , nnvicl elen f' IH 

ii dragit sig gasbrand m ed död l i g utgång, gjorde prof y 1 ~1 kti ~ \, 
amputation å båda underarmanta pa de biigge andra för ~~ u 

förehygga tippkomsten av gasbrand utan alt några som hiih t 
tecken p å en sådan komplika tion förefunnas! 

:Men elen aktiva kirurgis.ka Yerksamheten in skriinkll' si ~ 

ej en da st till att som ovan onmiimnts siirja för ordentlig clrii 
nage redan p~\ ett tidigt stadium. Nian fiirsiikte iiven pä man g:1 
h:'\ 11 all primiirt exc iclera hela skottsåret, ungdiir som man 

;,kniar ut en tumör, och sedan fullstiindigt sluta s{tret. .l:l ~~ 

:Herkommer till denna , s~irskilt a,· Payr Yarmt fiirordad e m e

tod vid r edogörel sen fiir heh~1ncllingen aY ll'cbk:-1dor. Fiirul · 
siill ningen för en framgangsrik s~\clan behandling m ås te j u 
,·ara alt den utföres s[t tidigt som möjligt imwn n:'\g-on infek

tion hunnit inträd:1, och viigleda nde htirför Yoro de om so rg ~ 

fulla undersiih.ningar nng~"te nde s{trinfektionens inkulwlionslid . 
som l ill'i1rts av Friedrich, Schöne m . fl. och som hiir oY:ll l 
rehrkrats. Ett annat k rav var, all: oper;llionen ulföreles a ,· l' li 
Yan kirurg samt att liikaren hade garanti alt m heh:Jila L1 1lcl 
und er observation för en lid av ~1lminstone 2 n·ckor. .\ L! 

förfnringssiitlet dessutom förut siill er en något s ~\ niir tillf rL·d 
slii Ilande aseptik ii r ju tyd ligt . Denna metod kuncll' enwl il' r l id 

:ildrig bliYa nermalm etoden för sarbehanclliug i fiilt, diirli ll 
iir elen allt fiir riskabel, m en man finn er av elen riklwllig;~ 

litteraturen , att denna s. k aseptiska behandlingsm eto d :t ' 

krigsskadorna haft m ånga anhiingarc hlnncl kirurgern a s:\,·ii l 

på tysk som på ententesiclan sa mt att cle d~irigeJwm Yun n:• 
resullalen varit tillfrecls tällancle. 
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Under de sista kr igsåren företog man iiHn i Frankrike i 

stor uts trii ckning primi.ir suturering av skolls[tren såYiil ~~, . 

mjukdelssar som ben- oc h lecls~\r m. n. efter noggrann excis i< 'l' 
av nll infekterad viinwcl. Policorcl och Phelip hade ~enom s in:1 

unelersökningar kommit till samma resultat som på tysk sid:1 
Friedrich och Schöne, all det l'iirflyter en viss r e la tivt fixerad 

tidrymd innan mikroorgan ism erna i s{uet börja föriika si[.;' 
och inmm siirl'l s~tlunda iir i klinisk mening infekll'rnl. Un

der de l'iirs ta 6- 8 timmarna el'l e r blessyren iir vävnaden overk
sam , liksom försiinkt i d\·a la. Blodkiirlen äro ohlitereracil~ av 

tromber och siirspatiema iiro infiltrerade med hlod , m en eld 
finnes ej nagra tecken på inflammation eller lxdderieviixt. Ef

ter den 0\·an ~mgin1a liden synes de första tec.ktH'll p ft reak 
tion i viin1adPn och org:misnwns· försvar tager sin hörj<111 
gent emot den lwklericuts[ldd som nu iiger rum ; tidigast pft 
triitlas de anaeroba bakteri erna (s<'lsom gasbrands.- och lda

nu sb:il~terien) något senare s~trhakterierna. 

Ett ingrepp m ed efterliilj ancl e h opsyning av sttrel incm 
den anginm frislen har ~dltsa utsikt att lycka s och res ullal en 
voro odså myck et goda. Liikningens förlopp , som i krigels 

bö rjan kriift en tid av 3- 6 manader, kunde p:l detta siilt re 
duceras till 8 - 10 dagar och <' Il stor del av de särade knud l' 
efter 6 veckors tid äteniinda till fronten . 

\'ilhn helyclelse detta had e för ~umens effektivitet, siir 

skilt uneler krige ts sista skede, da so ldatm~lll' ria l e t i stor ul 
striickning var förhrukat , iir Jiilt alt försEt och ulan lvi n ' l 
var det med ett visst beriiitigande som den fr an sk e hiirfiira
ren yttrade: >> Vi h a Ya nmnil kri ge t med 1illhjiilp av Ya ra 

sårade >>. 
'\1en trots alla dessa s lriivanclen kunde man dock L'.i hind 

ra, alt det s tora flertal et av a rtill eriskadorna infekterades ocl1 
behandlingen i dessa f n l l m:"ts lc chi rför inriktas p ä all. siik a 
ster ilisera de redan infekterade såren. Vi fingo sålunda uneler 

kriget uppleva en återgång till cle gamla av Lister, antisepti
kens fad e r, angivna metod erna. m etoder, som i elen modern:l 
sårbehandlingen allt mer och m er kommit ur hruk , i det man 
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i s t~ill cl iiYcrliimnat åt kroppens egna baktericida kraft er :-~tt 

s terilisera s:'lret, sedan man skaffat så fullstiindigt avlopp s0 n1 
miijligt för vnrcl. 

Genom kriget ha dc gamla kiinda antiseptiska medk il 
~ttcr kommil til l h eders, otaliga nya medel lm prövats, nH·n 
<'ndasi fa hava beslMl pron~t och iiverl eval krigsåren. 

Den metod , som hiirvicllag tilldragit sig den största n p p
mii rk~nm h ell' n och Jämnat de v ack rast e r esullalen är n l:lll 

gensiigelsc den ~1v Carrel anginw. r:urrel, född fransman , ii r 
professor vid Hod:cfellerinstilntet i Newyork och arbeta d<> 
under kriget som liiknre vid den franska armen. Den lösni ng 
h~m anviinde har efter honom och den ~11nerikanska kemis ten 
Dakin erhåliit namnet Dakill'-Carrels lösning O'ch utgjordes :n 

-en 1 i:l ',{ nalrimnhypokiO'ritlösning. Denna viiiska sönderclel:b 
liilt i beröring med blod och var o . d. i klor och syrg<lS, oc l1 
dess bakteriedödande yerkan anses bero diirp ~i, alt elensam m a 
i mots:1ts till andra aniiseptica löser iiggvite~imnena och m ed 
dL' m hi Ida r ett antiseptisk l ~innw, möjligen kl orami d. D t> t 
speciella i Carre ls metod ii r emellert id s ii ltct för dess applic<'
rande ; fiir uppwl.,ende av sterilisation måst e man åstadkomm a 
en intim och va ra k tig kon takt melln n viitskan o c h mikrobern a. 
D e lla sker cliirigenom , ~1tt viilskan kontinuerligt m ed vissa :n 
h roll. L i llföres si11·c ts ol ika delar genom i delsamm a införda 
perl'orn~1de gummirör. Dessa gummirör, som sticka ut ur 

li irhanclet sammanfogas m ed e li gbsriir, som h ar ett mol sY<l · 
rande anta l små pip~lr , varpä gl asröret genom en slang för
hindes med elen viitskan innehålhwde cylindern, placerad p:t 
c· n sliillning 1./, -1 m. ovanfi'n- såret. S[t snart sftret under il•

' c.rkan av Jiisningen blivit s terilt , viikel kontroll era s genom 
.dagliga syncrligen noggranna b akteriologiska tmclersökningaL 
hopsys detsamma dels fiir a lt hindra reinfektion och dels fiir 
<l tt p[tskynda Jiikn ingsförloppct. (Sc fig. l och 2). Dcmt~l 

~l'lmncliirsuierering av sären ing:'\ r som etl led i bchand
Jingsmcloclen och utföres på alla sår. f.arrel anviinde sin m •·
tod icke hlott vid utbruten infektion, ulan iiven i avsik t ;III 

hindra utvecklingen av en sftclan. l dessa fall igån gsa ltes m<'
.!odcn p [l s:l. tidigt stadium som möjligt , hiilsl r edan blcssy 1-
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dn gen; i sådan~1 fall lyckades de l honom alt få ett djupare 
nn1skcls ~1r sterilt redan efter 5-6 dagar och en fraktur p <'l 
10- - 20 clag:n. 

Erfarenheten unel er kriget h ar visat , att man genom Cm
rels m etod uppmltt en minskad morta litet och en nedgång i 
ampulalionsfrekvensen. Under 1916 gjordes sålunda hos 
Correl en amp ut ation, uneler det a lt. förut antalet amputerade 
varit mycke t stort. Likningsförloppet i1r hastigare och siir-

Fig. j . Stnrt infd;:i.('J'nt granntsår 11å lmclcr
ar iilC'n unrler stC'rili sation. 

Fig. 2. Si\ rct hopsytt (l d'ygn cftl'l' ]Jc
hn nrllin gcns börjcm (dtcr Canl' l). 

skiil iir 'dell :r ~w ,f> tor lwl ydelsc bct riil'f'ancle skoltfrakturcr, 
vilk a sed :m s{uel slutits redan p{t ett tidigt stadium kun na 
skiit ~ls cflcr rationella principer. H.iirel sebe il anclling av k 
dem~l kan m ed demw nwto cl börja mycket tidigt med hiirav 
l'öranieclda förbiittrnde slutn'sultat. 

En fr:1nsk ki r urg, sbttionera d vid Somme, m edde lar , a tt 
han behandlat 12 svåra larhensskollfraklure r med denna me
tod . Tv~\ hacic k ommit under behandling 48 timmar, de (ivri .. 
ga 4- 2-1 timm:1r efter hles>,yren . l snmtliga fall hade såren 



- 214 -

b livii slerib1 och sy ll s ef ter 1-:1:- 25 daga r. All a liiU es tiLl" 

kom pl ika tion er . 
Corrd tillkomm e r ii n· n förlj iin s tcn alt på ett f ullt Yl'iL'!I 

skap ligt siilt h a s tude rat s:'\. rl iiknin gen ; dessa han s s tudi er u t 

gö r:1 förs tudier till h a ns h ii r ovan m ecld eblcl e h chandli ng :1• 

in f" <'kl:erade sår. 
Ge no m noggr<.uma miilnin gar a v sftn~ t m ed lles tiimd a nwi 

la n ru m (.! dagar) och införa nd et a v de fun na Yiirden a p a t'l' 

k u r va k un cle du N o ii y , Ca rrel s m <ll em a l i k er, p<\\· isa, a ll i a ! 1.1 

dc ll ndnsökl a fallcu ku rvan h a r samm a geo m etri sk a ul st' t'll· 

dc oc h detta s~t full sUincl igl, a lt det lyckades h on om all fin: :,, 

t' n form e l fö r sår y tan s min skning m ella n tv{t m~dninga r . O n 

m an sitlun cla mäter e tt ste rilt så r m ed 4 daga rs m ell an ru m 

k an man m r d 2 m~itnin ga r b estiimm a, hur s tor t så rcl iir t'i 

let' Yiss lid även som fas tsEt tidpunkten , nä r det iir liik t. 

Dn N o ii y h a r ii ven visa l a t l det rena sft r els liikn in g~ l id 

en das t b eror p å dess st orl ek och vederböraneks å lder ; ju iil d

re en pe rson iir dess lå ngsamm are liikes s:'\t·e t. »Go tt liikki'J ll 

ex is tera r så ledes icke, ej heller inverkar en k ra fti g fys ik . ~\r 

sard rent liikes det h os a lla fri ska individer Yicl samm a J, .,~ 

nads:l ld cr eft e r en ti dsrymd , so m iir proportionell m o l sard' 

s to rl ek . Denn a hans teori iir ju origin ell m en verk a r onek L 

gen fö rbluffa nde och t o rde vid HUa vid nf1gon pr ulm (m . 

J ng k <m ej avsluta red ogörelsen för Ca rn·ls m etod ul ~1: 1 

a lt påpek a det egendomliga i a tl den u a lösning, so m sålu nd ;i 

visa l sii goda r esul tat if rå g :~ om lw h ~mcllingcn av sCtr skad<~r 

inne h[t!l er ungefiir sa mm a b es tånds delar som kl or ka lken. lkl 

fö rsla :1nt isept icu m m:~ n kiinnc r och som rechm ar 18-1:7 n· 

kom enderarles · a v ös terr ika ren Semmelweiss. 
Del ,·ar givt>tv is t'ra m fiir a ll t p a d t• franska, lw lg isl.;.a o,:IJ 

e nge lsk a sjukhusen, som Ca rrc ls m c lod k om l ill an viindn i n~. 

m en iiven i T yskla nd h ade metoden uneler k r iget ta lrika fi in•

spr :'\. ka rc . Hu sch b e tonar siirskill metodens s tora h etyclel ,,' 

i fråga om prof y laxe n vi d gasbrand . 
E lt nntisepticum som i Tys kland myck et liit bd a om ,j~ 

var uuz in (isoktylh yd roku prcin), dl kininclniv a t. KIUJifi ,,n 
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den fiirs te, so m i s liirre ulsl riickn in g mwän cle cl e ltn prepnral 
och som gu,· detsamm a sitt na mn <' fl er den fn n1sk a stade11 

\ 'o uzicr<; , diir h an unel er en del ~, , . k riget h ade s in , ·erk sn m 

h e!. ](lapp a.m·iin dc medlet h uvudsak ligen profylakti skt, i 
en ~L \' rk:~ av ti ll en lJörjan 1- 10000, sedermera i s larkarl' 

koncentration (1 - 2500) och insprutade detsamma i omgiY

n in gen :1,. s:\rd f'i ir at! cliirigt• nom hiija organismens molsUmds 

krai'l mol haktnicrna och fi.i rhi ndra ulbrollct :w en infektion. 

E f'l er insprutn ingen exciclcrncles s:het på förut angivet sii!t, 

,·nrdter en förnyad insprulning gjordes. Klapp kal lade si l, 

metod fi)r >> djupanLisepsis >> och s[tviil han som ett flcrlnl lysk·1 

ki n 1rg1' r nnse sig med densamma ha nmnit goda rcsullal. Si.ir 

skii l inom leclkirurgieu, diir ju Yiilskan ~ir !ältare all clispen

~er:l. k1 >111 mrtoclen l i Il fl i tig mwii n dn i ng; koncentra Linnen Y fl r 

hiin·idlag Yida slarkan·, iinda upp till l : 100. 
1 molsats till Carrcls liisn ing iir emellertid diskussionen 

angacnde yuzinct och clcss Yiirdc iinHu ej slutfiircl. Prcp:l

rnll'h 11lsikter :1tl kumw iiga hesti'mcl för framliden synas docl~ 

Yar:t r i ng~1. 

Som förut omniimnls kommo under kriget fört ilom cle 
0\':111 :lllgiYna l'll olalig miingd iilclre och nynrc anl iseptie: t 

iill an,·iindning. N:\gon anledn ing :tll niirmare ing:\ p ft dessa 

förerinnes t'.i. Schöne anmiirker , alt utnn tYivcl m\'ckcl. mis-.;

br uk under krigcl bedrevs med de antisept iska medlen och 

l'nim haller med riitla alt fiirutsi illn ingen för att dc skola v:lr:l 

till m· l! a , iir, :lll den som :mvii n cler dem, fulll behi1rskar elen 

r1se f!liska sclrbelwndlingen och förstftr alt anviinda hiigge mc

loderna. S:ll cdes iir det icke fdtga om aseptik eller anliscplik, 

ul a n <1 sept i k och an l iscpl i k i fiiren ing. 

I en de l fa ll kom elen öppna särbelwncllingen, känd sedan 

ga ml a l ider f1ler t ill ~uwi1ndning; siirski lt giillcle ckila Yid alla 

starkt sccerncrancle sår, f ramför all t skottfrakturer med pro 

f'n s l Y:1 rflödc . Metodens fördelar ligger i dess utto.rkancle och 

rliirigcnom sekretionsh ämma.nde inverkan på s{tret. Ansviiil

nin gen i Y ii vnaclerna gfn• lil lba k n, resorptionen av varet min

ska r , den h esYiiran cl e luk ten frfm s~1 rct fö rsvinner och febern 



- 216 

rtYtager . Diirlill kanuner det ej m in st viktiga momentet, a t l 
den s{trade befrias från förbandsombytena och cl~irmecl fii rt'
nade sm}irtor, vilket snart visar ett välgörande inflytande pa 
allmäntillst~mclct. Besparing if'n'tga om tid, personal och fi ';r 
bandsii.mnen hör till metodens ingalunda O\'iktiga fiirdl'l ar 
S:\ snart sekretionen avtagit och liikningstendensen börjar h!i 
llristfii!lig rrn· man ej liin gre fortsiitla med metoden utan :\11-

viinda rdningsmede l, som påskynda granulalionshildningt'I I 
(lapis, p.erub:tlsam etc.). 

A v den utfiirliga officiella redogörelse , som fiircligg.er at l 
g:'tende elen militiira sjukvården i England uneler viirldsk rig t' l. 
The J!edical History oj' the W ur, framgar atl skoUskadorn :i 
krtraktiir och behandling under viiridskriget gestaltade sig p: 
ell hell annat siitl. iin vad de engelska läkarna från biirj <t:l 
hade tänkt sig och ingalunda i överensstiimmclse med de er
farenheter, som dc S·enaste krigen , lwerkriget och rysk-j~lp <l ll 

ska kriget, givit. Liksom i Tyskland uneler krigets första sk t• 
de trodde man att en desinfektion :w s kolls~\ret med jodti n k
l.tu' och ett aseptiskt förband var tilliyllesl. Men del drii.id·· 
ej liinge förrLin man erfor frtm bsaretten vid de engeb k" 
sjukvårdsbaserna i Frankrike, dit s:"t got t som omedelbart al h 
de sårade överfördes att Yid elitkomsten niis t~ln alla dessa sa!· 
voro infekterade liksom även de fall, cliir amputation för ct:t
gils och extraktion av kulan gjorts med hopsyning av s:'tr en. 
SvCtrarc eller liiltarc varhilclningar med talrik:1 gasbrands- ocil 
stelkrampsfall förefunnos bland s[t goll som alla de fdn fr m1 
Len äterviinclande soldaten1a. Man lltfiirdade fiirbud mot su
turering av de vid fronten hehancllade f<lllen och sökte gen onl 
atw~ind~tndc av olika :mtiseplica alt l'iirhindra infekliom·n i 

särcn samtidigt som man genom mekaniskt-kirurgiska Ctlgiit 
der sörjde för en ordentlig driinage. Almroth- Wright, vil k t'll 
i likhet med u. Hergnwnn hyste elen uppf'atlningeu all en stc 
relisation med anr\:iseptica på djupet av ett :-(tr är omi'1jl ig. 
framhöH att det ej är tillriicklig'l att vidlaga :\tgii.rder fiir en 
ordentlig drii.nage av såret , utan att man i överensstiimm eh'' 
med Listers uppfattning mftste liigga huvuchikten pf1 alt ut 
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nyttj a de inn eboende krafter, som organismen sjiilv iiger fiit· 
att skydda och ~Herstii.lla sig. Ett ullryck hiirför nu han ,; 
, lymj'ati c luuoge )) , som kom att spela stor roll vid så rhehrtnd 
lingen i England under viirldskriget. Vid denna behandling 
begagnade sig Atmroth- vVright av en hypertonisk koksaltlös 
nin g (5 ~;;_. Nac l med tillsats av 1

/ " '/c citronsyr~1t natron). G"
ncm denna f\·ingas sären till en riklig sekretion, 1ymfstri',n! 
ll1 l'll ökas , nrigenom utspolningen av bakterierna l' r:\n s{trh:'t
lan unelerhittas och pf1skyndas. Lösningen ind ryptes i såreu, 
vilka tamponerades liitt, varmed fortsaltes till dess man såg. 
alt infektionen var h ävd och såret biirj:lcle täck:1s av grmHL
Jationer. 

I England liksom i Tyskland kom under fi.irsla delen :1v 
krig'el hela den gamla ars,ena len av 1.-iinda antiseptica jii111k 
en hd del uya till :nniindni ng utan att något lyckades tillvin 
na sig odelat förtroende. 

v Fatson Cizeync förordade :mviindningen a v karbolsyr~1. 

Efter en noggrann rengiiring av sårets omgivning med sftp<i 
och Yallen och 5 %: karbol frilades detta brett, frii.mmancll' 
kroppar a vsliigsnades etc. varel'ter såret noggrannt t vii ttad es 
med en i flyt :mde ktrbolsyra doppad svamp, en procedur, som 
upp repades 2 gflllger; för alt minska faran för resorption ut 
spolades Överskoltel karbolsyra med koksaltlösning. Man scr 
av delta, all gamla numera sällan anviiuda medel under kri 
get iller kommit t i l l heders, en vanlig fiir e leelsc i utn~ckl ingcn. 
Karholsyran var ju i ant iseptikens barndom uneler den Lister · 

ska rcran det en da saliggönmcle och skiinkle elen tidens sjuk 
hus sin speciella priigcl för all sedermera uneler den asep 
tisk a Lidl'll alltmera komma ur bruk. 

Ett annat medel , som till en början inom elen engelsk~\ 

armen hade l"ll ganska stor rtnvLindning var eusol, en 5 7a v;tl 
tenliisning av unclerkiorsyrlighet. Det uttr~ingdes emellr r iirl 
snart av Canels natriumhypochloritlösning. 

På förslng av ovannii.mnde 1Vatson-Cheyne försökte man 
åstadkomma en desinfektion i sftret för den tid som förflht 
lllell an l>lessyren och till dess elen sårade kom under en per-
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m:menl hclwncl lin g ft e lappsjuklmsel (1 <'t 2 chlgar). Ma11 ;111 _ 

Yi ind<· sig h iin·id lag ~~ '" k rccsol -pas ta , som in förde s i sftn•t fi.,r 

att ljii nslgöra •;om en slags des infekterande rcservoir. F i1r 

'i iiken upphör de snar t, sechm en del pntienler anlänt i ctl J,t•
dri),·Jigl lill stan cl med såren fylld a a v vnr, som genom pa~lt-1 

s tagnera!. Fdm 1916 kom elen ovan angiYna Carrelska s•tJ

hch:mdlingsmctoclen lill en nwra allmiin anviincl ning i E .~:;

l:tn d, dl cr :llt red :m licligar L' h a ln 111n it hliYa nurmalbe!J a 11 ,j. 

Jingsme loclen för sftYiil fiirsl.;:a som infekterade sår vid en shr 

del aY dc f ran sk a och belgiska k r igslasaretten och i och lll<'d 

drns~1mmas inl'örnndc fick m an i Eng lm1d en :wseviirt l i1r. 

hi i Il r:1 d s lati stik h etriiffande s:'\rs kaclorna . 

Taek vare Carrels metod a tt sekund iirt sy fr:ln börj an lll

!"ekl<~radc sår. seelan de genom hchancllingcn hliYit sterila vii t l;.. 

les h os dr engelska kirurgerna lank en atl sy sko ltstu·en Jl• i

miirt d lcr noggrannl aYsliigsnanclc av all viivnacl, som ku t1d 1• 

miss liink:1s ,·ara inf'ektcr acl. Denna metod , vi!l;; en , som ock,a 

om n iinml s, seda n Hll7 srrtls i syslem i s lor utsträckning , 1tl 

dc frnns k :t sj ukhusen, an Yii ndes iiYen m ed gott resultat i E·1~
!nn cl mol slttlPt a Y kriget. 

Ertrem il et ssl.: o /1 s halornus f rel.:vens. 

Fransett Am erik a förcli.!2·.!2·c r iinnu CJ. n [tnon slut a"tl li .. · sl:t· ......,...., b · n n 

lislik lJclriiffandc förhållandel mellan an ta le t cxlremilctssk:J-

dor O('h andra skndor från n agol aY dc s törre krigfiir :1 ('(' 

liindcrna, men man torde atl döma a\' tiiJ o·iinn· li na llJ)!1"i fl,•r o b ;:_-, ~ 

icke k om m a för hiigt om man uppskal tar antalet nY cle l'i ir~l· 

niim n cl a till llngcl'iir "/::-"/• a Y alla skottskador. I Anll' rik: t 

uppg ick ant:1 let cxlrcmiletsskaclor till 72,G %. 
E nligl Drutsch h ade Ös terr ike 1921 omkring 77 ,300 in

Y:l l id cr pft grund av skottsk ador ; av dessa YOro ej mindre iin 

6 2,800 (81 %) cxtrcmil c lsskndo r, utgörand e 38 o/o av sam iJig:1 

inn lidcr. 

En Ii g t en sammanshillnin g, som gjorts av den inlcrn n! i(l 

nella :1rbclsbyd m funnas år 1923 i sn mtlign d c i Yiirldskr i~L'I 
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ci clt :l g:m cll' sl:tlern a c:a 5,900,000 p r rsoner, Yilka pa g rund :lY 

un de r krigl'l ad r<Ign:t sjukelomar och skador YOL'O heriitl igadt> 

til l pi·n s ion . U tg:h m :t n fran de n :1\" Dcut sch lwlriiffand e 

Oslt'r r ikl· gjorda lwriiknin gen , :li t (' :a ;)8 '1~ a1· sa mtliga pen

sions lll' rii ltiga de iiro dt'lla i fiiljd aY l' Xt n ·m ill'lssk a clo r, sl"t bli r 

resu l! :t!l'l a ll un eler ,·iirlclskrigel il' ragaya rand 1• ska d o r fiir or- 

s:Jl.;::lt l'll k1·ar~ la< 'll dl' inY a liditt'l i (' :a 2,2-!0 ,000 Ltl l, s iiTr<J r, 

,·ilka !:tl:J s ill l'gl'l !yd lig:t spr:tk i l'r:tgn om d cssn ~ k a dors al l

,·ari i g:~ n:ll u r. 

.-\1/llliinna fJrinciJ!Cr f6r !Jchr.n(i/i nu uv e.r l rrmi lcts

skottskridur. 

Bl'lriil !'a nd e d l' :lllmiinna prin('ipcr, som l'iiljts under 1.;:rj . 

get \'id lwl wn dling<'n "'" l'XIrl'mitl'lss kottsk:tcloma , sa s:llll ·· 

man l':ilbt d<•ssa i sto r t sl'll med clt•n o\'an liimnacle redogii rc l · 

sen l'iir sarlk'h an dli ii gL' Il i al lmiinhL' i. llii r till kommer s{tsom 

ett utomordl'nlligt helydl' lsl' hlilt moment \'id !whancllingt'll 

a \ · n ii<J hl'n- och ledsk:tclor en j'u/11 tiUj'redsUillundc inuno/J i

liserin u ol'lt l' i.>r erhall:tndl· :t \' <'Ii gol t n·srli! a ! iir dl'!. :l\' sti'n· 

sta Yild , :II I d<·nna sk<• r sa lidigl som mi.>jlig'l. En rent kon

serY:tli,· ht'lt nncll iug oml'a! t:l ndl' saiedl's blott dl slcr ill för 

band <wlt L'l l n<,ggra nJI l'ixat ioll syn<·s m :m en das! ha lilliim

pa t hel riil'l':ll ld e dl' enkla ge ,·ii rs koihka clor na nwcl lit en (bt · 

lilwrslo r) in- och ulgil ngsiipp n ing fiir kulan, \'are sig dl'l 

~ii!ld e <·riiJar t Jnjukdclssk a clor elll'r s:tclil n:l komhincntcle ml'd 

lwn;.: kada. l rlnl:1ll'l :m d r:1 f:1 ll har l'n ml'ra aktiY lwh and

ii ng mwiinls. som 0\·an fr a mhallils , siirskill under kri gt'ls 

senarl' s kede. Rl'da n 1 Hl G hii rj:tdl' man i Frankrike och Eng

land och nagot ~L'l WL'l' iin· n i Tyskl an d alt s~tsom (ömt om

niinmts i stor utslriick n in g nwll golf resullnt p rimiir l sy skoll · 

sa ren dler omsorgsfull re ngiiring oeh a Yl iigsna ncl c av till ill 

l'ek tion lecl :1ndc e leme n t. Belriifl'ancll' drtaljer i hchandlingC'n 

:\ terkomm er ja g clii rl ill Yid den !J ii r nrdan liintn adc rcclogii rel

.~en för respe klin' sk aclur. 

Tidskrift i Sjöväsendet 15 
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Sl.:ollsl.:aclor å övre extremiteten. 

~fan skull e kunna tro, ~1lt dc övre extremiteterna ofl :11 ·, . 

sknlle drabb~1s av skottskador iin dc undrP, el:\ .in dessa si \t
niimnda sär ski lt uneler ställningskriget iiro biittrc skyclclad1 

genom skyttegnwarne; erfarenh e ten 'från viiridskriget v is: :r 
e nwllerlid atl sf1 irke iir förhållandet. Så lunda fiirckomm o l. 

t'X. hl:mcl de amerikanska st rid skrafterna UIHkr viirldsk ri ;-:('' 

sammanlagt 122,477 extremitetsskoltskador; a v dessa dr~dJI ·~l 

dc 54,319 (31 ,s o '/t) de önc~ och 68,158 (39,D o 7t) de ull(!J, 
ex tremiteterna. 

Såsom tidigare frmnhållits spebele artilleriskadorna ll! l 

der fletta krig en betydligt större roll iin i~lfanterigc'viirska clo r. 

na, och hiir har IWlll att söka Cörklaringen till :1lt d c un dn· 

extremiteterna vnro mera utsalla. Granaten har innan clt '!l 

exploderar trängt in i marken , och hiirigenom ~kt•r dess verk :~n 

llerifrtm och uppåt ; lika s~\ i'tr fiirhttllanclen med spriingmi n .>r 
och h andgranater , vilka fiirst lri iffa m::1rken innan dc cxp lodcr;: . 

Betriiffande skoltskadornas fördelning i elen Ö\TC l'X il' •' 

miteten kan en :l\' Partsch gjord samm::lnst~illning aY 1,2 00 
skador vara till ledning. 

Skadorna fördelades s~\ lunda: 

Skuldcrg'Örclel 
Överann 

U n derarm 
Hand och fingrar . . 

1-!2 
43 0 
279 
349 

(ll ,S '/c) 
('~, R t a ,'- ('-! ) 

/ C 

( '>:3 3 - ' '/<,) 
(28 ,G {/t)). 

I en a m erikansk samnwusliillning a \' 8,916 skotlfrakturl'r 
i öne ex tremitetern a uneler Yiirlcl skrige t hiinförde sig .J..l /'2 
(46, s j{) till övera rmen oeh 4,744 (63 ,2 o/0 ) till underarml'n 

.-\Y en del tidiga re sammanställningar, t. ex. från fra u \k
tyska kriget med 2,210 överarms- mot 1,:346 undcrarmsskotl

fraklurer , har framgå tt, ~ t lt överarmen synes vara elen del a\· 
elen övre extremiteten, som oftast träffas. Hittills föreligg:tn lk 

uppgifter från världskrige t Eimna ej någo-t stöd för att så ' :Hi i 
för hMlande t uneler detla krig . 
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S J..:ottsl.:ador i sLulderregionen. 

Ifråga om skottskadorna i skulderregionen fiister Jlii!l er 
siirskilt uppmiirksamheten vid vad tysk~nnc med ett synner

ligen betecknande namn beniimner »Stechschuss >> , d. Y. s. p ro
.i cktiler, som kva rstanna i kroppen. D e iiro vanliga i dentl <t 
trakt och iiro bewiirliga a tt extrahera, iiven efter noggrann 

R-bcs1iim ning; i sy!lnerhd erhjudcr onu<ldd omkring skulder
Jeelen med di'tr förefintliga r ikliga n erv - och kiirlförg'rening;n· 
alldel es siirskilda t ekniska sd'u·ighcter. .lfiillcr avråder diir .. 

för från oper:llion i dessa fall fö r s~t Yitl t riinganek indikatio 

n er e.i förefi n nas. 
Frftn engelskt hil.ll rckommL'nclcras en modifierad Thomas ' 

sp lin t med extension säsom cll mycket mwiindbart t ranspo rt 
förhand vid skottskador i denna region. Vid beh:mcllingcll 

å etappsjukhusen och hemsjukhusen i England av ifr ~tgavaran
de skador :.mYiincle man en av Campbell kon struerad abduk 
tionsskena, som fixerade armen i 60 ° abcluk tion i förening med 
extension av elensamma :sam tidigt som armb~tgslcden .liim

nades fri . 
Behandlingen a v skoltskador i övrigt i skulderregion en 

visade sig v:ua enkel för s~\ vilt komplicerande ledskada ej 
fö refanns och kriivcle endast förbaud och mitell a; i senare fal 
let sammanföll behandlingen m ed den fi·n· skottskador i skul 

derl eel en :1ngivna. 

SLoltsl.:aclor å överarmen. 

Ifrr1ga om iin'r~nnwn iir del siirskilt dess mellersta de[ 

som iir m est ut s: ilt för skottskador . 
Rena mjukdclsskndor, som fiirliipt utan att liidera dc sto

ra k iir l- od1 1wn·stammarn e visa de sig i r egel synnerligen god 
artade och mind re b eniigna för svCn·are infektioner iin m o l
svarande skador i d c undre extremite terna, beroende p Et alt 

kläderna på armarna voro liiltnrc att h å lla något s[t niir rena 
än de alllid höggradigt nedsmutsade benkliiderna. 

I de länga rörbenen , som t. ex. överarmsbenet, bllr följ 
den av en sl.:: o tt skada olika allt t>Her som pro.i ektilen trii!Ta t 
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d l' n nw l l erst~1 d elen ~lY benet , diaf'ysen , e ller d e pe rife ra ck 
I~ II'I I L', l'p i- och nwta f'y sen. Dl' se nare besta n iimlig r n ay t'll 

' J l<lll~i i i s YiiYn a d med mi ndre heniigcnilel fiir ~p lill r in g, Y:lr f'i"Jr 
~ · 1'1\ · kten. sa,·iil a ,- L'II geyi i r~ku l a som a ,- l' ll m ind n' gra n al 
s kiirY:l , orta nog L' ll d ~isl h li r en perfora tion ~n· lwnel ul <t 11 
"pl illr ing . Jlell amwr lund :1 b li r Yl'rk~m , niir cli ~l l' yst• n lriiffas. 
13 1•\ JSLIIJ s ta n sl'n ii r hiir y lk r li~l fas t och kompakt och re s ul LJ 
k l bl ir diir l' iir l'll nH-r l'll n mi iH irl' ulla lad s pl i tt r in g :1 v h c n l'l. 
Di : li ·y ~ sk o lhkad onw ii r o dii r l'ii r ,-ida a llva r liga re. 

Sk c lln' rk~m iir ~in•L,· i s i hiig g ra d lwrocndc :lY skoll aY 
o. l:tlldc l. E tt gcviir ssk o ll som pa dl a vstan d a , - G00- 1000 m 
l rii! !'a ck llll'lll'rs ta d!'i t'll :l \ . (in•ra rmen Yi S:l clt• i regl'l l'll lik ll 

in ~HII~o.- och en n 'l a livt ;,l o r u l ~:mgs iippn ill g sa m l en bel~ 

d :IIH k s plittring :1\ h l'll l'i i !'or m :1v t ~1 lrik a sma splill ror ~ iir 

•; kilt t:il ri k :1 j nii r lll'il' n ~lY ul~:m gsii ppningen, d e tt :1 i l' i irl' ni n;.~ 

nwd l'll lwty dli g s iind ntra sn ing :1\· musku la lun'n och sii n d er
•, lillli ng· ~~ , - l ll' nhin n~! n; e n avs t•vii r d h endekkl hil'v dii r l'i ir ::tU
l id l'ii ljd L' Il . \' id niirsk o lt pa ;)() :200m . ,-a r VL·rk an iin k raf ti
;~~ l re och kul :ms utga n gsiipp n i1 1g Yar ofta sa s lur , a l l de nsa m 
ma nwn ~ l ' ll ga ng ga ,- ~mledn i !lg till den oriktiga fii rPs ti il ln ingen 
;d l ~: 1 rd t' i i rors~ll-; :lls a Y d umdumkulor. Eff'e k len i d essa bill 
[ord e l raml'i ir a llt ,-ara lH' li n g:1 d :l Y en \T idni ng :tY ku lan i 
Yii nl:tderna och iiH 'Jl ~~ , - m ~m!el s p r ii ngning. \' id e tt a Ys land 
upp t ill 1,800--2,000 m. \:J r ~plitt r i n gen a Y lwnl'l Yid a mi nclrt' 
<- c il la ck ' a re den mi n d re u tl~d a de sönder tr:1sn ingen :1 v h cn 
h i l111~lll ri-lr skj u tn ingt•n <l \ ' de i des sa fa ll \ id ~l sl iirre h en 
' Pli ll rol'Jl:! r l'l:ll iYl obetydli g. C r~I!Ja tk artesclwm ~1 vi sade i sin 
n'rkan Yida mi n el iT n·~l'ihu n de n h et iin gc ,·ii r ssk olten , m en h en 
'.p littri n~e n var i rege: ick e s:1 u t p riiglm l. Gran alsk ndorun al n 
, -oro ~YJm er ligen viix b nck i s in ell'ekl. d ock oft a a v wa ntsi L 
:trl pa . gru n d, nY g ra n a tspliti ran s ta ggiga oregelbu n dna fc.t·,11 

och olb nog a YsPviird :t tyngd , och , som fi irul n iim nls , s:1 gott 
'> <1111 :1 IIL id meclfiirande infeldion. 
13!'lriifLmdc det vid a re fi\rlopp e l ::tv dessa sl.;otlfrakturer s{t ii r 
dL'Il l'mn hi·n·jan inledda lwh an dlingen ofta :w avgiir:mcl c lw 
!q[eJse . .llorwcdcl framhillkr, ntt dl ganska storl ~mbd :1,. 
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dc fa ll ha n hafl under be h ~1 ncllnng ,-isa t e ll r e lnin gs li is t fiir 
lop p tac k Yare den om s liindighclen , atl han f:llt dem pa ett 
tidi gt stadium ulan a ll sednmcra nagon Yiclare l'iirfl y ttni ng· 
hehöYt s ke , nrigcnom han ~alunda liafl tilifiilk att Lmcil'r lang 
tid ul~1 11 aYlwo lt fulll'iilj a de n l'r t1n l>iirjan inled ch1 beh~lndlin 

gcn. 1-liir lik som Yicl övr iga exlrL' Il1itl'l ssk a cl o r ,-isacil' det s i~ 

;il[ dc SYår:l infcklinnsfa li e n liiirriird e l'ran gran~llspliltror och 
shrapnelkulor, m eda n gl·,·iir- oc h m ~l skingcYiirsk:ldo rn : J , - ; ~;:l 

dc e ll IJes kcdligarc förlopp. 

~.[orla li tl'tt'll , -id dessa s kad o r h:1r ,-id fronten h eriiknnls 
till 0- 11 ';,, i h emorlsl as~l re llen uppg ic k d e n l' nligl uppg ift 
frnn Amerika till 9 ,0-1 '/r . Un dn Lysk-l'ranska krigl'l , -a r m o r 
ta li le ll'n yjc[ skottfrakt ure r a iiYera rmen 20- 25 '/r . 

Bc triilf:mdc a ntall'L amput~1Lio ne r Yid skoltt'ra ktu rn i ii\·er 
:l r lll l' n s[l uppgingo dessa e nligt en samm~1nsliil!ning fr :111 r\nw 
rik a till 710 (1 7 '/t ) :1v 4,172. 

V~1cl b e handlin gen a\· dessa s k a dor lJ e lriil'fa r, S<l h:1r 0\':1!1 
rrnmhallits , h urusom d e n rran hiirjan ko·n:;ervnti\-:1 bch :llld 
linge n ~n arl nog allt l'rter som s tiillningskrigel bil•,- pe rma
ne nt och a rlillcr ielcle n log iin•rh:1ncl med s tark. iikning ~1v :!n 
talet SYara infektio1wr ga,- vik~1 fiir en nwra aktiv IJ c h<Jncllin g 
av d essa skador. En ann:m m yckl't viktig f~1klor , -id de~s:1 

sk1dots Jwh~1ndling Yar all sii ka c rna l' ll n oggrann r i! JIOsilion 

uv )'rukturj'rnymentcn s~nn l L' Il e l'f'L'l.;ti,- imm obiliserinu. ~b s 

sor av olika typn av skenor oc h cxll'nsionsano rd n inga r sago 
da gen undl'r k r iget och l'ac klittcr~l turen iir iiYersYiimmad :1' 

bcskri,·ningen pa desam ma. .1/ii/ler fr a mln111n nwd riilla :iii 

vald a,- den l' li e r d en sk en:m spe lar mind re roll; huvu d vik len 
ligger pa den behanelland e läk nr cn . En enkel imm ob ili sPr in gs
~mordn in g a,- en lilk~ne m ed praktisk lii~gning och med v:1na 
atL Liinka och handla ki r urg is kl -or topediskt gör vid a lll CI'<l 
nytt a iin en a ldrig sa geni~1lisk och komplicerad :1pp:ual i hiin 
dern:l pa en liikare , som sa k11 :1r dessa fiirulsiilningar och l'.i 
h ::tr intresse fö r uppgiften . 

\'id s kultfrakturer i iine delen a\' överarmsbcnd an viincl' ' 
m an Yid de cngl'lsk:1 fron tfo rm ut io ne rna med l'(i rd e l S:lSLJI1l 
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lransportfiirbancl fixering ~w elen l'örbuncla armen till kropps
siclan med en tyngdanordning runt handleden för uppnåen(h' 
av nödig extension. Vid frakturer i nedre delen av överarmen 
bcg:tgnadc man sig av en böjd Thomas' splint (110° böjnin g) 
med extension. 

J! ii/ler betonar Yiktcn a v tidig noggrann immobiliseriny 
:n- skottfrakturerna och framhttller alt ofixeracle e ller ej d
feklivl fixerade överarmsskottskador visa vida s törre hen ii 
genhet för uppkomslen av komplik~1lioner iin dc som ticl ir-; t 
och på ett sakkunnigt siitt fixerats. Detta faktum siiger Mii l
ler hör till världskrigels allra viktigaste erfa r enheter på det ta 
omrf1cle och ju mer militiirliikareu finge delta kl:lrt för sig i 
cleslo s tör re lltstriickning. skulle överarmsskullskador kunna 
riidclas !'rån beslående invaliditet, under clct att uraktl:\tenlw l 
hiirulinnaH medföra sd\ra ftmktionsruhlmingar och i mån if:l 
h1ll förlust av armen. 

Den behandling som i friimsla linjen kom dessa s~;.ad or 

till del var ett asept iskt förband och ett i biisla mö.i liga läge 
anl~1gt tr~msportförbancl . Alt ett s~\danl m rmga gånger m:ls ll' 
hli ganska provisoriskt med elen ofta förefintliga stora tillström
ningen a1' sårncle på förhanclspblserna var ju natur ligt nog, 
men fiir de liitlare hlllrn vis~1clc sig denna fiirsta b ehandling 
vara tillfyll est. För de sv{mue, fullt riirliga skotlfraktltrern ~l 

riickle elen däremot ej, då angrii1isnncle leder, skulder- och 
:nmb~1gslcderna ej fixerades; i dessa fall fick elen l'ullstiind ig:1 
i mm obiliseringen fiirliigga s till krigslasaretten. \'id dessa h: l
de man liksom i fredstid 2 viigar att gå fram fiir att ern~\ l'll 
fullsliindig sachm, nämligen genom gipsförbund i olika for m 
och genom den böjliga, siirdeles anviindbara Cram ers mcta!l
lr:ldssk('JW, lviinne metoder som under hela kriget alltj iim t 
kommo tiil mwiinclning .. 

Gipsförbandet i krigskirurgien har hart många anhiing~n:' 
och iiven nu\nga antagonisll'l'; världskrigets erfarenhet ei' ha 
Pmelkrt id givit vid handen alt vi i detsamma nlltjiimt h a c!t 
förlriiffligt medel i och för uppnående a v en god immohi l h<'· 
ring av överarmens skottfrakturer m·ed samtidig fixatio n av 
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angränsande leder , siirski lt sedan man i större lilstriickning 
)Jörjacl e anviinda sig av gipsför])::Uld med flimter samt i för
bandet ingipsade byglar, som möjliggjorde ett fritt tilltriid e 
till såre t. I dessa sisluii nmda former har gipsförbandet bihe
h <i lli t sitt gi!mla goda ansPcnde som ett fii rt riiffligt förband 
niir eld giiller liingrc transporler till elapp- och hemorlslasa
reiten. .\n•n i form :w skenor har gipsen sin slora anvii.nu

njng. 
Cr~mwr-skenan har genom kriget förviiryat sig rykte s0m 

,en uniuersulskena, som k~1n anviinclas s~hiil för transporler 
so m vid hchnndling. Miiltcr tvekar ej :1lt beteckna Cramer
.skenan , al vilken man liiLL kan gisa vilken form av böjni1~g , 

~o m man önskar, s:\som hörande till den mest användbara 
m a terialen i krigskirurgien i hiinclcrna på en n:lgot så niir 
Ya n och ortopediskt tiin kan de läk are. Den k~m am·ändas an
tin gen som en ytterskena eller böjd till en triangelskena med 
ena skiinkeln moL thorax och den andra m ot överarmen, va
r igenom den sistniimncla tillförsäkra s en abcluktionsstiillning. 

I dc l'riimre s8nitetsfnrmalionerna erbjuder Cramer-skc
mm framfi)r gipsförhandel den s lora fördelen, alt elen kan 
m edföras i fiirråd i fiircligt skick och i olika storlekar, var
jämte den kriiver vida m indre teknisk fiirclighet iin gipsfi.ir 
bandel: ciPnsamma kan diirfiir :uw iind~ls som fiirsta förlmnd 
iiven a,· sanitetsmanskapet. 

Allt efter som sti.illningskriget bl ev mera konslant oeh 
fiiltla sarelten mera stabila, sökte man ifråga om behandlingen 
:w dessa överarmsskottfrakturer uppfylla fredskirurgiens forel 
r in gar medels anliiggande av striickför,lJancl med noggrann! 
iaktt~1gancle aY tidiga rörelser i angränsande leder. 

Vad som siirskilt gynnsamt påverkade hchnncllingen av 
dessa skador var alt liikarne från olika håll erhöl lo den me 
k::miska hj~ilp som h~inridlag iir så nödv~indig . Ibland var det 
teknisU skolade personer bland cle sårade, som liimnade de!t.1 
bistånd , ibland var det tillslädeskomna flygare, telefonister 
ii vensom tcknici och mekanici från krigssjukhusens ortope
diska verkstäder. 



226 -

Detta samarbete mellan liik:1re och tekniskt sko lat luik 

h:tr l'iirhindrat lusenelen fra n alt bliYa 1-:rymp!ingnr och ii\ l'il 

hiigs l Yiisenlligt :tYlwrtal behnndlingstidc n. 

.lliillcr samnwnl"allar grundprincipen fiir lwlwncllingt•tJ i 

dessa fall -- fr:11n!"iir alll skenbchandlingen - pa rölj :lnd 1• 

siitt: Siiker fix.ation av fragmcnll'n i l"l'[J011t'rad stii.llning' jii mtt 

miijliglwt till lorts:tll snt·kontroll och bckYiim l"iirb:mclsYii\ 

ling iiYcnsom miijliglwl till aktiva och passi'l' :l riirclst•r saYiil 

i angränsande leeler som i hand och fingrar. 

T:1ck Yan· L'll sa smaningom uppclrin·n teknik oc h scd :tt 1 

man alltmer insett fiirdelcn :tY att h1la cless:t skl1do r s:t ,·itt 

miijligl komma i atnjutnndc :w spcc ia lvarcl b lcvo res ult:1 kn 

:1111 hii.lt rc och iivcn dc S\"Hraslc fr[m biirjan triislli"1sa gr:tn :tl 

skador kunde i l"lerlalel rall riicldas fr~m :nnpul:ttion och l'\ :tr 

tikulalion. Det vis:1de s ig• iiven all ampulalionsfallcn , .<l i"<J 

:il[ rinna framför allt bland dem, cliir krigsl iigl'l kriivl up p 

repade förflyttning:tr med p:1ss:1gt" av de sar:1cl e genom m:J n;_; :t 

olika liikares hiind er, Yarvid dd a lllid bl:tncl clt'lll f:1nns n:·,_ 

gon , som ansåg en amputation iin·n a\· en hiigerarm sllsum 

den s ii k ras le bebancll i ng s me l o d t> n p a grund a v dess c-n kPll wt 

och liith·indig lwt. 

\ ' id fullsl~inclig konlinuill'tsf"iirlust med förskjutning :1\· 

fragmenten :uwiinde man s ig av en komhinn:lcl sken- oc h cx

lensionsbchnnclling och diir miijlighet gays ren cx tes ion s!w

h:tndling genom spikex.tension, Schmerz kliimmare ('. d., va :· 

\'id L'n fullstiinclig korrektion av l"clsliillningen uppnadclt•s . 

Stor vikt lades vid genomförande av behandlingen un clt•r 

:il>duktionssliillning i skuldcril'dcn , da hiirigeJwm i hiind ek· 

av intriifl"acl ankylos miijlighl'l fanns all i riitl stor ulst r iick 

ning kunna lyfta armen genom skulclerbladeh riir!'ist•r. \ ';id 

hetrii!Tar sluln•sultaten av dessa sk:1dor, sa liiggl'l" iin;n h iir -· 

vidlag elen iinn u hristfiilliga statistiken hinder i viigen l"iir dl 

l'ullsliindigl bediima ndc diirav. Jliiller framh:"tllcr alt iin•11 

om man har ett a llmiinl intryck av att slulrcsullaten hclriil"

f:lnde dessa skador iir gynns:lmt, så bör dock en s:'Hl:tn up p

gift l:tgas med l'll ,·iss reservation niir man hcliinker all iinn !l 
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s:"t scnl som 1920, 2 :"lr eft-e r krigl'l , en hel eld :1v dessa sk:Hi•J r 

m:ble taga s upp till förnyad operativ behandling i och fiir 

ko rrekti on :tv s lali oniirt vordna tillstånd. 

Hcd:llt under krigl'l gjordt• l'crthcs en dtcrundnsiikn!n r-: 

iiYer s lul rcsullaten '"' en del i";n•rarmssknltsk:ldor (inelusin · 

i"lvera rnH'llS ledsk:Hlor ), v:H :I\· framgick :1tt .J.O ';( \'Oro t_jiinsl 

oduglign, och 60 '/, tjiinslduglig:t, diira\' hiilftl'n 1-:rigsduglig:t 

och andr:1 hiill"lcn icke \':tpt•rtl"i"ll":t. Dl'ssa siffror :1nser {'IIH'iierlid 

.lliiller ej \ ~tra def"iniliva, u l:111 helt siikert kunna ('Il stor del 

av dessa senare l":tll fiirYiintns bli hiiltn· med liden. 

Trots elen ofta nog hetydlig! fiirsenacle konsolicleringl'n U\ 

clcs~ a frakturer , ill'ling-:td :1\· dl'n uttalad<· splitlringl'n och in 

fe k tion en hiir Jlseudo-urthrosen till sii llsynthetema i dessa fall . 

Perlhes hacl(' hhmcl 1,049 l"r:tklurt•r l'n d asl 9 fall :l\" pscudll · 

arlhros :1\' iiYerarmsi>l'lH'I. [Vl: lll uppsk:lltar lol;tlanl:tlvt JlS('U 

donrlhroser bl:md cx.lremilelsskottsk:Jdorua till 1:2--1-! ',/,; :1\· 

dessa komma 4- 5 o/o p:l humcrus. Orsaken till den rclali\"1 

s törre i"rek \Tnsen pseudoarliJroser ifraga om dess:t fraklUI"\'l " 

iir lwting:tcl :1\' olik:t orsaker, s[tsom brisl:tnde fix.alion ;1\· 

fragmenten, större lwnii gen hl'l. l"iir dislok:tlion av sp lillrorn :t 

på grund :tY den rei:JtiYt mindre muskelmassan iin l. ex. a br 

benet, Yarigenom bt'nhinnan i större gr:td sb1cl:is , liksom i.'ll 

allt f"iir hiinsynsli.isl :t\"liigsn:lllde :1\· liisla och h:lh·liisla lwn 

sp liltro r Yid fiirsta omhiinclt•rt:lg:mc!Pt av skadortw. 

Dessa kvarst:'lende pscucloarthroser iiro ju enwlkrticl i"i.1 

rcmål liir sL· kuncliir opn<tti,· lwlwndling och s:ldan h:11· iiHIJ 

i m :'tnga fall med go ll. rcsullal ull"iirls , men prognosen hclriil ". 

fand c dessa opera tioner liksom iin·n ii,-riga dtTroper:tlionn 

å iildrc skcltskaclor grumlas i t'.i ring·a gr:lcl g!'nnm dt•n ol"l:1 

n ppdy k:tndt• lal\'nbt i n fckliotwn . 

I samba nd hiirmed ma framhallas all vid en lwlyd:lndt· 

splittring :J\' iiH·rarmslwnel fii1·e finnes mindre lYckan ifrag <~ 

om :1\·liigsnancle av hcnspliltronw , under fi.irutsiillning :t ll h iiri ~ 

genom uppn~1s en god ad:tption a,· fragmenten. IC.: n m [ll!li ;; 

förkortnin g av ÖYer:trnwn il:tr funktionellt sett ej nago11 sli"1lT< ' 

hetyclel sc. Diiremot hör 111:111 Y:tra mycket ;Jterilftlls:tm hi\:· -
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vidlag vid splittring av e ttdera av underarmens böda ben enii r 

en förk or tning av det ena henet med det ~mclra intakt resultP

r:lr i en betydande dcf'oTmilet av unclcnmncn. 

Skottskador ä unclcrmm och hond. 

Skotlsl.;adorna fl underann och hancl vorn y;1nligare u n

·dt•r krigels fiirsta skede, medan del rörliga ].;rigel iinn u pagic k 

nc h s liillningskrige t ej natt den omfattning, som sedermera 

hlcv fnllet: säviii underarmar som h ii ncler b f1de vad betrii fr:tr 

inf'antcrister och km10nbetjiining iiro unele r ett rörligt kr i~~ 

mindre skyddade för den fientli ga elden iin elen övriga del t· n 

av J.;roppen , för vi lken det ~ir liitb1re alt erhälla hetiickning·. 

:\ljukclelsskador ulan samliclig liision av skcletldelar, kii r l 

eller n erver visade s ig ,·ara mycket siillsynta j dessa regi mw r 

natur li gt nog ptl grund av de analomjsJ, a flirhMlandena. Vi d 

s kottskada i mjukdelnrne å undcrnrmens iivre delar, var en 

samtidig nen·läsion mycket vanlig. En licligl ulfiircl nrrvsul ur 

had e i dessa fall en god prognos. ÄYen kiirlskador j den n:1 

del av unclerarm en voro mycket y;mliga m ed uppkomst ;11· 

stora hiimnlombildning'nr, som i en del fall spontant gin g:l 

tillbaka genom fixation och suspension ay u nderarmen. Pu ch

hummcr. som liimnat Pn u tfiir lig rPclogiirelse för underarm ell '> 

skottskador, framh ;'i lll'r dock niidviind iglwtt•n av operali d 

ingrepp i dess::.t fa ll med hiinsyn li ll den stora infektionsfaralL 

Siirskill framhäller han risken för gasbrand i dessa fall , d .1 

giw·tyis hiimatomel, inlagrat mellan sönclertn1sade och tll'

krotiska nwskel enwnt utgiir en utmiirkl jordmå n fiir utveck 

ling av gashrandsbakt,erien. Niir otYelydiga tecken p ft t·n 

gasbrand l'öreligga , iir ingreppet ty,·iitT i regl'l redan för setil, 

för att kunna riidcla extremiteten , och mängen g~\ng kan ick1.· 

ens en radikalt utförd amputation förhindra den dödliga llt
gangcn. 

Niich·~inclighclcn att bereda den skadad e lt>mmen en abs o

lut uifa spelar Yid dessa skador en utomorde ntlig roll , s ~Jsnm 

förh;lll;lndet iir vid behandlingen av alla dessa exlremitetssl.;;t -
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clor. Pu chhnmmer fr a mh{dler, att denna Mgiircl h ar större llc

tvdelse iin om det fiirsl a förband el iir m er el ler mindre asep

tiskt nch uppstiillrr den fordran , all alla skollskador å un 

de rarm och ha ncl , iiH·n cliir henskada ej föreli gger skola fiir

~es med l'lt enkelt sk enfii rbancl , so m absolut fiirhinclrar den 

skacl:Hlt· il'mnwns riirclsct· uneler cle första dag'arnr. Mångl'n 

s\·;1 rart ad progrecl i e ni \·a rhildni ng h;11· upp s l åll i el e fall, d ii r 

m;ln Yid en till synes olwtycllig skolt skada unclerialit en sådan 

at~iird. 

An nwr:t pal,all:lcl Yar denna lwh:mdlingsmetocl Yid gr~l

natsk:tdom;l ; siirskilt Y i el omfa ttan ek mjukcklssk ador med mer 

e ll er mindre ulal:1d hliidning masll' t•n noggnmn fixalion a\' 

;1rmen. itH:lu si,·r h a ndlt-d och hand iiga rum ; hela armen s 

fmm t ida iidt• kan hero hiirpa. Pa sil sii ll h nr man iiwn i ck 

fa ll , cliir en regei riill sarbehandling ej kumwl ske , mången 

gan g l~'c k ~1ls hegriinsa t•n sy:\rartacl infektion. 
Puchh ammrr framhil ller Yichtr(• Yikten a v ell tidigt nk 

li1l [iJlYiigagangssiilt 1·id sru·JwhandJingen , S~-\ SOJ11 förut skiJd 

ra ls, med brl'll (ippnande a\· s;\rknn;1len, ;wliigsnande ay kl ii

clesresll'r oc h nekrotisk ;~ YiiYn:Hisclt-ln r och uneler 1issa om

st iin digltcll'r cxcision ;t\' hela s{nhiiclden. 

P rognosen och fiirloppet 1id undnarmclJ S skottfrakturer 

stiil ler sig o lika om endast det <:'na a1· uncle r ~nmshenen ska

da ls cl ln om skottfrakturen omfnllar bada benen . I förra 

fa ll et bi ld:1r clet oskad~tdc benet en u tmiirkt n at urlig skena fiir 

det hrul na benet, sa m tidigt som m j u kd elarne n h fil la nforder

li gl sliicl !'ii r al L fii.rhindra en m e r;1 ul1;1lad deformitet av cx.

lremitl'len. Skaclall far <'n ;ill\·ari iga re karaklii r , cliirest skotl

fra k turen lriiJ'I'at sm·iil s tral- som ;1rmbågsbenel. En hely

(l;] n clc clcl'ormilel framlriiclcr, cniir mjukdela rm• liirlon1l sill 

stiid, och c11 avsniircl fiirskjulnin8' nY fragment en blir följd en, 

siirsk ilt om !'raktursliillet ligger i s:1mmn hiijcl pfl hacla hen en. 

.~\Yen i dl' fall , diir skottfrakturen g;lY anledning till en ling

v;n ig i n !'ek tio n , j n triiclde i regel god ];:onso lidering <W fra k

lurstiillel , st'chm liis spriingcla hensplillror ~wgf1U i form av se

kvestr;!r. stundom gav elen \'ariga processen anledning till en 
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kron isk inl!am:t lion i l'rakturiincl~lrn:t , som Yid s in utl iikni n! 

rt•stiltl'r:lde i en f:1sl ~irrig sa min:mliik!ling m eJ lan heniinda rn :1 
oc h det a ngriinsancl e oskacl:lcle lwnel med upphiivcl niclni 11 .. , 

liirm:iga <lY armen, en k o mplil..:ali on som seclnmem ge nom 1 ~, 
11ing a\' iir re t, m ob ili ser ing1 aY hrottiinclarn a oc h fri hent r:ln ~ 

pbmtat ion med fr :11ngang kunde <lYhjiilp:ts. Del hiir i ci 1·t !;1 
~nmman iln n g erinras om, :ttl en upph iinl e ller i hög gr<Hl j 11_ 

s kriin kt Hiclningslörmåga a Y underarm.en m edfiir Yicla sli'Jl'i't' 

iJJY:tliditd l'iir en kroppsa rbeta re ii11 en in sk riin kl och t. o. 111 
IJt'it upphiinl rörlighet i h:lll dleclen . 

(;ra n :ttskacl orna g:'n-o o.fla anledning Lill l'll hetycl:J;Hl, • 

sp littriltg :t Y hl~lll'l, med kY :I rli\nmande :tv s tora lw ndefeklt· r. 

l dc f:ill , diir skottskad:1n var beg rii nsad till end:tst det cn: 1 :1 1 
unrler:lrmslH'nen·, hade man i den fri a hcntr:m sp l:lnla ti on, ·11 
och h enplas tiken elt \iircl c fullt medel a tt avhjiilpa k\ · arsL:-t C!l<l~ · 

cll'fekter. Puchlwmm er fr nmh:\ ller viklen av att l'.i utliira tlJ W 

r:ltion fiirriin sar oc h fistl n r iiro nhsolut utl iik b1 och ri sk,·11 
Iii r elen late n la in re ktion en k a n :lllSl'S Y:l r:l fö rbi . E n h"n·,•

gaende m assage-, hetluft- och mcdikomck:misk lwh:md li11 ;~ 

l'iirhiil.trar n u tritionen i de·n ~kadade Pxtn·miletens olik:l vii 1 .. 

nader ce ll ii·kar utsikterna för en rea kticm s lii s inliikn ing :1\· lwn 

tr:m splan late t. 

l'uchhnmmer a nser a lt med dc goda result:1t som d e~~ ;1 

~l' kundc•r:J h en t ran s plant:1ti o ne r liimnat maslc prognnsen ll l' 

lr iiff'a nd c de isoler:1de cliafyss kottskado r u:1 a unde rarmen j aJ! .. 

m iin hcl :1nsc's s:) su m gynnsam. 

Skcllskador mccl spli tt ring a\· :1r m en s lwda henpipor , ,, 

ro unele r kriget siill synta, lvck ligtvi s siigc r Puchhummcr, ty L'll 

lillal ad sad:tn sp littri ng jiimte l'ii rs lii ring a\· kringligga nd<· 

mjukdPI:tr ,-;lr i regel av den art, a tt cil'n niiclviin di""l.(li' d< 
n n. 

<1111fHlta tion. :\langen gang lyc k :Jdes eld dock siigcr s:lllllll ·L 

förr. ele n m c diirna k rigs ki r u rgicn :lll hcv:l r<l c 11 sad :m sCt~•lill 
l'i ir lorn d ansedel :mn trots onhii rd a s viu igh rlcr, undn l'iir ul 

>.i iltning dock all cir kulati onen var ogrnn•r:1cl. Hesult atl'! i 

sarlana 1':111 berodde, fränsell en fdtn bii rjan inlrdd m~tlm t'd

n·te n sarlw lw ndlin g, pä en tid igt ull'iird fullsliindig repositi o11 

:l\" lwn l'r:t gmenle n s:t ml ano rdn ande av en l'u 1·tg:l.cnde cslt '!:-
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sio n , som med siil' c'rs liill andc av en ordentlig driin :1 ge bibehiill 

l'r:~gmenl.t'll i gott liigc. 

l dl'SS<I J';ill Spl'!ade dl' po rt a tiv:! l'X[ens ionsJ'iir !Jande n , of-

1:1~[ med lwg:tgn:mclc· nv de hii r l' iir mycket :m vii nclbara Cranwr

skv nonl:l en slor roll. Aven g ipsskl·norn a, vilka genom sin 

smidi g:t anp:1ssning cllt'r ar mens !'orm hcredclc elensa mma <'Il 

:1hsolut l' is:liicn. \'is:1 de si~ l1iin id la g lll~'ckei :m viindha r:~ . 

:\f:mgen ;.;ang \':t r rt's ultall't :1 1· lwhandlin~cn :1\' cles<,a 

s l ;:~ do r l•eroende p a l' r o n t lii k :Jrt•ns te k n i ska l' ii r el i g het och upp

l'inn ingsl'ii r mag:l i l'r:1ga om aJJOrdn :mdet :lY dcs~:1 skcnfiirhand. 

lkt iir kl ar t, a ll ma nga :1v cil'ssa l'iirt\'ivlade 1' :111 rl'SUIIP 

ra d" i hi.;gst ile lydan de och l'iir fr :nnlidcn besl:ten de inskriink 

nin~ :lr och ruhlmiugnr av arnwns och handen s funktionsf(ll·

maga och 111al l !-;{' II ~ang maslc ma n niij a sig mrcl att t•rhall:: 

som slulrcsull:tl l'Jl ~ly \ - l'i'll·l,rympt och stympad arm och lwud. 

-:\I:1t1 lll:t 'l t· hiin·idl:tg ihagkomm:l all l'll pa sa siit l hc\':tr:ld 

h :llHI mul /Ji bchnl/cn norm11l J.:änselj'örmrlya ii1· att fii red raga 

fr :J mfii r den ,•!'ter n mputat io n erhallna kon~lgjorda handen 

ul an varje kii nsclfiirnimnw lse. ]eke l'llS Snucrbruchs geniala 

icl (· alt genom muskein'rk<tn :l \' nmput a tion sstumpcn J'i'11·skaffn 

de n ko nstgjorda han dt' ll a kliY ri irl ighl'l fiirm:1r al t i-indra detta 

l'akl um. Dl'n k o nslgjonl:1 h an den iir och fiirhlir t rols a ll n 

r i i n·I~L'llliijlighl'ltT ett dött linff. som Pj Jwhiirsk as :l\' o rga

ni s nwns e~cn liigekiinsla, och som :l \ ' hiirarcn i regel upp

ratt as som dl hi11 dra nde biha ng nwcl undantag :w dt• lillfiilieu 

da elen :Ul \'i indl's l'iir dt Yissl Jwstiim! iindam:'tl . 

.\ven i den <'Ilgl' iska litll'nltu ren lwlonar m an med skiirp:t 

,·ikll'n a\· :III ,·id a l1 :1 armskottskador Y:tra ylterligl atnh{tll ·· 

sam iJ'raga om :1mput :t tion och frn mh~tlln , at t manga f:~:l 

med helyd a ndc· lwnsplitl r in g och sYnr:J skado r i iinigt visat 

L'lt l'iin·anans,·iirt gott slutresultat uncfr>r l'iirul siittning att man 

lyck <ils iiYcn·inna inl'rktiom'n. 

I elen a nwrik:msk:1 nrmen hade m a n unele r Yiirldskrigel 

sn mm anlagl -+ ,7-±-! skottfrnklurer :l u ndrrarmcn. Sammaningt 

399 (8,+ 'J) a \' cless:1 f:ill voro :w den :n· t, <lll cle föran ledd,• 

amput a tion . 
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Seku ndiira amputationer hiira enela st fö rek omma \id 

hcsl~wndc sensibi litdsrubbn ingm· samt sliirandP smiirtsam m·, 

kontra klu rtillst åncl i h and oc h f'ingar . S:'tclana fall iiro nii tn

JigL'n m pra lwlj iinl a aY en sekuncl iir a mput:llion, cfler vilk l'n 

d y lika skacladt• f'iirs edcla m ed en pro tes nwd liim pliga am:lh

de lar ku nna ulli ira l. o. m. de m es t kompli cerad e arbeten tll(l m 

sin:1 y rkPn . 

T ill skado r pa detta om racle iir ii \ en all riik11a dc l'.J ~.~ 

-. iill svnla fallt~n aY total förlu s t :1 \· h e la handt•n elle r '.t un d (}m 

iin•n bada. Dessa sYa ra sk:1dor Yoro i rege l orsakade <l\ ' , ,, 

gran alexplos ion, mindre ofta som l'll ' följd :1v dt•n fi entlig., 

~~ Id e n ii n p å gr und :1 \· Yed erbii rand es egen o l'örsiktigh cl \ itl 

!J an tnandet a Y t~ pp hill acle , iinnu ladclacle g r:1nakr och lwn rl

gr a n a lt•r . Fiirbliiclning iir i dt•ssa fa ll mye kl'L siillsy nl: p:; 

grund :t\' den samlicliga sönd ers litni ngen aY Yiinmdern a li Jl !l

s tftr en spontan lromhosbil cln ing, Ynrjiiml e den bctyda nd,• 

shockcn m ecHii r e 11 hlocllryck ssiinknin g, som iiven hid r:lgtT 

att min s ka hlödningen . Behandlingen h iir Yara yl te rl igl k nn

se rvatiY med bilwhaliaude aY und erarmsbcucn i s lörsta m ii.i

liga ul s tr~ickning , ly fiir und erarmsstumpens framt ida k iin :-,t'! 

oc h gripförm ågn , vare sig prol es anviindcs l'ller t~ j , spelar clt"-.s 

liingd en' viktig roll. Man h ör d ii rl'ör i s~tclana L1 ll sök a ~il l 

genom plastik tiieka huclclefektl•n , innan m an ö kar graden ,1\ 

stympning geno m en rea m putal ion. 

E n inom marin en ej sa sii iJsyn t mera siiregen form ~l\ 

skol tsk:·1cl a omuiimner :::ur 1' erth, n iimli gt'n lju spislolskrulorll!t 

uppkomn a \·id oförsiktigt lwnclh:n·ancle av dessa vapen. Sl,~t 

dan kara kteri se ras dels a v cljupgaencle hriitw sär, uppkom n.' 

genom dd exp loderand e sp riingiimnels .fi.irbriinnings Yiirllll' tit- 1-

av try('ksar , fi'll·o rsablcl e a \· krut gasens och sjiih·a laddni ngen' 

ans lag. 

Vad lwnds k otlsl.:c,cfonw s lutligen b etriii'Tn r s:\ Yi~ar erl .. l 

renheten fr{tn kri get a ll Yitll S[er h and Ull gefiir clulJbe]l S<l nfl;l 

drabbas a v sk ull skador som elen hiigra. D e l har fr:\lll m :"u1;..! :• 

hall framka s lals, att denna Ökade frekvens Jwlriiffanc[p dc Yiin

sle rsidi g:l h <mdskadorna skull e bero på sjiih stympning 11 "' 

- 233 -

krigsm·illiga soldate r , men sCtclan a fall iiw alllför siillsynta för 

:~t t hiirv id lag kunna s p e la nägon roll. Orsaken lord e snara re 

vara a lt siik a clii r i a l t ch-n högra h a nden vid marsch omfattar 

gedrf'l, oc h cl :l de ll a h ftllcs nagot bakom oc h Yid krypnin g 

dra ges cfln kroppen , crhalle r clPnna hand en viss betäcknin g 

av elen iiniga kroppen. Den Yiinslra handen ~ir diirem ot 11le .. 

ra utsa lt diirigetwm all. so ld a ll-n med elensamma vid en has tig 

J'ra mm:1rsc h sö ker ~lll u ncbnriidj u a ll t som liigger hin der i vii 

gen för h nns fria ri i rliglwt. S<i lunda fa ttar han siclogeviiret i 

spelsen e ll er gr iper tag o m p atronYiiskul fö·r alt håll a den 

still a e le . e ll er oc ksa för ha n u neler sprungmnrsch elen friu 

v~in sira handen onll'dve lct fr:unfii r sig, på samma siitt som 

man YC{ alt en liip<lre under en tiiv ling för b å da underarm a r 

n e m ed knutna h iind e r framat l'iir alt minsk a Juftmols l[tnclc l. 

Huru som hel st hiirm ed s[t anser m an e m ellertid fas ts lage t, ali 

elen Yii ns lra hanch-n utHll'r ett riirligl krig iir mindre skyeldad 

iin elen hiig ra. 

Jinn d s kotl sl..:aclo rn a ulgörns så gott som alllid av b en sk a 

dor i d c nwst ol ika former ; oftas t rör det sig om skador c, 
m ellanh:mdsbenen n c h man finner alt a v d essa ii r det fra m

för a llt del mellerst:1 , 3:dje som ol'l as l triiff<l s . Mera siill<m 

finn er m a n e n skad:t a lummen s nwlalarsalhen (enl. Glii'ssner 

hlott 2 a\· 100 hand s k ~lclor ), h eroende pa aU lum men in tage r 

elt h elt annal liigc iin de iiniga l'ingrame oeh dii rfii r u bjudcr 

en jiim fiirc lse Yi s ringa angreppspunkt. Mellanha nden i önigl 

erbjude r cliin•mot en s törre angn•·ppsyla ej minsl genom det~ 

uppskjulning som iigcr rum vid h anelens kny ta nd e. 

Bland fingerskadorna iir dl'l ju framför a lH förluste n a\· 

tummeu , so m spelar el e n största roll en , och det ~ir ju cl~irl'ö 1 · 

naturligt <~ l t man g_jorl flerfaleliga l'iirsiik :1 ll ge nom plas tik 

söka ersiilla L'll fiirl lJi racl tumme . S:llllncla lw r man ge nom fri 

trnn sphmlation aY t•n d e l av det rörliga 12: c revlwnet erh [tllit 

en i a ll a a Yset•tHlen pessah e l lumnw ; oc h m an h a r ~iYen lyckats 

alt ersä lta den fö rl o r ncle tummen genom att i d ess shille m ed 

gott r es ultat i nplanlc ra el en skadades stor lå. 

En l'r[ul h anelen s l'unkli cmssyn'pu nkt sedel mycket S\':t! 

skada iir f'ull s tiindig stel het av fin gra rn e i s triick s lii llnin g, of'!:: 
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lw roe!Hil' pa l' ll sa inten s iv samm a nYiixning :l\- se nor och lig:1 

lllL'll i nw cl sii ncl nsplillr:Jd c lK'ndl'i :1r atl elen in lccld :1 o r lop ,•

d is k:J dlnbcliandli n gcn \' :Hit ul :1 n el'fd; l. 

E n gr :m .~ k1 1 i n g :1v h:i ncl s k o tl s k n cl orna Yi s:1r :Ii[ g raden :11· 

d\' k \ · ar~ l : ll' IHk l'u n ktionsr uhh ni ng:1rn t' ,·id d essa ick e s tar 1 

p ropor tio n t ill gr:\\ i tele n :l Y d c ur s p r un g lig :! !-,k Hlo n w . (Fi'J 

l; tJIII J:I myckl' l w:1 r t sk :id :i d t• oc h -; [y mpa d t• h iind t· r Yi s:• r• ll 

,·l\t ' l'l-:1'-. k :md t• go l l l un k l ionl'il l l' l'Stli la l u nck r dl'! :l lt ti l l ~\ 

lll 'S ohdy d lig:1 s ka do r k u lll l<l giYa :mlecln ing till t'n h iiggradi~ 

l. o. m . lo l:il i!l\ ·: Jii dill' l. Sl ut r es ul l:i ll'L :1 \ ' d cs ,.:1 s k :Hior lw rt;: 

1na ngl' n gan g l ra mfii r :iii i p a mal k l :1 \' l' ll l' rg i h os el c sk a dad,· 

:- jiiln. .\ n•n komplienack l'inge r l'iirdi g lwln s:l som skriYni n!..: 

il'ckn in g oc h pi :J n OS JWin in g· k un n :1 pa r tl l'iin·{m :m cl e siit l in 

!ii ras l ro ls l' ing er l'ii r lu s l och ko n lra ktu re r, \:li' Yid c·n l'ul bliill 

dig· o m k:1s tn ing ma s k s k t• och ny :1 grepp , h:d !ningm och ri> 

:· t·l' t' r in li in1:-. gen om l'lt i hiig g r:~ d ta la nwcl sp r iiYnn clc arlw k. 

T \'\ ·ii r r iir .~ k aran :1 , . dt•m , so m s:t kn :t enl' rg i Yid a sl ii lT i'. 

iblan d lwt ,·inga d a \ · s lriiYan dle r t'n ll iig r t' lin·iint a . m en ol 

t:1 :, l hcrm ·n d c p a in n c i H ~ t '!H it• i n d o Jens o c h h r is t p ft en ergi g<' t d 

t•mol d t· o lwh;1g so m u pps l<l vid !Jor lfal l ~t \' dyiikn l'unktio iH'I'. 

\' ;t cl Jw h:li HIIingen a ,· dessa sk a do r :tJt g:~r , ~a Yi sa cl c· d t•l si..: 

t' .i ~ iill :J l l. a lt d<·s s:t h :mds k <t d a clt· :-, ;~som , .:l r :ti1Ck <'IHlHs t liilt sar:•

de OC' Ii t'.i i li,·sfa r a ic kt• fi n ge n l'ordc r lig Y:t r d Yicl l'ron ll'n tH'il 

t'.i hiill cr Yid IH· m o rt ~la sarc ll cn c r li iillo elen till sy n och d en cl'

tnlw h :tJ id ling , Y:lr,t \' clt· \'o ro i hello,·, ,· ilkl't n iiclYiindiggj, )rrlt• 

:t tl de w: tran· hl :mcl dt•s s:l !' :III ma s ll' h i\11\'is a s t ill o r topeclisk :1 

·-. p t• c· i;J is.i 11 khu s . 

\ ' id l' ron lcn ligger del s to r Yikt uppa , a tt liik a ren i dt' '> 

l'; ill :JYii a lltT s ig l' r an :d l:t slympa d L' opn;t li oncr. T sin up j>· 

s:tls : "di t• Erlwltu ng de r n 'r\\'unclell'n Il :111 d , , hl'ion a r 1\ 'it: tl. 

a ll a lll , som mecl sii ker h l'l ii r li vsdugl ig t och iin•n cl e l som mi •.:

ligen k n n Y ~tr:1 delta sk:Ji l sp a ras . 

S ti ir s l:t Yi k t h iir l ii gg :t ~ pa :~ Il genom liimplig lwh andl iw: 

med l'!Te kt iY clriina ge siik a förhindra u p pko m sten nY cl t fleg

mmlc. Det ta ii r niiml ige n el en m es t tr iist liisa f iiljcl e n a\' b aud 

... ];: o ll s kndorna , l'ram h {\ lk r sam m :1 l'iir L oc h d en y;m li gaslt' or 
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'i :lkl' lt till dt•JJ mot :iii ortopedisk lwlwndling så resistenta st el 

Ilekli i l'ingcrll'denw. 

h irlmnden Yid d essa hand - oc h fingerskador skol:t ortl 

n:ls ;;:~ , alt dt· mcdgi,·n L' ll daglig iivni11g med passiYa och ak

LiY:l röreisl'r i de olika fing e rlederna och h ~uJdled samtidigt 

som liiknings l'i i rloppl'i ;t,. skacl:icl e lwnl'ragnwnl e.i s tiin· s . D e tl a 

s k e1· hiist gl'll()lll den :1\' 1\ h tflf i och Schetie/m(lnn a ngi n1:1 e:-: 

!en s io ns:IJH :rd llingt'll nwdeis l'as lsiitland e \·id hanelieden :tY e n 

lll'i:l ll :tndt•Jt omgi,·: tndt• nwt:illbygl'l i U - l'orm: genom at l fö t· 

b inda l'ingt•rlllommorna OC'h mctalllwgcn med y;\ r lmclra m e 

d l'i s sma s pir:ilfjiidrar kan en l'ullt dl'd;liY t•xlen sion erh (lll:J s . 

l'uchhunii7H' l' fr ;Jmh:Jile r , alt en genomfiircl arbetstera pi 

spel :tl <'ll utonwrclt'l!llig roll Yid dterlw handlingcn a\' d essa 

_<; kl:t lin;,;n- cch h:mcll ecler . Just dessa [tter oc h [tle r uppre 

p :tclt• ofL1 o mccln·tna riirl'lser hos d c s te la l'ingrarne oc h hi.in

dei'II :J tmdc r e lt stimulerande och med ,·e rklig arbetslu s t utför t 

arlwlt• har ,·ida nwra dfekt il'r[Jga om mobili se ring a Y sen or 

och ]!'der oc h shirk:1nde a,· sl a ppa oc h iirrYandl:lde musld cr 

· iin d e mcs l geniala iin1ings:1ppa rall'l' . 

Del Y:i' r p;\. d e lta siitl ti lHiill e fiir d e sål'ad e, :llt al ll e fte,· 

v r ke och l':illcnhl'L fiin·i.irY a s ig n ya f' iirdigh eler som kund e 

,-ara till n y tta fiir d e ras framlid;J Ye rksamhet, och reda n d ett :1 

Y;lr li'H· m :"tnga en Yiilkommt•n inpul s till forrisa tt s triiv nn atl 

si i k a ii ven iu11 :1 dc 11 ppkomn:1 hi n d r en för fingrnrnes rör! igh c l. 

Sa lunda hiillos de skadade til l olika hnntYerk, a ndra å te r fingo 

li i ra sig att rita och skriva oc h iisen m åla och modelle ra och 

dc~~l· nwll:1n fri l u ftsiiYningar. H a nd i ha n d h ~inned s ~ 1 kk11 n 

nig liikartil lsyn och l'rforderliga eflerope ralion e r . 

(Forts.) 

T i,Jskrift S jö väsendet. 16 
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Litteratur. 

'l'aschenbuch der I\"rieg·sflotten 1924/25 RY B. vV eye r. KorYL't t c'n 
ka]Jitlin a . D . J. F. J,e]nnalln s förlag. ::Vllinchen. pris 9 kr. 

(början 8\' 19~5 utknm llcn :.!~ i'trgången ay rlcn välldin<ln Tn sclt<' ll 
bueh dn· Kricgsflottcn. i utstyr:<el och uppställning övcrcnsstämnJ;ll1<l<· 
med tidigare ärgi\ngar, HY ,·ilka rlcn sisL1 utkom Hl23. Uppgiftl'rl18 h;in 
i'öra sig·· till dcccmbl'l' 1824. Många nye1 fadygshilder. skissnr w·l 1 
,ilhucttcr haYa tillkolntuit. _.arjtimtr· lJnk<'ll utökat s med en n,· :n 

rlelning. Ltpptag:lmk C'll eld öwrskådliga sta tisti sl;:a uppgifter fr>inb ·, 
nng:]endc sjöhandel och skeppsbyggeri. 

\ Tid c-'n gcnorngång av fctrtyg~rEörteckningclrna ]~iggPr 1n<:1.n fr}iln::;t 

märke' hll den sbgnation i s1Rgfartygsbyggc, som bli,·it en följ1l :L'. 

'iVashiugtor1konfercnsPns beslut. Dr enda slagfartygen uneler bygg· 
n ad äro rlc engelska >>-:\c l son>> och >>Rmlncy>> mer l konfC'rcnscns lll<l ·:i · 

mirlephlCPllll>nt och kanonkal ibcr. d-IooLh lir J'orlJaracle Llcu sen,lst <' 
slagkryssaren och ser ick<' ut nit .Eå några dtl'döljan•. :NiaktcrnJ 
kapprustningar till sjöss hel\ a dän•mot sökt ;;ig ö1·cr till de lät LH< ' 
Jart;-·gst:-·pcrn<J. Y<ll'\i<l man bcträffall(k kr:-·ssare i allmänlH't gått i :1 
för högsta tillåtna storlek och bestyckning. d. \'. s. 10,000 ton oc-l 1 

20.:3 CJTL l'~llOIIPI'. 
l den SYPnska :EadygsförtC'ckningen <Jngints ~innu så länge »Osc: :l ' 

11 >> och »:Fylgia>> JJW<l fetstil. ll. Y. s. s j ö s n t t a för l1ögst 20 ih ,, . 
dan. nästa år l1an1 rk 11as;;crat den ålrlr•rsgrlinsen och di't ha,·a \i :1~\ t 
si't C'j mindn· än 10 enligt gunska intt•rnationdi>J åsikter i'öriilrlr:uk 
och minclrrdinliga pHnSH du rtyg. för Yilka Prsättningsfrtlgan Yän t.:1 r 
TJå sin ]ösning. Inga politi ska SteinachO]Wnttioncr a\·sccnclc· go rl · 
hckliot ökarl linläno·d kmJDa sätta dem i sH1nd att cftrr 11ppnå•l ,l 
l;·cm; io~lsålrlt•r ks:U'stå" i kustflottan, för dess kräYamlc tjänst bC'hii Y:1-

yngre krafter. 
Drt ytterligt li1·aktiga krigsfar tygsbyggd utomlnnds för ic k<' 

tanken p[L någon rH st ning s bcgrän sn ing. det aYscr icke en· 
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rlast Yirllllakthl'illancll' nb1n ö k n i n g av fartygsbeståndet För drn 
so m vill studera utl.J:-·gganrlc·L av muklmcdlcn t ill sjöss är Taschcn
hnch der Kril'gsflo1.teu en utmärkt och lättlumtedig uppslagsbok och 
si1som si\dan rn drdcfull kun;;knpskälla för nnje siöofficcr till var" 
J,årlc allllliin- och yrh>cmthilclning ahsolLtt hör l~äm;crlom o:n dc '[,ör~ 
hållnmlen. bf'träffand e ,·ilka S>1f.!TLa puhllkation lämnar upplysning. 

Taschrnbuch de1· LurtfluttPn HJ:!4 i~5 a,. D .'1' Tu. g. W. 1'011 Laii.IJ8-

dori/'. J . F. T,chmann s födag, Mi..inschc-•n. 
Dc·n .nyligen utkomna 4:e årgå•ngcn a,- »Ta schenbuch llPr J~uft

flocttcn» g"er i liklwt med sina fön•gångarc· rn Ö\·cr-blick ö\·cr cle olika 
.staternas •såväl militiira som civila flygfarlwster. y,arvirl -duck i •allmän
het c.· n cla,s,t· clc• m~Jlkrnat'C' t:,pc1ma mccltag·its. För·f. konstatenar Vcr-
9ailleslli-k·tatcts förlamande inverkan på den tyska flygindustriens ut
veck ling. mC•ll påvisar samt idig t icke u t.an .stolthc•t Tyskl ands trot·s doHa 
ledande ställning på mån:ga områ-clcn inom flygtc•kniken. 

Jl.c• tdiHamk lufts:kcppen ~~mgin> s intet S'äclant under byggnmL 
Förf. fnann•hållcr ·äYe·n hurusom ut:n~cldhlg•en av luftskeppen m·stann1at· 
och skri\'l:r cle.tta på Vcrsa.ilJ.osfrcckn·s ·lmnto, enär TysJ.dancl, \<ilkct sil
som lnHsk·eppC'ts egentliga hemland bes11Jter dc -silörst.a edm·cnhetc~rn'a 
s-å små rli·tm•ns.i<cJn<' r att dc sal.:.n'a a,Jl pr.ak,tisk bP·tyclelsc. ::VH!häl1lkl 
rör ande tlylik<a fart,,·g , cft.er h'C'Cl•sslutet l'nclla·st äger bygg·a luftskepp av 
»Z. R. 3:s>> flyk t ö\··~· r Ailantr·n kommer ·al-t imwbär•a l'H äfr,ruppblomst
mmck a\· h tftskcpvshyggf',t - i Arner:ikm. I likhot med luft skcppm1 
äro f lygplanen , s:häl mo-tordrivna 9om scgcl:flygplm1, angiHM genom 
t~alrik,a foto-gmfiska adtildning,ar och r.Hniug.ar, ''.arjärntc i Ö\'8r•sldcl
lign tabeller lämnas uppgifter om 'llimensi·o-ncr, •rnot·orer, resp. J'1ahriker 
111 . m., allt Ut\·isancl(' Yilkcn li\',akt~ghd. S•Oilll J'. <11. rfvcler inom rlc olika 
ländernas flyg~nd ustri , Yilken - naturl.igtYi& - i u_ ·s. A. är biggest 
in tlw world. V ad fLygplanen 'ang;:h gö1· s ig en speci,alisl'l'ing a,· t~-

pcrua för olika •änlll·am!il •alltimer1a gällande. särskilt beträ<ffancle el:.- mi
litär.a m-as,ktincm.a , ylarjämte climc.nsimwrna •alltjämt ö1kas. Pas,s,agc r-at·
fly.gphn för ett 30-tal passagc nan) förcikomrn1a fLm,städes. 

- Sl'gclfl,,·gningeu, rL ,-, s. utan motor, ui·övas särskilt i TYsklancl. 
Fmnkri>kP och A·merik,a. i dc bå•cla 9i·shl'llim;lcla länderna måhän~l:a m e1m 
S·mn ·S·port, mc-n i Tysldancl som en r cakti,o:n m1ot V·er.sa illesf n• ,lcns käJl1n 
hana in<skränkni·ngar i lamlds fJyg\'lisPn. ,ScgclfJygningPn har gi,·il 
V1ärdefulla riin och l'l'faronlwtcr, 1·ilka •man ttillg-o-clogjort sig Yill Jwn
s-t ruktiolllc'•n ,m- motorclrin1a flygplan. 
. . I3oken innehåller ,·iclarp en del uppgifter amgåen,de >>hano-ns c•ap-

tlf.S » och f•all skännar, r edogörelse för olil"a lämlers militära flygväscn. 



--- 238 -

natio·nali.tctshcteckning,ar. förtccknin.g1ar ÖYcr f lygmaskin-fabriker. lut' t

i l'afikholag o . -dyl., st·atist.i.s·ka u ppgifte r 1a,ngåenclc Yfirlclsolu Ht r·afik:'n 

s1amt en. Ö\'P rsi·kt a \· l uftfa rtygens utv•cckling m. an. 
»T aschcnhu ch der Luftf].,Jbt.Cn >> är en i förurålJ.anclc ti ll sitt OJn 

få•ng synne rligen innehållsrik publikatiCin ·och såsom uppsJ,agsbok. a t

mins tone n1cl •anmäl,aren lmr sig bekant, ännu så länge den enda i s it t 

sktp·. 
!l! . (i. 
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Anordning för chiffrering och {],•ch iffrrrin g ;11· 
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se Dry Dock & lt1•pair C:o. Xcw York. 
Finfördelare Jör JlYtancl c bri1nsk och liknande. 

::\llorse Dr.1· Dock & R epai r C :0, Xew York. 
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C:ic. Pari s. 
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med ett lll cllan rlrinnotorn och JHopell ern 
anordnat sk j uhaJwll. ~ocict(• Anonylllc ~ i<' ll· 
port-Astra, J ssy-ks-1iouli w • au~, Frank r i k c. 

DriYanorrlning· för moto rbåtar. A. Linclh. Sto"k 
hol m. 

Sjiilvstyrnings- och låsnnordning för utomb or.ls· 
motorer. Akt iebolaget ArchimcLlcs. Sund h.' -
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414!! /2 1 Brandrör för ar!illl' ri- och :[nllp roj('kt il cr. J.(•on 
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1684/22 Ano rdning för ntsättnillg aY liuäddn ingsbåL"ll' 
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