1925.
88:e årgången.
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Årsberättelse i hälso- och sjukvård.
A \·gi Y en Yi<l Kungl. örlogsnwnn asiillsknpct s ~ammanträ(le
1kn 1 ''lHil 19::>5 a\· leclc11notrn C:. Asp l und.

(F()rt;;. fr . hä ft . .J. . ,;id. :"2:13.)

Skollskad or ä larben·et.
Bland mjukclcl sko tlskaclorn a å ex tr emit ete rna j,nlaga d e,
som tTäffa lå rb en et s mjukd elar, för sta r'lllnm ct på -g rund av
den s.t ora träfTyta , som dell·a ben. repr ese nt erar. R clal·ion en
mellan mjn·kdels - och benskado r i denna re gion är svår att
fastst.äJl,a p }] grund ·a v den hittills fördigg a nd e bnisLfällig a
statistiken . E•nl:igt en tys. k sa1111 mansl ä llning av 1,8 03 lå rh enssl<'ottskad or under samma .tidsperiod och samma fron bformationer 'VOro ],092 (GO,c, %) mjul<Jdels- •och 711 (39 ,r; %) h enska•dor ; !dock är hän,idlag a ntal e t mj •tLkclels ska:dor sannol<ilk t
föl· lågt .h er ä kn al. Bland mjukd elssk adorna härrörde sig 209
från .infanlerig cvär, 103 voro shrapnels kador och 747 granatoch m1nsk aclor. A<Y <g evärs.lwt.ls•kadorna läktes 'lm ge,fä r
on1. :i c!ke as cphskt, så dock utan nämnviirc l re tnin g, Y:3 med
Va.rlb ildni ng.
AY 'Cl e J 03 shr ap n els'kaclorn a had e i 5() % kulan trängt
igenom lår cl, i 44 % kv ars tann a t i mjukd el.arn e. Det slom
anbalet av •d c först n ä mnda fa ll en .talar för att grana l karteschen s kreyacJ.pu nlkt ).ega l högre än t. ex. un-der det r ys k.iap•a nska hriget , <clå g:-anatka rl csch kul a n ,i r egel ej ha,rJe kr aft
nog att full s län di g·t genomtrii nga mjukdela rne. I sa mtli ga
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dessa fall utom ett Yisa.cJc sig, att utgångsöppningen för kulan
var större än .i ngångsöppn·i ngcn. Med detta fa·k lum har en
långvar~.g diskussion angående d enna fråga b.ragls ur världen .
Granatskado rna hlancl fall e n i denna sammans• l~i ll111ing ;voro
mycket skiftand e ; d et visade s1i;g alt stma •sår i de ssa fall ~iro
mindre ;vanl~g,a, än man lror. Ej sällan •i a•kllog man under
ikrjget en ren förlwtinnings,v crik an av granalspli lt rorna m ed
lecken på 1tydlig förlwl111ing p å grund av d el be tyd a nd e värmeli·ll sJwtt som .g ranaten erhåll er såväl genom krutladdnin gen
som v1i'Cl sprängning en.
Gran.atskadoTna g iv a oftare .ä n· ge,vär- och sltrapnclku·lorna anledning t1ll primära sl·a r.ka blödningar, vilka i 6,:! %
av ·k ä•rl·skadonm m edförde .förb'lödningsdöcl. Morlalitd en vid
dessa skador uppgick till 9,n % (förblödning O, v; sepsis 3,:-,
och gasödem 5,:! %) .
Till j•ä mför else hänned m å anföras, alt morlalitden vid
dessa skador under fransk-tyska krig et 1870-71 var 10,:! %; i
2,7 % av d essa var dödsorsak en tetanus. AH el en uneler vtirlclskrigct strängt genomförda pro·fylaktiska ympningen mot tetanus visat s'ig synnerligen cfl'ekt'iv är ju allmänt känd och fram_går även därav att bland .här o\·a n relat erad e sl<ador ej fanns
något fall av denna sjukdom.
T;idigare har framhållils 'Vikten av en p.rimär •kiruPgis·k
.och ke'misk sårcles·infe:klion vid !behandling av grana ls·k ador ;
särskilt å låret m ed d ess rikliiga muskulattur och dä mv bei'ingad benäg-enhet 1för utbr edda >i·n:fC'ld!ioner är denna hchand Jin,g smelod av största betyde lse, ej minst med h änsy n till al t
i ·d eruna region såväl gevär- och s:hr.apnelkulor som granatsplil'lror ofta kvarstanna. Franz, som ii Schjernin,qs »H and buch d er ärzt<l<ichcn Erfa lwun gen im ' Vellkr\icgc » ·lbimnat e n
redogörelse föT dessa s'kador har härvidl,ag en mol såväl !l'lcrta•lcl tyska s.om även engelska och 1frans1ka kirurger något avvi kande m eni·ng. Han s lår på en mera •lw n sen 'aliv . slåndp un'kt och opponerar sig mot vad han kallar elen u nd er kl·igel
fastslagna dogmen, all a ll a granaLsph ltr·o r obc li 111gaol m !å sl e
]eda till infektlion. Han an.ser därför ej •a tt dessa primärt b e-
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11 ö,·a aYlägs n as och a nför , att han i ta lrika fa ll Yunnil goda

-resu lt at m ed ·en m e ra ayvmktand-c behandling. Även om så
ä r, så torde dock m ed hänsyn till den obcstr,idli1g a in,foktionsfara, s'om dessa skador medföra och som a priori aldrig k an
ut esilUlas c! et mera ak liYa lillväg•a ,g å nss·ä tt et vara att för·ecl raga.
Såsom allmän princ,i p ·vid behandl-ingen av dessa skador
to·rdc g~illa alt ju s törre så r, dess racl·i·kalar c hehanclling, d å
i nfckt.i onsfm·an ö1kar m ed sår els slorlcl<; i d essa fall ti!llrå clu
även Franz en aktiv sårbehandling och h elst så tidigt som
möjLigt , innan inlf.ektioncn hunnit f'å fast rot ; d c ,und er kriget
gj ord a uncl ersö-knin garne angående <in'ku babo n s licl ens längel
vid så ri rufe kti o nen h a häTvid visat sig vara av stort pra.ktiskl
Yär,d·c. Den mc-s l mclika la ·behancHingsm el.ocl e n härvidlag tord e vara den av Sau erbru ch m . .fl. arwänlcla ut•s:kalnin.gc n 111v
he la sånkanakn i frisk väv nad. Ticli<gt utfördhör j-u e n sådan
opcmtion unelanrödja ris!k en iför infekt-ion, men förfa·ringssättct 1bcgränsas av de a.nat1om·is•k a förhål:lancl ena och h1änsyn
ti ll ·e xtremit-e tens f.trnktionsd:ugli •g het.
Vid mycket s'lora så r s kador .ka111. ·e n primär amputation
vara :in.dicera cl , om d e -s tora l<äd en äro ts ka-clacl e ell er el en s·åra:de är mycket nedsatt ge n om a lt länge ha legat a förbunden
på sl·aJg fältet.
D en pnimäm s uuur erin ge n av skoHsår efter excisio n och
ext.ra'kti-on av proj ek lilcn ansågs förr smn etl k onsLfc l, m en
ha r unel er värlcls~krig e t såsom tidigare omnämnts praktis era-ts
i stor utsträckning inom dc ohka krigförand e länder na framfäT a!H unel er d e sis ta krig,så r en . D en är ber.ä Uig:a-cl om elen
göres .inom högst 6 liimmar •efter blessy ren (på en d el h å ll
har denn{!J tidsfrist utsträ ckts ej o,r.äscntligt med go tt r esultat)
och unel er elen absoluta förutsättning, al t elen skadade uneler
mints t e n vecka kan 1k va r.s tanna •under 'O'bservation och ej
Iransp oT l-e ras vidare. För.far·ing ss-ä tlet som givetvis ej ä r uta n
sina ri sk er , an.ses icke tiHämpl1i.g t på stora sår.
I .s•tället för denna pri mära suttur er,ing anvä nde s·ig en del
en.g et.ska .l drur.ge.r ( Bowlhy, Huton) i ~StäHet tav en s•eku111clär
sådan ·eller som de henämna densamma färdröjd primär sutu-

-244-

rering, d. v. s. såret syd.cles ·e fter några, ii regel tre, dagar ,
lamponeJ·in g. i\fetoden ansågs mindre riskabel och lämnach
goda rcs,ullat. Från tysk sida :framhå·ll es, a t t slutningen m
såret bör äga rum i smnband med första lamponaclvä xl1ngen ,
v.i lket ·Cimcllerlild hä•lst ej bör ske förrän eft er en vecka, 11H'll
hänsyn bi Il elen sekundära 'inlf·ekti'Onsri.&k, som Ya r j c tamp on ad byte 'innebär.
\~ad beträffar skoltfraktu rerna å ·J<ånbenet så höra dess :1
till dc vanl,igastc av alla ex.tremitets skotts:kador na. En}i•gt cl r n
tidigal"'e anförda arnerikansk a sliatisli•l"cn 1utgjord c sl"ollfml\turer .i lårbci1!et 25,2 % av a·lla skottfmklu rcr ,j de långa rö rbenen ·under v•äddskri,get. Lå1•benct är ju kroppens •l än.gst rr
och starkask ben och ci·bj·ud·er därför den absolut störst a
tr·ä ffyban. I tidigare krig, där skotls1l@dorna t1iH Ö·vcrväganrl L'
del betingades av infanteri.ge värs,elld en kmnde de undre extr rmitelerna hättTc skydelas genom bctäck.111in·g ; trots detta visa r
stal'islJi'ken från tidigare krig en högre % ·s:kotts·k ador för d t•
undr•c än :för <le övr·e cxlremitciJer111a. Jag har i det 'föregående onm:ämnt hurusom granater, m.in;or och handgnanat er
unrd er det uldmgna st<ällnin,gsikr iget 1unclcr världskrrirg et hiclr agH att öka antald sl"otlskaldor å de nedre extremitete rna.
Lårr bcnsskoltfm klurerna t·e sirg vä1sen:tligen olika alll cl'l er
som benets konhnu!ilel bibehållil·s el'ler ej. De förstnämnc l:l
upph··äda 1antingen ·vi.d LangcntiaJ,s kott e·l ler vid perforalion ss•kott, Yilka senare så golt som ut·eslulandc äro lokaliserade ti ll
lårlbenets spongiösa perifera cl·ela1r och endast te sig som en
kalibcrslm· gl'ugg i bensubstan sen. En perforaliion av m el l,ers·lia delen åter m edför a:llticl en J111er clle·r 1
' nindre uttal a d
splittring 1av benet. Till dessa ,slkador äro även alt rä·lwa <h
fall, •där pro j erkblen ·ej har ],raft a<Lt genomträ ng a ben v ä n1aden, utan kvarstanna r i denna. I de fall åter där s.k otts:k ad an
medfört dl upphävande av ,b enets konlimtitel 111ppträdd l'
J rakturerna i dc mest o ii kartad e :former; den störsin splitlerYerkan på ben e t vi.sadc gevärsk•ulcrna , och över huv·n d ta gc '
kiaraktär~s,e rades d cs,sa skador m · ett betydande ant a l sm <•
spliltro:r. I den oYan anfiirda smnmansläl lningen av ctl a n t:1
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skottskador i denna region konstaterad es s.plit lerfm<ktur i 73
% Yicl .ge,v änkottskad mrw, i 50 % vid 1s hrapnel .o ch i 59 %
vid granatsll<.ad orna. Franz har fuml'i't, att ·uth!redning en av
den "~id gevärskolts :kadorna uppkom1m. spLittringen 'ä r på ruvstå111d, som äro större än 50 m., tämligen konstant för a•l la
distanser. En betydande deformerin g uppslår såväl av gevärsl"ul an som av shrrupne lkul an, när den trälfar det h årda lårbenet, en omständigh et som särskilt i krigets hö1jan gav anledning till den ori·l diga Jörcstiillnin ,g·e n om förekomste n av
d um d u m ik u LoT.
Franz framhåller den värdeJulla hjälp man hade , ,id fronten av den varje arnH~],år tiilldelade Rön:t genvagncn, en ' "iklig
utrustnin1gsdetalj som den .e ngelska armen däremot under krigets första skod.c saknade.
Be111skadans invm·l"an på lårels mjuOdclar är av stor hetydre.Jsc. I motsals till anclm extremitd•sskaldor förefinnes å
låTben,el: olfta .e n in!kon.g ruens mellan de r elati•v t små sUwttöp pnnigarn'a å huden och den betydande bcnförstö.rin gen, heroendre på den stora mjukdcl<skä gla, som omger be:nct. Sålunda finnm· man ej sälla11 på Jå!rel en ·u.t.gångsöppni:ng Iför
kulan 1av kaliberstorl ek t•l'Obs en mycket rutttalad s:öndcrsplriUt{r ng 1a v benet; gelnOm dc omgivande mdukdelarn e hindra•s
l1Jämli·gn bensplilh··or na alt tränga 1nt genom s·l wbtlmnalen .
Man kan så•l unda ej av utgångsöpp ningens ringa storlek dmga
n1ågon slutsats belTälTande omfån,get av lb cnsplilttring en. Man
fi nner vid <des,sa skoltfraktu rer på ,gru111d 1av den vanlige•n avsevärda bcn,sp littring cn en betydande s.öndertra•sn:ing av muskula turen tac!k va r e ·i (ien·samma in.trängda 'bensl<ärvor . Benoch muskelblöd ning förorsa,k a e.n S1la111k bl.o clgcnomclrä nkning
av väVinaderna och på gPund rav det.e försvårade a,v flödet fö-r
'Modet genom Id en tr.å·nga ·skottkanale n .uppstår ofta en avs•evärd ansvällning av låret, .s:om kan föran leda den med cles•s a
fö•rhållaind en obelk ant.c allt misiSirä nka 1en r edan inträ{]cl .inifekthm och ,giva 1ankdning tiH omohvemd e och ödesd igr a ingrepp.
Kropp stemperatu r och allmänihefin nancle t}äna härv•idla;g srom
ledni n g; sä rsk\ilt huclt•emperat•u r•en 1vid j ämiförelse med det
oskadade benet.
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En sam tidig l ~is i on aY dc s,tora, ,k är ]c,n har förekommi l i
c:a 20% ay dessa skado:r, i lika stor utsträckning y·id ,gr·anatsom ,-:,d gevärsskador, clärcm o l säHsynt Yicl shrapnels ,.kador .
Komplicerande ncrvskadO'I· förcl ågo endast i e l t r'inga anta ,
fall ( e :a 3 %) ; från en engel s k sammanställning av 13owlh !J
ang,inls dcs•sa komplikatio n e r såsom Yanligare (12 %) .
En fråga ay ulomo:rdcnllig hclydelsc och mångl'n g~tng
L~s t ~imman,de för dL'll så r ades framl·ida öde iir Iransporlen or
dcs:w fall; inga :lll·d ra skollf1·akturcr ii1·o så svåra och s:.i.
risk<lil la all Iransp or lera som dessa.
Särski lt crhjöd >tlen
för.sla .tr ans•porlen av dessa skador i dc- friimsla frGnlf:H·nwti'OIH"rna näst.an OÖ\'C IT.inn:crliga syårighel:cr cch många a\· dem
m[tsle lu·ypande, ul sa lla för den fi·entli ga elden, uneler oerhörda li·danden sliipn sig själYa eller lå ta •s·läpa si•g fram lil"
förhands,plalse•n 1fiir att diir er h å lla d eL första provisoris,J,~i
förhandl't. Ej hältre '\ 'ar det i s·ky'llcgil''a\\'3'rnc d~ir del trång ~.
ulrymmL'l omiij liggjorde an:vändan<lel av hårar. Fran:: ]w tecknar del som clt under, all reaktionslös hikning ÖYer h u vu< '
tagc·l lwnde förekomma i clcsrsa fall.
De•nna fö•rsla ,[ll"ansporl av dcss'a skollJrakluPer följdes ;
flerkt,J.el,fall R\' [ttskHiiga nya sildanarfrån tdcn ena sjukv~trd-.
formalioncn ti ll den andra, dels beroende på det strategisk ~
higd, dels d~irför all fmnllasarl•ltcn ej Yoro insl ~illda. på aLl
fortsiit·tningen laga ha.nd orn d·ess.a s'ka<ioT. Att <lessa ·up prepade förf'lyttnin·gar menligt invcrka<lc på hchanclli,nge n s n ·sul,tal ligger i iipren dag.
Fran: anser ej nll Yärldsl,ni.gl"ls erfarenheter tillåtl~ r os all nppsliilla någon hestämd ,fixalions.form rför dessa skad 01
såsom praktisk för alla förhii.lbndcn, frånse t t na.lurl igtvi<; (k r
a llra fiirsta transpO'rtcn ·ur eldlinjc·n.
Dc under kri.gcl i111om den tyska armen anYiin.cla fixalion~ 
förbnnden Yoro av 2 slag, 1) ren.a •fixalionsförhan< l oeh :2 J
fix.alionsfiirba,IHl med sträck. 'Lill de för•ra hiinle uiJ!S- oc h
skrnf"iirbanden.
Del cirkuhira gi,psl"iirbandcl ~ir ett utmädd transporLfiirband, som möjliggiir en god fix.al'ion aY frakturen, men Jiiru l-

-- 247 -

s.ättn'ing,cn för dc.ls,amma tir jäm{i.irclsevis smil sår, god teknik,
tid -och tillyång pli uips. Yärldshigd har ' 1isal, (ltt frånsett
"enomsniHskirurgerna, mili,tärläkaTne .i allmänhet ick e lle~itt a ti lhäoklig övning i att lägga et.t Yäl sittande hållbart
o-ips,förbancl omfa lland c höft oc h Eu·ben. Anlägges detsamm a
~j l ege arlis, så brisler förbanclc:l p~t den v.irkligaste pLmkLen,
ju s t p~t böjsi-dan {\Y hörtleden, och blir på så vis in:efTektivl.
Ticl srf•r ågan spelar ii w n en stor roll; redan .en van •lururg beh över i genomsnitt y; timme för att .a111lägga eU elylikt förband ; [ör den oön1.clc kr~iYer arbcle·t dubb la t iden. Är därfö r tillströmningen av lårhensskolHraJdurer å en förhand spl ats .s[,or, slkulle minst hela dagen fhehöYa tagas i ansp1·å·k för
in gipsning a\' dessa full. Dessa skäl i fö.rening med den, ~:om
Fra nz ullrycker ~,ig, hos varje mti,nni•ska inneboende hekva:ml•i,gh.ellen gjonlc alt gips.förbandcn vid d essa skador 'Lmdant·11ängd es till förmån för enklare och mimhe 'l'illsudande metod er. Pran: rframhåller clc~.sulom, all inträdd in:fekli·on eHcr
r isken. fö•r sftdan och ej minsl frukla·n fii.r gasiidem tiYCn visad e nö<hiin<lighl'lcn a\" ett förhand, som Yar Eilt a\·tagharl
och <hir·i,g enmn ,gay l' ll h(itlrc öycrhl'iC'1k ö,·cr silrfäll'Ct än det
n11ecl rfönsl e. r förs edda gipsförhan<l c l, åtminstone lill dess al l
all ·infl"ldi on~ fara kunch· an s es \":Ha iiH'l". Skcn{iirbandcn användes diirfiir i s tcr utstriickni ng c ch i allahanda former vi d
de·ssa skadm. Del ya1· fi)rsl undn krigl'l som prefowmcrad e
]1elbcnssk;C I1 0 r kollllllO [jlJ anYiindning j <kn ly!'1ka armen;
ii fråga om undcrbl'ns- oeh knii s kador var j n Yolkmanns skena
.sedan Iii ng e viii h ek a n t.
Hrå"a om dc crl"arenhcl c r, s om virldskrigel lämnat Jl å
"' h e lriifTande skC"n:förhand \'i•d lå rhcnsskottfraklurcr
ly srk sida
gör Fran-:: [i)ljan<lc samma,nl"allning:
1) En vttn s. k,e na iiwn aY ,fas.l material ~i r ej tillräckli1g
för fix•alion .Yifl transport, iiwn om elensamma fixeras -till lJCnet med gipsbindor , cniir dess yta iir alltför liten i l"Öl'hållancl e
lill hen.cl.s omkrets. Yid vila sjunka fra-ktnrii•nda,rne hal,åt,
och Yird lägefiiriindringar :~y el e n skadade uppslå försk}utn.ingar.
1
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2 ) Har man endast en enda fast sl"ena till fö·rfogand L'
är det bättre att lä gga d enna på frams·i,dan av benet ända upp
t i Il naveln än på utsidan; 'h ärig enom för hi n d ras böj ni n g i
hö ftleden.
3) Haw anan 2 :l ånga J,asta skenor, så hellÖ\'iCS ·e n lån g
f rams·k ena och en ytterskcn·a.
-1- ) Har ma:n tillgång till Cramers llnctaHl·råds:skenor, använd eT man sig hälst av 4 dylika, elen f~ränn c och y ttr e up p
:till na.Y elihöjd. Lämpligt ~ir att låta den fr ämre och bakr e
omfat ta foten.
5) Ett ,gott fö rb and •erh å lJ e,r man med en Volkm·a tm ssl<ena på baksidan upplill sittben.sknölen oc h tvcnn•e Cramerske nor framtill.
G) skenförband ·Sikola anLiggas så, att dc kunna uts.La
även en längre transporl ; dc böra därfö,r ej fixeJ"as med mjuk a
utan med ~ stelnamde bindor.
7) Fördela:Mitgt är att vid d ~es· sa skenförband fix era själ'Ya
fraklurslällel: genom •Cll par g ips- e!Ier stär]{cClsebinJd<H' .
Samma förf. fra1mhållcr ett par andra detaljer ·IJel'l·,äiTand l'
dessa förband, nämligen .lämpl,i ghet.en av all skilja f.ixation sför banclct från det sår et täckande förbandet. D et förra lägges
först på så sätt, aH de t ej b eh över r,u.b ba·s vficl den för så rskötseln erford erliga dagliga .förbands\'·äx!.inge:n .
En annan prakti.sn<. detalj är att ·a11wän.d a den rsåmcl e'>
egna kläder som underlag för fixa:t ionslförband cl vid den fö~· st <a
Lranspor t> en från plats,cn 'för blessyren till förbandsplatsen oc h
ej onödigtvi1s .taga ::w hon·o m byxor och ·u nd erkläd er. D el ~
blir den sårade härigenom avky ld, dels :ubsätt es ha n fö r onö(!,i.ga och 'Smärtsamma •r örei·s,e r, Qch dels ;förclig.g~ r en ök·ad
infektionsrisk genom alt d raga de sunutsiga und erJdäd erna
över såret. Sluthgen ]1ä mnar s töveln ,ett gott .s töd för f.ot och
be n unel er transporten .
skenförband med sträckanordning har ej någon prakli's·k
be tydcls1e vid transporter på tidigt stadium och äro sv åra a ll
g·enomföm. Bet spe.J.ar kn,w ppast någon roll ·o m man vän tar
m :ec] st~· äc.kct några claga.r.
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Vid transporler m e ll an ·olika fältsjukhus ell er lfdm dessa
till hemorten av alla sådana slkottfra•l durer, där 1nfekt.ion rj
tli!lstö·ht ·ell er r·e dan är avJ.upen hm· gipsförbandet fö'r'Sivaral
sin plat's sedan gammall s·om dl >Synn.erli ge~n gott ifixat1ousfö,r ha'nd, vare .s~g som h ell ciTl"ulärt eHer fö·r s e tt med fönster.
I d e tta sal!11manhang :bör påpekas, att .krigs crfar enheten
til<l f,ulJo ·k onstat erat na ckdelen av al<t tmnsport cra infe'M eTad e
f.emurskottskadm ba·k åt. Pri·ncip en måst.c yara, framhålles
·allmänt, att ·nksluta de ssa fr ån varje transport; när detta på
grund a'V det taktiska ·l äget måst ske, ha:r det a lltid åte rverka t
•ogynnsmnt på de ·sårade. Fö·r.s l seelan patienten va.rit feber,fri
.en ' 'ccka .höT transpurten äga TUm. EmeHerlicl finnas talrika
av des:sa fa·ll, där cl~e n wkuta inf.ek li·o nen övergått i en kronisk
sådan. När ticlen är inne för he mtransport m ' sådana fall
må:ste i varje s~ärskilt Ifall .ind.iv.iduali.seras. Enligl Franz
!kunna ·stati·onära infektioner med ej pPogredient kar ail dä.r och
m ed gott al'hnän•tillslånd i regd bemlransporleras efter 4- G
v·eckor, för så vHt icke frontla1sa•r dten medgiva en fort s•aU
•ostörd spccial"'lård. Den ofta före,fintliga str.äYan abt a'v .o ch
tilill utTymma frontlasar e tten varna·s för beträffande lårbcnsskottfr aklu·r er.

Vid. vi·ll<,en t'i.clpunM 1kan man ·ans e risk en för infek li.on i
cles.sa ,f aH vara ÖY·ers låncl en? ?\fånga bl·and dessa fall vi.s.a de
fö,r.sta 5 d.agarn e normal t.cmp·cratm· och försl då lframt:räcla
in1fe,ldi a.nstecknen. ?II<an bör där:fö'r cntligt Franz f•o rdra, att
·e n tidsrymd ay 8 dagar sk a ll förflyta , innan även r eaktionslöisa :fcmur sko ttskaclor uts ättas ,för transpo.rt längr e än 3- 4
timmar. Inom el en tiden 1kan ri s,k en Iför akut seps is och gasödem anses Yara ·översl·ånde.n .
Förloppcl och utgången av .en lårbens>slkoltska.d a. beror p å
den sårades allmäntillstånd, den primära blödningen , infektion en samt sårets och fraktuuns behandling och dessa skotthakt u.r er bekräfta den ,gamla VoNunannska >satsen, ntt en
komplicerad fraktur är allvarligare i samma mån som kommuni'k at.ionen med yttervärlden är >S törr e.

-
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Enlrigl en a\· Futn: gjord sammansl~iHning U\' 57(i fall :w
lårhensskoll'fr akturcr förlöpte enelast 37 ((i,~ %) med rl'lningslösl läknirngsförlop p, under del 539 rfa ll ( 93,n %) YOr p
infekter ade; nv rlessa sennrre \'OTO "18 -t (90,;, %) ,syårl 1nfc],_
Bland dessa 57G fall !fanns r~eakli ons fri Hikning ·
lerarle.
lS,K % v :d gev~irskoll.sl<ador, i l,~ % vid granat- cch S 'j;
Yid shrapnelskado r . Enligt många lyslw kirurgews uppfattning Yrisade så-rinfekti onen unrier ],rigels senare skeden, trot s
den -då a llm·än l genomförda mera ark li,·a så rbehandling en, q·~\ 
rarre formc>r, ~sa-nnolri.ki såsom en rföljrcJ U\' den min·s-l c1de motstån cJ s kr~aflen på gr-und av dc l ~tngyariga slrapatsema oc h
d e n ,med å ren allt s~imre konsten.
Gas<)dcm nn en c.fta inlr~ifra.n de ],omplirkalion Yid dc:ss ~t
skollskadcr, fiirklarJ,ig såY~il :w cxlromilelens storlek som a \
de~~s rmusrkeh·ikedo m; bland 711 fall intlr~in·ade d e nna k ompl.i k,at,ion i icke mindre iin 101 fall ( 1-t ,~ %) med en mortalile
av 72,:: %.
ÄYen i dc fall d~ir en tirdig prim~ir stnTeyi·s ion f.iire!agi! '
redan inom den ::t\' Friedrich ang>vtul maximilid e n ::t\' (j ti m mar har ],ikYiil i l 2 rfall garsiidem urpplriit!, i 9 a\' d essa llH' <,
dödlig ulg~tng. I 3S :w fallen upptTädcle ga~siidcm e[kr kiir l
hisioncr mer! s!,n rl<a blödnin.gar, Y~Higcnom del kända faldu n
bc.kräftas, atl en då·lig bloddrkulalio n ·i en sån·ävnad ök :t
di spositionen för denna infe,k!i-on. Att rlcl siirskil l ~ir gran als-kadorn·a s.om rlhsponera fiir uppkorms-lrcn a\' gasödem fram g:1
iiH'n :l\' denna s:tllli1Jan~,liillning. Fran: ,Jn·lonar, alt tll'l fr am
föw allt ~ir damm, jord- oeh smulsp:trtirkln r i soldal e n s egn
klåder sorm innehålla del >farliga smilto~imncl, trnder d l'l al
Yarken markens bes-kniTenhel eHer den mer eHer mindr e fu ktiga Yäderlcken e.i heller [trsliden utgöra faldorer m· yi k
föll' uppkomslen ay denna infektion. Gasödem hnr niimlig et
upp!rärtl s:hiil i sandig SOIIl ulpriiglacl jonlgruncl, likas a i
klip:plerriing; den har fiirefunnit•s både regniga och torra d :tgar och under alla årstrider och elen harr iiH'n clrabl:nt s::>lrl:t lL''
i lurtstrid.
J 90 % upptrii.clcr sjukelomen inom dc fiirsla -1-S timma r n L
chirnrv rflcrlal,et redan inom Jiirsla clygnel. Den farligas.lc Li-d en
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för de sånHlc sammanfaller s~å lunda med elen peri od, clå cless:J
å l-njuta del min·s la lugnet och passera Jrån den ene Iä ka.r en
ti ll elen andra. Kommer s[t h äl"lill, att täkarne Yid rsrliirre 11\rigsoperati,o ner iiro strängt syssdsa!ta, så ä r rlel liitt all först ä at t
ett börja nd e gasödem mången gång förbis es och den gynn5,a mm a tiden för h ehanclling blir försuten.
Vad slu tli gen den frugan he!rii!Tar, ·huru snart dölkn inträtfa\1' eifle r del sympto mt·n av gasödem up ptriill, sil Yisnr erfar enh c.[;en, al! dc fl es ta dödsfallen inlrriilla inom de 3 först a
dygn en; el'll·r 1 neka ii r dödlig utgån g sällsynt.
En lticligl utfiird amputation torclre i fall aY cliagnosticcrarl
gashranll \'ara elen enda behnnclli·ng, sc·m har utsikt all riitllb
livet.

1 2G,!l % aY den o\·an rela!erad·e sarmmans.lriillningcn hinfanns en sCfJSis. Många aY dessarfall ha.cJe ett oc rhört langva~ri gl sj ululmns.f'iirlop p me el SYåra liclanelen; Y::trflöclel i desst~
faJI Yar understunelom sii he lyclancle, all ::l a -+ orm li1ggningm·
om rclagen ej voro liiHyHcsl för att u ppsuga del rikliga sekretet. Fiirsl efter l l1 2 å r läkning, i regel m ed del rcsullal att
ben et yar oclugiig l för g.~lJ1g och wderbörande ur stånd att
En tidigare wrkslälLc! amputation
upp ta~ga ·sill gamla arbete.
had e i dyli!ka fall giyi·t vida h~il.tre resultat.
All den primiira .a kli,·a sårht•ha,ndl in gen i önrensslämmcl se med förut angin:a principer spelade en utom ord e ntli g
l'CJrlrbelrä!Tand c progno~~en aY dessa skador ·betonas av ki-rurg C'r
inom cle olika kri-~förande hinderna. All !rots en sådan hehanclli-ng svara Yarhildningar i många fall upp·lriidde t ord e
d-elyi s lfå LillskriYas ,för l ~tngl dröjsmål med ingreppet e.].] er t ekniska fe L Carrrl.': melod , t idiga r e sl\!ildrad, har i dessa !'aJ!
lämnat rmyekl'l goda resultat; det Y:H ju framrör allt pft enl'enk-si<lan sonl den atwiinrles men iiYen ptl ty~rkl h[tll ha r
man scll goda resrullnl diiraY. BetriifTnnrle !\lapps djupclesinfe'ktion. mecl ntzin synes den i frågn om c]("Ssa skador h:-t liimn at o·sä·kra rL'sullnt.
V.i·ktig iir frttgan hc!räilande indikationerna Jiir primär
amputation Yicl dessa skoltskndor.

-
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Den av u. Bergman tidigare anbeJallda regeln att amp utera vi el var j e f a 11 av fr ark tur med stora s am tidiga mjrukcle l s:sar
h ar ej ·bekräftats av världsk riget. Ty farliga.r e än hud.sår et~;
storlek är graden av sönderslitning av muskulaturen, vil<lz en i
sig inn ebär en s törre infddionsfa.ra än b ensplittrinrg.en. Fra n ::
har uppställt ,f öljand e indikationer :för ·primär amputation v id
dessa skadarr;
1 ) Vid slora sår m ed sa mtidig skada å elen srtora he np ulså d ern ; i des sa f a ll inträdeJ' nämligen .o felbart ganrgriin
ell er svår infektiran.
2) Stora sår m ed samtidigt öppnande av knä•leden.
3) Stora sår med omfattande skador å lårbenet och an clr~1
svåra s'k ador i Ö\Tigt.
J ) Slora så.r m ecl ·samt·i.d ig avslitning av huvudnerv en
( n . i schiadicus); i detta fall av sociala s·k äl för att förko rl:t
del eljest långa sjtrkcloms.förloppet ( i gynnsammaste fa.Jl 1 it
2 å r ).
A tt amputationsfrekvensen Yid dessa ·skador ej varit ring <~
uncle•r världskrig e l framgår av upp giften från Amerika, det enda av rd e större krigförande länd erna där en definitiv statistrik
för näTvaranrdc för eligger. Av -1,757 lårbensskottfrakturer
rgin.g o J ,6 67 ( = 35,D %) LirJl amputation. Se även härvid l a~
uppgifter från England ( sid. 258).
Bdräfl'ande rhehandhngen i övrigt har man vid skador
med ymnigt va:rflöcl e med fram gång an vän t sig av öpp en sårbe handling utan förband . Varflöcl•et avt'a ger raskt unde r
denna behandling och tack Yare d e lta och den snart .inträdan de
temperatursänkningen höj e s snart allimäntiHståndet 'hos ele n
skadade ej minst även därigenom att han befrias fr ån dt·
sJnärl,saJnma och av honarm fr.uk tacle on1läggningarne .
För en god läkning av en lårlbenstsrkot-lifra;Jdur ä r arten aY
rfixation av avgörande b ctydels·e. Tid~gare har redogjorts .fö r
de uneirer ,J uig e l anvä nda transportrförbanden. Vad åter angår
de l definitiva fi xat ionsj'örbandet har värld-srkrig et till full o bckräftart den aHmänt kända erfarenheten, att strädiifÖTth an de l
häT Yidlag över-träliar alla andra .förbancl'Sif,o rm er när d et gäl.Jt·r
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att fixera fragmenten i gott lä ge och undvika förko.r tnin g.
Fördelen vid denna behandling aH under hela sj n·k dro ,msför]OIPP et kunna aktivt och passivt rörra ang räns•arndc l eder h ör
]1ä•Uer ej und·erskattas.
Vid Ifall med stora elrler talrika :sår å ·så vä·l ö1·er- smn underben, där cxt.e n·silon med häfta var o:niöjlig visade s'ig elen
av St einmonn angivna nagelex trnsionen vara till stor nytt a.
;vian am·ändc rs ig härvidlag helt e nkeU av en van liig grov spi!k
av 15 cm. längel och 3-4 mrm. tjockl ek, vilken s logs ågenom
nedre delen av lårbenet dlreT iivre delen av underbcnel; vi d
denna fä stes ·Sre dan en aluminiumrb ygd , Tarifrån str·ä ckarnordningen utgick. S.teinmanns sträckanordning, som kom till anv.ä ndning ·i talridu1 faU i övri,gL och a rv många a nsågs som ricleal-

Fig. :i.

n~etod·en

Externsrion a\· skorttfra k.tur i sen1ifkxionsstäUni·ng
('B rau ns sk rn•a).

vid behandlingen av d essa ,fr a ldrnr cr har elen stora
fördelen artt elen dire·k t påverkar det undre fragm entet ; ma n
kan dänför med d e111s a'lllma korri.g·era ·även högs t betydand e
förkortni ngar. Även på engelsk sida hade denna m etod s lor
användn ing och gick där uneler namn av Sinclairs s·träck. 'F ör
att erhåUa en avlastning 3\' bene t s mtts'l{Julabur p lraceracles den
s'l"arda'de i semij'lexion i knä- och hö.ftled enligt Zuppinger och
en hel del olika rStk•enor kronstrueracles ·e fter d enna prrincip, av
Vti~ka den av Braun angivna yar d en inom tyska armen m est
använda (Fig . 3). En annan anordning av smn rm ra effekt som
S~einmanns nage lext·ension Yar elen på tysk ·sida mycket a nV·a,ncla Schmerz' klämmare , rhir man i stäHet a,J wtind e s ig arv
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en M n,g med s.karpa spetsar som borrades in i benet och va rifrå n sträcJ<anorcl·nin,gen sedan utg.i ck.
Tiden för cxte ns.i onsf.örhandet bör ej unelerstiga () veck or
och benet ej bda,stas fö·r rän efter 12.
De l<Yarståenc}e förkorlningarnc av benet växla. Alla
fall, SiOJll ej behandlats med exte nsion visade sådan i stor u lsl·räckning; i genomsnitt 4- 8 cm. äYcn vid rcakt·io.nsfri lä kning; vid långvarig in1fektion ända upp till 10-20 cm. Bäll rl'
resultat crhö'l los y,jd d e särslkilt inr•ä ltade .specialsjukhu sen, i
medeltal endast 1- 2 0 cm. G·O!da rcs•ultat erhöHos fram för
allt med spikextension i s·e m,i iflexion. De vackraste resulta>l en
k unde en amerikan, Crile, uppvi·s.a, :s om på 1,700 frakturer ej
hade någon förkortning. Ps eudoarthros var vid dessa skador
sällsynt. I r egel yar den ·i så .fall ·Orsa•kad av allt föT e n engisk
»Inekanisk dcsinf·e'khon » med avlägsnande a,v bcnsp],i ltno r i
för sl.or omfattning.
Angående 1S•l ut.res:ultaten ·a v des1sa skador f6religga hitl iHs
e ndast få uppgif,ter. Perthes anger 1a tt av G19 fall voro 20,,
% åler krigsdugliga, 38,1 % icke vaP'el1Jföra och 41, 1 % ti ll
krigstjänst od'u gliga. Dessa Tesnitat måste betecknas som
goda, då man av fredsstatistiken vet, aU lårbensfrakturer h a
aH uppvisa full arbetsförmåga i endast 32,:'i- 4G %.
Mortaliteten vid dessa s:kador är stor. Enligt den aY
Fra nz gjorda sammanst·ä llningen av 711 lår'bens1skott•s.k ad or
frå n frontsjukhus en 303 ·clödsfa•ll (42,5 %). Lägges här till
döcJs,faHen under transport ·kommer man upp till en m ·ort a lite t av 51 %, vilken är dubb elt .så stor som för bröstskad or
( 27 %) och närmar sig bukskador (50-GO %) och ihjä r ns·kador (G0-65% ). Jon es framhåller att även på engels'k sida
y j sade dessa skador en betydande rm orlali t el; enhgt en s tatistik av Gray ända upp till 90 % unel er början av krig e t, s[t
att många cn,g elska och franska kirurger till en början .sJod o
på den ståndpunkten att primärt amput.cra alla lårbensskotlfr alk turer. Först efter genomfönandel av primär s•årdes infckt i,on .och noggrann fixering m ed Thoma,s' splint sjömk morta liteten ,p å engelsk sida tiH 15,n % i cenlrallasmelten och till
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enelast 5 % i spccialsju.khusen.
8 % m orlalitet på 1, 700 fall.

Crile (Amcri,k a) har endast

Under krig e t 1870- 71 49,-i % morlali le t; således ej lägre
nu und er cl'Ct t a krig trots förbättrad sårbehandling och läkar.ut!Jildning. Orsakon h~ir!iH är enl igt Franz att södca i de talril<a Tallen R\' gasbrand och återhållsam h el ifråga om primär
och sclumdär amputation. LårrbcnSisko ltskad orna äro niisl
sk,all- och bukskotten de allvarligaste krig,ss·k adorna och större
u;ppmär1k.sm11hct bör i kommande krig ägnas c(,em än vad nn
varit fallet. Kravet på des·sas behan,dhng å specia•lsjukhus
framhålles från många h å ll. :\'[,an ilJör dock ej g.l·Öill1ma att
jus:t de svårl infektera,dc fallen måste :bchåHas vid frontsjuklwsen en.ä r de ej kunna transporleras ba,kåt samt världs'kr!gl?t
visat atl sådan transport ej får göras Iför tidigt. I Tyskland
har man ej i samma grad som i England b eaktat att dessa fall
krä•v a en alldel c s svecicll kirurgisk erfarenhet, som ej var j e
kirurg besitter.

Behandlingen au lårb ensskottfrakturer inom den·
enge lska armen.
I den ofliciella engelska r edogörelsen för sj ulCivård.stj änst:c n under väddsikrigel framhålles , att skott.frakturerna å lårbenet hörd e till de allra svåraste und er 'kri,g et, fr.a1111för allt
yid västfron ten, där grana Lskadorna under ·det u t el r agna skyttegravskriget voro i 1najoriteten.

Det visade sig :s nart, att de från fredstid e n använda m :e '[.ocluna Iför b ehandling av dessa skador icke i något a\ns.eenck
voro tillfyllest. Sa'kta m en säkerl lyckades man allt efter som
kt·1ig e:t drog ut övervinna de svårigheter, som d enna tbchandling
erbjöd, så a lt mot krig·els slut behandlingsmetoderna vo11o helt
al1Jdra och visad e betydande clifTeren:ser i1fråga om re•SIU!tat·en
än i - krig:ets börj.an. Alla framst eg på sårbehandlingens område, JföTbätt rade metoder Iför behandling av gasöd,em och
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shook och ej minst förbättrade transportmedel hade etl gy 11 11 _
satml inflytande på ut gången av dessa skador.
Ett betydande fr amsteg vid behandlingen av dc's'sa fali
ägde rum när den s. k. Thomas ' splint kom till allmän a nYändn.ing S'Ol1l transporbnedcl inom den engelska arm (·n.
Denna skena, s·om äv etn i stor utstr äckning anv-ändes ·i d en
ameri·kanska a rm en beslår av en läd,er-k l ~iclcl järnring, vilkL'n
trädes ÖYer bcnel upp mot siltknölen, där de n ~stöder. Fran
r ingen gå h·å järnskenor ned på var sin sida om benet fi x.L'raclc ti-ll detta med fasta bindor och sa'Dlmanl-öpa under fot en
till en bygel. Motsträck erh ålles genom en binda (e ll er iin
l1äHr e en gummislang) som und er kraJtig dragning förcn ~tr

f-oten 1ned bygeln . Denna skena a nlades utanp å kläd·ern a,
varef-ler så myck.ct av klädern a ~kar- s ·b ort som b ehövdes för al t
lägga .förband på sårel. För alt ej if olsträckct s'kullc sk ii 'l
in i huden och utgöra hinder tför cirkulationen fick den sånwl'
behålla även slöveln och sti·äcl<et .l ades utanpå denna. Till
skenan hörde även en s,uspens,ionsram av kraftig metall, fä sta l
till dc-ss neders ta del, Ynrigc-nom bcncl und er transpor lL-n
l<unde inlaga en elevera-d ställning och c irkulationen i ext remiteten sålunda underl ättas (Fig. 4).
Denna Thomas' s·p lint a-nv ~indes ej blott för lran>sp or kr
från fr 1on lform at ioner na och ·till fällsjukhusen och från d css~l
iill dc i Frankrike förlagda enge lska e ta-ppsjukhu sen, u lan

•vi·d den f·ortsal ta behandlingen av dessa skador Yid dc
sis tnämnd a sjlllkhu·sen. För att sju:kYårdsrpers·onalc n ~kulle
anlätggande av denna
11 ,p pnå crf'orclerlig trän ing i ett 'snablbt
s. k. »'Phomas' spl-i nt
den
m.
p.
sl"ena ularbetades en särskild
dri'll » inn ehå lland e 12 olika punkl er m ed detaljerade före-

~iv cn

sk rift er .
Eft er ankomsten till fältlasarettet ·und erkastades den
en noggrann undersök n ing J-ör att utröna om fallet
adade
sk
var av d en art, all dd kriivdc o-pe ration eller ej. Visade sig
så d an erJ'orderlig ulförele s elen så snart som möjligt därest ej
sh oc k- sylllplom nöclv~indiggjorclc dröjsmål. En närmare under sö kni ng :l\' såret fick avgöra, lutruyida en primär amputati on s.J.~ul l c i.frågasä l tas eller '0111 l ~emmen <ku·nde sparas.
Hän·icllag hade man all laga h~insyn tillmnfaltningcn a·Y benoch mjukdel s förs tör ingen, el c stora kär l'- och nervstammarn es
til ls tånd, -f'iirdinllighelen a'\' ,sepsis ~elle r 'Utsikterna till alt
kunna undgå sådan sa mt slutli<gen henels framt,icla fun lklion i
hi.ind else ay konservaliY behandllng.
Diircsl ampuluti,on ej ansågs nörh,ändig förel·ogs en ytterst omsorgsfull och fullslti·nclig upp s'nyggning av såret; alla
sö nd erslitna, nedsö l·adc och avdöda ,·~ivnader cx.c·i dcrades in
i fri s k viiYnad, och projekltil- och klädestrasor jämte -smärre
llista och tlislocera-de benfra,gm-ent avlä.gsnaclcs genom vidgandc av skotlka.na·len.
\'ikten a v att med s törs la <försiktighet m·lägs'na hen fragment och cliinifl i stönsta ulslr.iickning söka spara benhinnan
fr amhålles aY hänsyn till risJ,en för pseuclo-arlhros, en k8mplikalion som eme ll ertid i Englanll Yar mycket sällsynt vid
d essa skador.
I regel sydde man ej primärt cle •fall som op ererats Et fält•sj ukhu sen, enär transporl·en till c tapp sj ukh usel ~l\· sågs all
iiga rum si't snart som mö,jli.gl och transporlen till delta tog en
lid av 1- l _y; dygn, under \'illken ti'd paticJ11l en ej kunde stå
linel er noggrann kirurgisk till-syn. Man lamponera ~l e såret
hitt, var efter detsamma c f'lcr ankomslen till etappsjukhusc-l
syddes sekuncli.irl, för så Yilt inf'cklio·n ej tillstött. l-bele s:l
'Tidslcrift i S jöviisendct .
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skett använde s desinfek tion med Carrcls lösning och sedermera sutu.r cring, när såret var steriH.
A etappsju khusen förs.i,ggick den sista delen av behan dlingen, 'konsolid erintg en av fra:kh1re n. Härunde r använd es
som förut nämnts all tj.äm t Thomas ' splint, ,J wmbiner ad m ed
extensio n, antingen med ·h äfta ·~ller med gas- och flanclllli ndor, som man fäste vid huden medels harts- eller limlösni n g.
För att erhålla ·e n Jör frakturf ragment ens läge gynnsam aYspänning av vaclmustk ulaturen placerad es hencl i lätt böjställ ning i rk nälcden genmn att ti.H sätta en extra ·skena till elen ursprungli ga Thomas ' splintmo dellen.
,;\f,ot slutet av år 1917 inrättad es på :förslag av Bowl by
vid Yar och en av de engels:ka sjulkvård sbaserna ett Sl)Ccia lsjukhus :för lårbenss kador med särskilt på detta område om sorgsful lt ullbildad e läkare och skötersk or, en ålg·ärd IS'Oln ä n
mer bidrog till att fö-rbättra res·u ltaten av behandli ngen a\'
dessa srk aclor under krigets sista ·skede.
Beträffa nde mortalit et, ampulat. ionsfrek vens och slul rl'sulta•t vid lårbenss kottskad or lämnar Bowlhy en del uppgi,ft l'r
av intresse.
Under åren 1914-15 uppgick dödspro centen ti·ll 40-5 0;
dessa siffror dock missvisa nde, ·enär dessa pat ienter .ä ven h a d'
andra svåra skador och lårbenss kadan 1sålunda o:t'ta nog cj
var dödsorsa1ken.
Ar 1918 inlräfl'ad c vid fronten 3,141 lårbenss kottskad or
med 550 (17,r; %) döds{all ; av dessa hade 21 % amputer at s.
Dödligh elen bl'ad d c ~amputerade uppgick till 33 %.
Vid etappsju khusen i Frankrik e J)cha.ndl adcs uneler san
ma tid 5,025 fall, av vi·lka 547 (lO, s % ) dogo; av dessa h a<lL'
513 (10,:! % ) underka stats amputat ion. ~Torta litden hl an d
de a1111puteraclc c:a 33 %.
~forlalitcten vid S?ccials jukhusen i England uppgiok enda•st bill 1- 2 % , h eroende på att de flesta fallen, i alla h ändels er d c s~ våras· le, fingo kvarstan na i Frankrik e till kon sol idcring inträll och så ren läkls; amprutat i•onerna i hemsjnk h u
se n av samma anlednin g få . Samman räl\llar man alla fa llen
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så yisar clct sig alt dödlighe tssilTran för J.årben'S skottsika dorna
un der si sta ~.;r·i.gsåret uppgick till c:a 30 %. Bowlby gör emelle rt id även h är den -anmärk nin.gen att många av dessa dödsfal'l betingad es av andra orsaker, då i en hel del av des•sa
fall även andra allvarl·i>ga skador förc.funn os. Bowlby ans er
för ·sin del, alt morlalit elen för okompli cerade skottfra ktur,e r
i lårbenet :b ehandlad e enligt dc m est mod erna principe r 'icke
uppgår [.i.Jl mer än 15 %.
Omkring 30 % av dessa skador gingo till am p u tati·on ;
b'l and dessa som ovan nämnts ett slort antal dödsfall.
Av 71 amputat ioner å ett allmänt sjul<lhus vid sjukvård sbasen rv ar ingreppe t i 2-! :fall orsa1kal av gasbrand , i 29 av
sepsis, i 3 av brand, i 9 av sekundä r blödning och i 6 av andra
orsaker.
Slulresu ltaten voro mot slute t av kriget vida bättre än i
börj-an . Enfarcnh el en har visat, att ·d c nuvaran de behandli n>gsm·e toclerna ·e.i meclföra någon nämnvä rd förkortn •i ng av
be net även vid ,fall aY utprägla d h enfö:rstö ring. Det har även
visat sig, alt det är ·svårare att vid vanliga .Jårhensh Tott i fredspraxis undgå fönkortn ing än vid krigsska·dor, detta !beroend e
på att de oskadad e muskler na erbjuda mera m ·olslånd och
utöva mera muskelv erkan på {.ragmen ten än dc skadade och
dä r för 'kräva en stö-rre extensio n.
Från ett engelskt sj u.k hus angivas fö•l jancle s·i ffror beträfl'anclc kvarståe nde förkortn ing.
19 16
5-! fall med en mcclclrförkortn ing av l ,:3-J tum.
19 17 ......... 116

»

»

»

»

»

0,() (;

»

19 18 . . . . . . .. . 90 »
»
»
»
» 0,2ii
>>
Två engelska spccialsj u·khus i Frankrik e ha ha[t sammanlagt 403 fall med i genomsn itt en förkortn ing aY 0,2 tum
och .ett .sp·ecials jukhus i England 68 .fall, h~irav 30 utan förkortn ing ·o ch 29 med 0,:; lums föt4ko.r bning i medeltal .
Andra sjukhus visa liknande resultat, och det synes som
0>111 ,f>lcrtalet patiente rna återstäl'l ts ·ulan någon .förkortn
ing;
endast i c :a ;) % av alla fallen ,före fanns en sådan översligande l tum.
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Skottskador å underben oc h fot .
Någon lillförlillig stalistik a ngåend e frekvensen av de s~ ~.
under världskrig e t 'förclig.g er ej •ul·om vad h clrä fl'a '
Amerika, varest man bland 18,898 skollfraktL'rc r had e G,3ti!
(3 3,n % ), som lräfl'at underb en e t, varav 3,77-1 med skad a a
-nndcnbenets b[tda benpipor, 1,775 och 811 med skada å r es p
.sken- och vadb e net. Folska•dorna äro ej inbegripna i d enn ~!
statistik . 1,0-18 {all (] (),;, % ) gåYo anledning till amputation :
i samtliga !(lessa fall rörde det sig om ~kotl.l'rak tur er av un derbenets båda benpipor.
AY en av .lfarlens gjonl sammanshillnng ~w 3,127 skol lskador å und erhen och fol, förc.fanns i G38 fall ( 20,, %) sam tidig skoltfrakl ur . 4-1 ( G,!J % ) fall hade föranlett ampu tation, därav 12 m ed dödlig utgå ng. Uneler kri gel 1870- 71
visad e d es sa skador en :frekvens av 13,G %. Morlaliteten u nder samma krig uppgick vid mj'Ll]{l(lelsslwtlska d or å und erb enet liH 2, ~ % och vid sko ltfrakt urer till 25, s %Bland und c r'b enets mjukdelsskador Liro skallskadorn a
vaden hl'lri,ka lack yare el en här rik.liga muskulaturen; Go/ d
dammer ha·d c bl·ancl 225 mjukdels s kador ej min1drc än 53 fa ll
där va·d en genomskjntits . Skadan karaktäriserades av en h ii g.g radig ansvällning av vaden, betingad av den i reg el samtidi g:1
l<ärlläsi•on cn ; ge nom ·den vanligtvis lilla utgå ngsöppningen fiir
kulan sker -iHg en JJlödning utan blod cl .stagnerar under bi ldning av ctl slort sm~irlsamt hämatom . Skadan iir , även Ol1l
nervskada i cke förel igg er, .förhunden m ed häftiga ul strål an <l
cfta Jå n g Yari ga sm ä rt o r i b en et. Faran för gasbrand ii r
dessa fall myc'kcl stor på gru nd a,- den d å liga cirkulationen
Skollf'ra klur crna å unded1cnct .följa d c alhn~inna r egl er
som gälla för s kador å dc lå nga r örb e n en , med s törre benii gcnhet för ren a pcl"'f'orationsskott i 'llc ÖYrc och nedre spo ngiiisa n
rlc,Jarn c (ep ifys erna) och sp litt e rfmklurcr a y olil<a slag i mc ilc rsl a delen ( diafy sen ).
Alldeles o hyggliga skador ia·l dl og man unrler kriget, l'i.>1
ors aka·d c ay rlygarhomber, sä rsl<ill i dc fall rl.ä r h e n c l p ~t niir< 1
h å ll varit ulsa ll för explosio n en.
~kador
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J/art ens betonar, all om d essa s kottfraktur er orsakats av
a ranatsphllr or, så b!.ir nästan ulan undanlag en m er eller
~1 indre svå r infektion -följden. Enelast vid gevärsskoltskador
'kan man m ed någon sann olikhet räkna m ed ett a.sepliskt Jäl<ningsförlopp . Samma förf. framh å ll er, att ofta äT d e t hl ö ~
nin:gc n Yid dessa skador som m est förs,k r äcke r båd e elen sara clc och .hans omgivning och mot elensamma vicllag~l'S ofta
å l"ärd er i första hand av oliimp li g art. Obekant lyckes det
va~·a äve n för läkar e, tillägger ,llart ens, atl m å ng en blödning
h elt e nkell avstanna•r ,g enom alt h å lla upp ben e t ell e r genom
l)lace rin,,.,.., i hi'a
,,.., Jäoc
,.., och han o mn iimn er i samhand därmed
.. ,
hurusom en soldal, halnlöd av blodf"örlu s l på grund ay bladning från el en stor a artcrcn i knävecke t b·l ivit Lill honom insänd i sillande ställning a Y e n lärd fysiol'og!
Åtsnörningen av extr emilet med ,g ummibincla är e tt med el
på 1både gall och ont; dr ages den e j åt ord e ntligt uppstår :n
stark venös hlödnin1g. Vid hlöclning från und erhen ell er fot
skall d e n elas tisl<a bindan an låggas n å got nedanför milten av
lårben et; självJaHct är all en sådan patient så skynelsamt so1111
möjligt k ommer und e r kirurgisk vård. Man hör c.meHcrtid ej
uJömma alt varj e äY cn kortvar;ig inskr~inknin g av det arte"
'
.
..
riella bl od lillflöd cl ·till det så rade området liks om var.Je venos
slas även genom bristande högläge , i ·h ög grad disponerar för
gasödcm.
Transp or ten av dessa skador är sär·delcs Yi.ktig och •m ångfaldiga olika transporlmerll"l h ava ;UIWler luiget l<'onslruera ls
för dett a ändamål. \'id endast mj•ukclelsskacla är Vol·kmanns
skena synn crli>gen a nvändbar ; Y·icl samtidi-g henskad a är d e n
ej Iämplig.
J/art ens framh å ll er, all dessa skador så snart som Ill'OJligt äro i behov av yård å fälttsjukhus ; den först a behanellingen före inkomsten cli.l hö·r dänför inskränkas till e tt aseptiskt sårförband oc h ett s tadigt fixatiansförband av frakturen. H an angiver såsom lämpl-igt härför 2 Cramer-skenor en
på var sida om benet och böjda i. kn äet samt 'försedda m ed
f o Ls tö d sa nord ni n g ..
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\'id första tUndersökning en av en SYår und erbenssk olcskada bör den behandlande l~ikar en söka klargöra för sig o 11 cn •läkning över hm·ud tage l ~ir möjlig eller om ej en am p t _
tati on k an anses vara indicerad r eda n då, i ·stället för all nu u
kans,kc sedan nödgas göra el ensamma då det v isar sig Yar.
för ·s ent. Har L. ex. huden å und erben et i stor utsträ ckn in ,. ,
gåll förlorad särskilt över leder och fotsula (även vid osk ac! a
ben, kärl och nerver) är en p6mär amputation indi cerad !'ii
att söka ,för ehY'g,g a sepsis, likaså vid svåra k ä rlskad or m l'!'
hotan,de ·b rand, eller när så svår s•k ada å mjukdelar och he :.
för eligg er, att inga uts:i:kter fi,nnas a ll i .framtiden kunna slö clj ,
på benet. Ifråga om l. ex. överarmen kan man än~n i SY [u\
skador vara vida mera konservativ än ·n är det gäHer unth•rben et ; här må:ste kravet vara att rlet samma kan förvän ta'
bliva br-ukbart till gån.g.
Beträffande !behandlingen av underb enss kottskadorna gii I.er för densamma vad som nys-s sagts hclräfiande lårb cnss k:clorna. Även h~inr iill ag erhöllos häs la rc~ultaten med slrä ekfÖ'riband, antingen med h äftplåsterf:örb and eller med sp i ksträck enligt Steinmann c. d. och placering i semiflexion
lämplig s.kcna; Brauns skena h1ärYidla:g 'mycket an:vänd. B ci,spllitlr·or av}ägsna·s i så ringa ulslrä clming .som möjl.i,gt m t• l
hänsyn tiiH risken iför pscudoartbros . I reg el ·ä r dook ben it gen!J.eten fö·r p·scucl·oarlhros vid dessa skador ringa, heroen de
på ·att d en ofta betydliga splittringen av hencl ej oväsentl ig'
bidrager tiH alt ö;ka kalJ.ushildning en.
Bclr~äfl'ande slutresultatet föreligger Perlhes statistik fra
den tidigare elden av kri.g et. Av 505 und cr bensskotHrakt u n·
fann 'han 30,G % åter krigsdugliga , 35,r; % ej vapenföra oct
33,o % till kr'igsljänsL oförmö:gna.
SkoUskadorna å foten visa i likhet .med ·und erb enets s lot
b enägenhet för .infekti·o n på grund ay ·den dåliga fothygicn en,
som und er ett t]<Jrig är oundviklig. HärtiH kommer även 'fotens dål,iga cirkulationsfö rhållanden, ·s·ärskilt vinter och hii '
i de :våta s'k yt:tegravarne med stor henägenhct för fiirf ry -nin.g ar samt de skadliga rörelserna.
1
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Risken för telanusinfekti on är stor vid dessa s:kaclor, då
,fo tsåren knappast kunna undgå att bli mer ell er mindre bemängda 1ncd jord. Av samma a nledl1'ing är gasbrand ej häller ovanlig, särskilt vid samheliga kärlläsioner. Benskottskadorna i fol en van•li gare än mjukdclsskad orna; rena perfoTati an sskott vanli:ga i foten m ·ed dess 'Sipo ngiosa -rika ben.
J3ehandl.ing cn i princip densamma smn vid underbensskadorna. Martens framhåUer vi·kten av att under behandlingen av {otskadan ha sin uppmä'rksamh et riktad på förhindrandet av uppkomsten av spetsfot ·samt betonar i övrigt att
det vid 1b chancHing en a\' dessa ,skador ej endast gäHer att få
såret Jäkt ulan att man även måste ·i största möjliga grad söka
åt er stäl!ia fotens f'unktion och samma förf, anser att i detta
avseende har Oif la mycket syndats.
Så länge risk för komplikatione r förefinnes sli llhel och
högläge m ed fixation i riktig slälln:in.g ('lält höjning i knäled
ooh fotl ed en i vinkelrät ställning); tär faran för komplikationer ej längr e ,för handen, försiktiga rörelser, massage m. m. ,
åt.gä·r der ·i avsikt alt förhindra uppkomsten av en stel, atrofisk
extr emitet.

Lerlskotlskado r.
Dessa ,skador ~iro .av den aHra största betydelse icke blott
därför att mortaliteten i dc {aJ.l där skottSikadan tr.äffat d c
stöl're 'ledgån1garne är hög utan även med h ä nsyn till den roll
.s•o.m den skadade lede ns framlida funkti.on spelar ,f,ö r h ela den
ifråg.avarand e ext r emi.t clcns funktionsdugl ighet.
B.i lden av en leds'k ada är i hö.g grad ·sldftande och .det är
frwmför allt tre faktorer som därvid 'ä-ro av betydelse. Dels
arten av skottskada (gevärskU'la, shrrupnel, granat- eHer minsplittror), elds h ul'll vida ta ng en tialsl<'ott före ligger, e Her om
;projektHen arrtingen genomborrat leden eHer tPängt .i n i densam ma och där .kvarSJtannat, sa mt slutli·gen huruvida en bart
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kapselskada föreligger eller om denna är ·k ombinerad lll cd
hen skada.
Bctr·ä ffande ledskadornas frcln·ens .und er Yärlclslui gl'l
före li gger från Eng land elen uppgiften, at't de upp gåtl till .J. (~
av alla krigsskador. En rysk läkar e Halpern har bland (iG, 3!2
cxlrcmite,lsskotts:kador fw111il G,495 ledsk ador a llt så u ng cfi11 ·
10 %. Uneler kriget 1870- 71 utgjordes ledskadorna niist a 11
ulcslutande av gevä r skoltskaclor. Uneler värhls•kriget an sl'l'
Landois att c :a 80 % av leds.k a,dorna Yoro granalskador , 20
% gevärsl,ador. I fråga om skoltskado rna s J'r eln·e n s i oli kt
ledgån gar föreligga ej några ·säkr a uppgi[\t.er; knäleden sy nL''cmellertid i delta •li:ksom i tidiga r e Juig Yara elen led , •som c.last Yarit utsatt för skallskador. Ifråga om mortalitet e n vid
leclslkotlskador föreligga frän 1870- 71 å rs krig ,J'ölja nlll'
siffro r:
Höftled ............... .... . 79,7 % morlalite l,
Knäled ......... ...... .... .. 50,7 %
»
Skulderled ........ .. .. ... . 3-!,r; %
»
.
.
.
FoUcd . . . . .... ....... .. .
»
30,~ %
»
Armhågsled .. . ... . ....... . 20,1-l %
»
Handled ... . . .. . .......... . 18,:; %
AY denna tabell framgår a lt dö<lshghetssi !T ran för sa wlliga ledgångar und er sagda krig u.p pgick till 35,n % .
Erfarenhelen {rån Yärlds krig ct Lyder på a lt hört- och kn :iledsskaclor n a visat elen stö rst a död·lighets- % ulan a ll d ock
några fullsLämliga sifi.ror föreligga som hekrMla denna up:' fatlning.
H.isken för en infcMion är större Yid letlskollskadorn a iin
Yicl andra skallskador. Del är en gammal erfare nh t"l, al·l ing, 11
YäYnacl i kroppen är så l<änslig för infektion som en ledgan,.,:
d e nna ledens ringa resistens at11scr man hero på ledvätsk an,
vil·ken på grund aY sin s·lcmmiga •b eska!Ienhcl omger hak lt'rierna liksom med ell hölje, varigenon1 dcs,sa få liHfä·ll e all
·OSlört utveckla .sig ·ulan alt •d c i leelen <fömfinlliga nalur lig~1
skyddsämnena kunna göra s ig gällande. Det är framför alll
de Yan li ga varbakterierna, som härvidlag äro verksannn:t:
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oasbrandbakterierna giYa dåremol ej upphov till uppk omslen
av något gasphlegmonc i lederna, trots att deras för e komst i
leelen vid skottskador påvisats. Vilken betydelse den vid skoltledskador alltid förefinlliga blodutgjutningen i leden har för
uppkomsten av en infektion, har varit föremål för mycken
diskussion ; att den i \'i ss man gynnar l l)J'pkom s ten av e n elylik
ä r väl sannolikt, då den försYårar ·o rganismens egna skyeldsmcdel atl upptaga striden mol infektionen. Bå·d e med hänsyn
härlill och på gr und a\' blödningens benägenhel för S\'ålbildning i leelen hör varje sådan snarast tömmas.
~I ccl h'änsyn liH clenmi ledgångarnes känslighel för infektion var del ju naturligt a ll d en allmänna tendens till a•klist
ingripand e vid .sår behandlingen, som urider kri gels fo rl gång
gjorde sig allt mer gi.ill a nd c a lld eles särskilt sk.u ll c Li llämpa·s
i ,fråga om bellaeliingen av lcdska<lor. Icikc bloll ledens funktio n, ulan extremitetens va ra e ll er .i cke Yara och mången gång
livet h erod-de på om in.feklioncn kund e förebygga'S. Emellertid vor·o meningarna bland kirurgerna dC'lade betdi llande omfattningen aY d et akliYa förfarandet; l\.iiltn er och Landois
framh ål J.a alt dc mest e n crgisilut förcspråkarne för denna metod gått för Jångt och påpeka a ll många kirurger hafl alt uppvisa goda rcsnltal i:iYcn med cll mera k onserva tivt förfaringssätt. De betona även, alt någon allmängiltig r·c gel fö r det
ena ell er andra b chand ling s,sället ej kan rfasts låfla s, då så
många omständigheter spe la in vid behandlingen i Yarj e särskilt fall. Sålunda kan tm an Yid so1lig väderlc:k och torr mark
räkna med en mindre 'in.fckLion:s'b enä.genhct hos skadorna än
vid regnigt Yädcr, .cJå de nedsmulsade tl däclerna Ö·ka infektionsrisken ·och m-an är därför he räl•tigad att ordna behandlingen
där efter. Vikten ay en ytterligt noggrann observation och gc'll
fixation framhålles emellertid som a'bsoh1L nödvändi g. AYgöranclc för terapin är givcl Yi s dc förhåHanclen •under -vilka
~nan a rb etar; vid en sta·rk lillstl römning av sårade med svårighet a lt kunna genomföra en noggrann aseptik måste kirurgen vara mera ålcrhållsam i 'S in hehandling och c lt oeftergivligt vi l lkor i övrigt ici r, a tl endast den med denna le·knik väl
fö rfarne läkar en utför sådana ingrepp.

o<
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Payr, YiH: en har inlagt sto ra förtjånsler på ledkirurgi en,
områcle, yrkade energiskt på ett tidigt aktivt ingripande il'ra g~ 1
om l·edskadorna ·o ch har i flera arbeten angivit riJd'li ·nj ern ~
för en sådan behandling.
Enli:gt Payrs föreskriHer 'kräver en färsk ledskotlskadfl
,följ ande behan·d l.ing.
1) OmedelbarL avlägsnande av all misstänkt infckler a 1'
Yävnad och ;främmande kroppar.
2) Primär slu tn,in.g ay ledkapse ln och rlärigenom ål L'!'ställande av ledfun ~kli onen.
3) P.r oifylaktiskt bekämpande av ledinfektionen och le dhålans fylland e med antiseplisik lösning (3 % karbolsyra, jodtinktur, j odoformg lyceri n, CarreJos lösning ).
En sådan 'behandling får en ligt Payr aldrig .förläggas til
lmvu·dförbandsp lat sen, ,u lan li'll .fällsjul<huset, där tiHgån!finnes liH Röntgen och där på debta •områ.de e rfarna :k irurge r
kunna taga hand om :fallen. Av viM är äv·en att dessa sk ad or
förbliva ·und er en och samma l•äkares tillsyn erfor<cler li g ti c<
och ej sändas vidare, innan hehand lingcn avs lutats, ty res u ltatet !kan häri.g enom äventyras.
Den primära operativa behandlingen av leds kott en eft er
ovan ang.ivna 'grunder kan ej liHämpas vid ledskador n1ced om
faJttan.de förstöring av ·de i leden ingåend e ~kC'iettdela rn e;
såda~1a .fall m ås te resektion eller amp utattion ÖYerv.ägas. D en
förra är indicerad vid stark inlraarti.kul•är splittring, där ett
slutande av leden är omöjligt.
Kan man ej genom resekli·o n •komma till rätta, är prim ii'·
amputation indicerad. En sådan bör ifrågasättas i de fall, dii•·
l) loed·en är f.ui!ständigt krossad,
2) am extr emiletens s,tora kär:!- och nervstmnmar des sutom ·äro srkadade, s:å att fara för brand förefinnes,
3) om symptom av svår led infektion redan finnes e ll er
~ n samtidig ga.sin.fe.kti·on i mj·u·k·del.arna har utvecklat sig.
Vikten av alt den operaltiva behandlingen av de o lika lederna l.ill en börj an efterfö lj es av en noggr ann immobili•seri nt,
genom sträckanordning eller sk enor fram ih ålles såYiil fr ån
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tysk sid a som från enlentehå ll; likaså framhålles lJClydels cn
av .e n t idi g och försildig mobilisering aY led en, framför allt
med aktiva rörelser, i härför lämpade 1fall för att till godos e
,c]en framti da funktionen.
Under världskrigel har man på lys·k sida i rätt stor utstr·ä ckning och med gott resultat använ.t sig av profylakt'isk
stas be ha n d l i ng a Y fä r ska ledSJk a>dor.
Enligt u. TapJ;einen, Schal m. fl. a nlägges en gummibiml::l
omed elbart efter del alt patienten inkommi't på •sjukhuset och
får sedan ligga orubbad 11- 14 .dagar t. o. m . .flera veckor
under samtidig kontroll av det kliniska :förloppet. Redan el'ter
ett par 1timmar upphöra smärtorna, Lemperaturen för1hlir j•ämförels ev is låg och den ansvällda leden rkan röras. sekretionen
från såret ökas till en början betyd li gt och h ela extremiteten
blir något ansvälld. Man måste noggrannt kontrollera atrl
pulsen k än ne>s orclenthgt och alt extremi leten förbli r varm och
rö·d. Någon primär sårlo dett göres e j , utan ibeha.ndlingen är
i övrigt r ent expe-ktat iv •med samticJ,ig noggrann obsen·aotion .
Behandlingen visade gynnsam effekt såYäl ifr åga mn den så rad·es allmäntillstånd som beträn·andc ledens fun:k lion. ·B äsla
r es•uLtaten nåddes, n~ir elensamma .kunde inlecla·s 20- 60 timmar efter det att skadan inträffat. l\Ietoden kräver em·ellertid
stor er.farenhet och vana av den be,h and1ancle l·ä•karen, Slkolad
personal och lugn a Iförhållanden ,med måttlig tillströmning av
sårade.
En modifikation av denna m el·od är elen av Thies angivna
s. >k. rhytmiska stasen, YarYid en int eT mitl ent s l•as 1ned regelbundna intervaller åstadkommes, automatiskt Te.glcrad genom
en särski•lcl tryckapparat med O,J ~ - 0, 1!l a1tmosphärers tryck.
Stasperioclen är !kort a r e än slaspausen ( r esp. 60 •OCh 90- 120
sekUJncler ) . Man har även i de >fall där lede n är infekterad
gjort .försök med slaJs'behandling, m en r e ~ultat en visad e sig
därvidlag min.dr e gynnsamma än ' 'id den profylalktiska.
Vad belrätrar behandlingen av de infekterade leds kad orna
förordar Payr en så tidi.g tömning •som möjligt av varet utan
alltför stor läclerjn g av ledkapse ln. Han använder sig clän·id

-

2GS-

a v smf1 i nci sion e.r med drän age aY l ed ens djupaste parti er,
o m så ä r erforde rli gt, sa·m t in,förancle ·av elt litet glas- ell n
mctallrör, genom viJk ct leelen noggrannt S1kölj es med ph cn olkamfer e n gång d agl ig en , så ! ~ing e innehå:Het i lede n är \ 'aT igt
och temp er atur en förhöjd. Payr gör samtidigt dagliga röreL
se r i leden; Kiiltn er däremot varn a r härfö'r och anser atl m an
ej bör börja med rör elser förrän a lla tecken p å inflammati on
försy,unnit. Lanclois betvivlar {ör sin d el, att man h ar u lsi kl all i sådana f a ll erhå ll a e n rörlig led; själv har h an L'.J
lyckals därmed.
För d en händcl 1se, att f('d('JHpyemet övergått i ett kap sl'! p hlegmone k ommer man ej :lill rätta med här oyan angiY na
åtgä rder utan m åst e gå fram vida radikalar e med stora in cisi on e r och en orclcnllig dränage av led en; h ä rvidla g är Yar.J,'
ta nke på bibehållande av leden s rörligh e t utesluten. ~Fo rt
skrider proces•sen lrols d c Yidlagna åtgärderna, måst e amp utation på viita.l indikation öv cn "ä•gas; all avgö ra d<'n rild ig:1
tidpunklen för e lt dylikt ingr e pp ,framhåller 1\iittner sås o111
o fta n'Og mycket svårt och krävande 'stor er.fare nhct från kir urgens sida.
P å enlenle-siclan har man i s lort sel t följ l ungefär sa mma principer h cträfl'ande b c handl,i n gcn av leds·k ador som i
Tyskland. Del .ä r av •storl intr esse aU ,fö·lj a ·utvedd>in gen •t''
de nna behandling in om den enye lska arm en unel er krigel oc h
jag ska ll . c]~irför i korthet Eimn a en red.ogörclsc för el en samm a
såso m d en fram gå r av den ofl'i c iel la en ge ls ka sk ildrin gen ;l\'
de n kirur.giska verksamheten unde r världskrigeL
Inl ednin gsv is framh å lles, all man i Eng land lidig1t in s:1~,
Yilken ·b e tydelse d essa slk aclor hava såväl qu oacl vitam som
fö r exol r emit el ens bilbehåilande och behandlingen av cles anu n~·
g jord e clänfäor snabba framst eg redan ·und e r krigets tidi gare
skeden. Utveel<,li~g e n av lecls•kaclornas behandling k an uppdclas i -! oJi.ka p e rioder.
Uneler den tidigaste delen av kri gel .dränerades l ede n i
samba nd med varj e förbandsväxling med ·samtidig cncrg i;.J;
spol ning av led e n, e n åtgärd som gav anl edning tiH spr·icln ing
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av infektionen och •r esulterade i talrika faH av se psi s. B etydand e m o rtalilet und er denn a p eriod; 60 % amputationer Yi d
oJwmpli cerad led skada och 80 % vid samt id~i g benskada; d c
överl evand e företedde synnerligen d å liga :funktione!Ja r esu lt at.
1 början av år 1915 redogj.orclc Gray för sin behandlin g
av Je.dslkador vid e ll e tappsj ukhu s: l) 'immohiliscring av leden , om möjligt i slräck s tiil'ln~n.g, 2) cxcision av infekt erad e
ju:Jule lar, 3) .för si ktig spolning av ledhålan seda n proj ek111
til en , om el e n fanns kvar, avlägsnats sam 'L suturer in g av l edkaps eln. Ledskadornas hchancL!ing visade b etyd ligt hätlre
resulta t, sedan hans metod mera allmä nt hörjade tillämp as
Yicl etappsj-ukhus en.
Sommaren 191() blev Carrd-Dakins metod m era allm~int
a 1wänd in om d en eng els ka armen. De n tillämp ades snart nog
även betl"äiTancle Jecls k a d c rna m ed d'cn goda eiTekl som tidigare h ar framhållits . ~fången le(linfeklion h ejd a d es tac k Yare
denna m etod och m å nga liv oc h talrika ext remilele r räddacl es
genom el en sam m a.
När man und er våren 1917 'började m era a llmänt lilllämp a tidig cxcision aY h ela skoiL så r et yar del naturligt all
m etod en ifråga alldeles •sä rS'kilt skull e Yinna insteg inom leclk.irurgi en, och metael en s intförancl e ut gjorde e lt betydande
fram st eg p å d etta om råde. P å et l fältsjukhus hade man s[tlunda 79 ledskad or, aY vilka G9 Yisade asepti sk läJkning , och
enda st 10 fall inft"klion. P å e tappsjukhus en sjönk amputationsfr e kvens en från 25 % år 191() till 7 % 19 17 och morlalitet en .fr ~m 1:) Lill 8 %.
I anslutning ti ll dessa framsteg på led,kiru rgie n s omr ~ule
kun de man även u ppvisa förbätlr atlc J'unktionella result at. l
aseptiskt .förlöpande !'all började man ome(l clba rl ef ler sårets
läkning med rör elser i leden, und er (let man i en infekterad
led var ytte r st åtcrh [dl sam m ed alla röreLer.
God a resultat även 0flc r primärt öppnande och omedcl'bar
mobili sering av en yar·ig led •uppnådde den belgiska kirur gen
1Villems. Denne utgick fr å n d en u ppfattningen , att Yarje iml1lobilis e ri ng a Y en ini'C'ktcracl lccl medför en s ta gnati·on aY
\·aravtfl öclcl och d iiri ge n om en r esorp tion av toxiner. ~f o bil i -
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seras däremot leden fr å n hörjan så tömm er sig varet bä ttre
oc h en reten ti on ay d etsamma uncl\·ikes. ~l etoden krä wr
em ellertid stor en erg i av såYäl Jä,kar e som pa tient ; särsk ild
Yi kt lägges på d c ak tiva rö r elsern a .
:\Torm al:bchand lingen för en ledskotlsk ada ,gcs.laHad c sig
inom den engelska armen tmder se na re delen av kriget saluncla. Vi d fronten fö'l·dogs en noggrann desin fektion av el en
kringl:iggandc huden, c U steri lt förband a nl ades va refler led L'n
omsorgs fullt f ixer ades antingen till bålen ell er med e n sken a.
Efitcr a nkoms ten hll fällsjukhuset skedde i flertal et 'fall el en
op cratiya behandlingen av ·l edskaclan. Enelast pcr.foratio n ssko lt m ed l>iten in- och 1utgå ngsöppning !för ku·la n 'k und e m crl
utsikt tiU J ram gång behandlas rent konserva tivl. I alla an dra
fall pr.imär operation. Man lad e stor vikit på a tt före op erationen 'llndvi'l<a all a onödiga rör elser ,i leden och ej avta ga
spjälan förrän patienten var i nark·os. Opera tio n en u t för d L' S
sedan i e nlighet med dc principer , som ovan an g i vi t s, om sorg sfuLl excision av h ela skottså'l· ct •o ch ·om unöjligt h opsyning aY
ledkaps·cln efter avlägsn ande av eventu ell Jn·arvarande p r oj ek til samt utspolning av lede n med Jw k sa ltlö sni n g. För u tsättninge n -fö·r gott r es ultat var en y tt erligt noggrann och gl'nomförd aseptik. H~irpå immobilis eradcs leden genom läm pligt ske nförband. Dylika fall fingo kvarstanna minsb 4 a 5
dagar, 'innan de tr ansporterades vidar e till clapps jukh>us·e n Yi d
d e engelska sj·ukvård sbas·erna.
Detta var normalbc11anclling en f:ö r d c ledskador, som
kommo under behandling l :a dygnet efter b,J essyr·e n . H ad e
län gr e tid ,förflutit och mi sstank e på infekhon förelåg syd<l"s
såret ej .mncdel'bart eH er ·Op erationen rutan Carrc ls behand li ng
inl eddes och slutninge n av sårel s.k eddc först se nare; i rcgd
hmdc detta vid gynnsamt förlöpande lätta fall ske c.fler J
Yccka.
J,fr åga om svårare ledsk a dor sås·om höfll edskad or u ts lräcikles visleJs en för dessa å fälts jukhusen t ill en n å go t
lä ngr e tid, en är dc crbjöclo b etydande tr ansportsvåri gh el ( r.
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I anslutning till ovan s tåe nd e ÖYcrsi kt beträliande d c principer, so m i allmänh et följdes vid beh a ndlin gen av ledskottskad orna under världs kri get, torde vara l.ä mpli,gt a tt lämna
en kort r edogörels e för slutres ultaten av 'b ehandlingen beträf,f andc dc s törr e Iedgångarn e i den m å n ·u pp gift er härom finna s i mig tillgånglig litt eratur.

Skuld erledss k olls J..:ador.
Skulcl erleden är anatomiskt sclt den minst k omp!.i ccmclc
av alla k r>oppens stö rre ledgån gar och därför lätt att s terilis era
i händ else av inträfTacl infektion.
Tangentialskotten utlä'kas i re,g el med en rör lig led. I dc
Jall där en in1fe kt er ad skul derkdssk ada ,giviL anled nin g till
res ektion :c rhålle<s i allmä nh el d å li gt rfun1ktim1·e llt resu ltat, antin.gen slinldcl eller ankylos. I dc fa ll, som utlä kts m ed 'kvarståend e ankylos, erhå ll es bäs ta :funkti,onclla r es ultatet, när
skulderblad och 'Ö verarm ankyloserats i 60- 80 ° vinkel, var vid
arm ens ·l yft nin g sker genom sk•uld crb la>dsmu skula t·ur ens rörelser.
Erla ch er har efter und ersökt 284 sikulcl erlcdsskador , varav
86 läkts med a nkyl:os, 46 med slinkl ed, 40 ·m ed s tarkt i nS<kränkt ·och 107 med måttligt inskPänkt TÖrlighet; endast 5
Ja]] visad e noTmal rörli ghet. Av d essa h ade i 20 fall g}orts
r esektion , i 22 fall h ade förefunnits en mycket svår kPossning
GV 'l ed en .
.11 orlaliteien ifråga om dessa sk ador, som under kriget
1870- 71 upp gick till 3-!,G % 'ä r ej k ä n d från de lta kr.ig;
Marten s m. fl. anser alt d en dock äYe n uneler världskrig et
måste ·b e tcokna·s som hög.

Arm bågsled ss k o Lis k ad or.
Erlacher, har efte rund ersökt 530 utläkt a ar m bå~gssrkott
skador; av d essa h a de 15 varit myck et svå ra fall och. i 47 fall
had e r esekti on utförts.
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Eflcrundersö,kni n gcn visade i 234 fall ankylos, i 43 slin kled, i 37 starkt inskränkt och i 212 måttligt i n skränkt rörl ighet; cndasl i 4 .fall normal rörlighet.

Perlhes gjorde redan under krigel en efLerundersökni n ,.;
på ett antal armbågsskador; av dessa yoro 2fi,s % åter dui gsdugliga; 28,s % ej vapenföra och 45,c~o % odugliga till kri gstj än s l.
Franz framhåller, att det dåliga funktionella rcsult atc '
he,r or på den slcra benägenheten i clenna led för ankyloseri n g,
som förefinnes även i dc aseptis,k a fallen, och som är lå n g!
större än vid knäleds- 0ch folskadm.
Morlalitetl'n vid dessa skador e1fter allt att döma v ich,
Higrc än under den förantiseptiska tiden ; uppgick sålun cb
1870- 71 till 20,~ %.
II ii fl l edsskott sl; ad or.
Dessa skador synnerligen allYar'liga ; hög mortalitet p:.
grund av shock och hlödnin,g omedelbart eller av sepsis scn:lr,'
dler genom gasbrand på grund av samtidiga muskelläsio iH' i'.

Franz anser likv~il prognosen för dessa skador n äg o,
hältre än för knälcdss,k adorna.
Slu tres u llatct är beroende på omfånget av benförstör elsen; i regel dålig funklian ocih hög invaliditet. Resektio nen
lilmnar i denna led ofta gotL resullal, därest ej hendefek te n
är för stor.
Inom engels'k a armen anviindc man sig vid hehandlinge r
av dessa skador av en av Jon,es konstruerad abdnktion ssk:.>n a.
smn med ,fullständig immobilisering uneler extension lämn a rL·
fr.jtt tillträde till såret.
Erlacher har efterundersökt 110 höfllcusskottskador , :1\
dessa 19 mycket syåra f a ll ; i 9 fall had e resektion utfö rt s.
I 65 fall förelag ankylos, i 14 slinkled, 12 Yis a clc starkt inskränkt och 17 fall måttligt inskrän,k l rörlighet. Normal riirlighe l i 2 .fall.

P erlh es fa nn av 72 fa ll 23,G % åter krigsdugliga, 25 %
vapenfö ra ,och 5 1 ,c~o % h U kri gstj,änst odu gl iga.
Mo rtaliteten beträfiande des,sa s'kador h ög. Un der kriget
1870-71 71 ,G % m ortalitet vid kons,ervativ behand ling och
S3,a % vid 'opera tiv; inom e n gelska armen under världskriget
60 % mortalitet.
J(näledsslwttskador.
R,ena mjukdel ss]{IQtlSikador spela !ifråga om denna led
st örr e roll än vid någon annan led heroende på ledkapselns
stor a u tbredning. Av samma anledning är risken för infektion s l,örre ,i denna led än i någon annan.
Man har tidigare mycket diskuterat möjligheben att genom skj n ta knäl eden ulan samtidig skada å lbendelarnc. Simon
har genom under sökningar på lik visat att detta är möjligt
och Preund ,h ar upprepat dessa försök, varvid h'an begagnade
sig av }är nslavar av 7,9 mm. tjocklek, motsvarande kalibern
av d e ~under vä rl dskriget an'Vända tyska g.evärsi-:ulorna ävens,om 7, 1 111m. tjocka stavar, 111otsvarande de engelska k ulorna.
Han har genom dessa sina Iförsök fastslagit att en pr oj ektil
av n ämnda kahber kan passera knäleden såväl !framifrån-hak
,s,om från ~ si~da till sida utan sambidi'g benskada.
En vida större praktisk 'b etydelse än mjukdelsskadorna
har knäledens skottfrwkturer. Dessa frakturer uppträda und·er snart sagt alla former från de minsta benavsprängningar
och isolerade 'skador å lårbens- och slkenbenskondylerna till
utbPedda i leden inträngande frakturer av dessa båda ben.
Vid svår a granatskador inträfl'ar ej sällan betydande splittring ,och sönderkrossning av bendelarne med fuHständigt ödelä ggande av leden.
Prognosen vid rena mjukdelsskador god, om tidig sakhmni g behandling inledes. Fle,rtalet primärt s'yclda sådana
ska,dor läka med ·b ibehållen rörlighet. Även vid fall med måttlig !b enskada är ledens funktion god. Går skoltfr akturen däremot djupt in i leelen och dessutom infetldion tillslöter är
Prognosen dåhg vad beträffar bevarandet av benet.
Tidshift i Sjöväsendet.

J ~)
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A:rhausen har bland 32 operativt behandlade knäl c·cl sskottskador ,fått en rörlig led i 23 fall (G5,n %) .
Erlacher har efte runclersö:k t 280 knäledsskador, varvid l -lfall föranlett resektion. Han fann därvid i 139 fall an'kylo s,
i 8 fall 'S linkled, i 74 starkt 'i nslu·änkt och i 36 fall måttli gt
inskränkt rörlighet, i 3 {all normal rörlighet.
I aHmänhet visa dc fall där resektion ulförts dåliga ns ttllat framför allt 'beroende på bristande stadga i leden.
Thöle behandlade under världskriget 152 skoltskador i
knäleden. Av dessa kikles 121 och dogo 31 ( 20,~ %) .
Av dc läkta gjordes r cs'C'lct ion ,j 18 fall; primär amputa tion i 16 faH ooh sekundär sådan efter tidigare ulförd resekli.on i 2 fall.
Under ~en tidigare period av /k riget gjordes i engelska armen i rätt stor utsträckning resektion i d es sa f·a ll m ed i reg el
dåliga J"CS Ultat. Under krigets sista S'}Qede hade behandlinge n
av knäiedsskottskador i England att uppvisa goda funkti onella res,ultat; även i s:v åra fall uppnådde man en rörlighet
av minst 40 %.
111or tal ilet. Knä l ed ss·k adorna anses j ä m te härftledss.kotl skadorna hava den sämsta prognosen CJLIO'acl vilam.
Under ·k riget 1870- 71 hade Lyskarne 1,420 kn~ilcdssk a 
dor; bland dessa 724 dödsfall (5 2, G %) .
Uppgifterna ang. mortaliteten vid dessa skador und er
världskriget växla, och ·Sifl'rorna avtaga med avstå ndet från
fronten.
Enligt d en o!Iicidla engelska sjulkvårdsbcrättelsen rådd e
bland knäledsskottskadorna i början av detta krig stor mortalitet och stor amputationslfrekvcns; mot krigets slut med
förbättrade behandlingsm e lod er ring a dödlighet oCih få am putationer.
1

Fotledsskottskador.
En s·tor del fotl edsskador utlä'k a med rörlig led under
.förutsättning :a v '1 nåttlig skada å bendelarne. Även fotled srescktlionerna giva gott funktioneUt resultat, clär·e sl e.fterbe-
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hand li ngen riktigt genomförts. von Langenbeck m. fl. hava
yisat, att sårade även ·efter J,otlc.dsresektion kunna bliva tjänstdugliga, t. o. m. mars·chcl.ugliga.
Erlacher har eftcrunclersÖ'kt 232 utläkta fotleclsskador ; i
12 fall va r reseldion ulförd och i 10 språngbenet exstirperat.
Han fann därvid i 141 fall anl<yl.os, ·i 4 fall slinkled, i 27
starkt inskränkt och i 56 måltligl inskränkt rörlighet. I 4
fall var rörligheten norma l.
På engeJs,k t håll är man mera pessimistisk beträffande
d essa skador, s·ä rskill därfö•r att d e ofta visade sig vara I<Ompliceraclc med hr.ott å und erb ensbenen. Med hänsyn till infektionsrisken framhålles viklen av lidig ·operation. Slutresu llaten enligt engelsk erfarenhet clålitga och på <let h e'la taget
säm re än i någon annan led. Fo1tens analmuiska byggnad
clisponer::1'r .för långvariga in.fe:J dio.n cr i de olika ledgå n:g arne.
Efter utläkning av proccss•c n .ofta kvarståcn<lc smärLOJ' och
besvär a nde deformiteter, som nödvändiggöra en sekundär ampu·lation.
1

En fråga av stor prakiisk be tydelse bekäfl'ande kdskottsk adorna är den: Vilken ställning är ftmklioncllt sett den
Jb ästa i resp. större !edgångar, i händc'ls·e skadan medför fullständig stelhet (ankylo,s )? Enligt engelSik erfarenhet bör behandlingen gå ut på att i dylika fall söka uppnå nedannämnda
ställni n gm·:
Höftled: fu],J sträckning, 10 o abduktion och så gott som
ingen utMrotation, d. v. s. foten skall peka rätt .fram.
T\nälcd: raJd ben med antydan tiH lätt höjst.ällni!11g, dock
stor återhållsamhet ·h etpäfl'ande den sistnämnda, då den har
benägenhet att öka. Uneler .efterbehandlingen bör man 1ha •s in
u ppmär'l<:samhet riklad dels på upp1komsten av gcnu ~·ecurva
tum (översträckning i leden på grund av svaghet i ligamenten ), dels på skenbenets benägenhet att vilja åka bakåt under
samtidig utåtrotation, Båda olägenheterna kunna undvi1lms
genom ·O msorgsfull gipsn·ing.
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Fotled: Erfarenh·eten .från kriget har visat, alt den tidigare eftersträvade ställningen av rät vinkel ri fotleden ej ä r
den för gången bäs•t a, utan folen 'bör stä'llas i lindri'g dorsal fl.exion, som möjliggör för den skadade att kunna stödja p a
fotens främre del. Medelställning mellan pJaltfot ( Yalgus )och klumpfotställning (vants) bör ·eHersträvas, men om dett a
ej är möjligt, är en linårig varusställning att .förcdragå fram för Ya'lgusställning.
Skulderled: 60 ° ahduktion av armen med antydan lill
inålrotation.
1lrmbågsled: Något mindre än rät vinkel (c:a 75 ° ) mel lan över- och underarm ; i denna ställning lkan den skadad e
använda armen vid måltiderna, 'l<a mma sig .etc. Vid chtlbb elsiclig armbågsan kylo s, ,fixeras den ena på detta sätt, den andr a
i l l 0° höjst.ällning och det är av vi l<t att tills e, att und·erarme n
a1klrig blir ankylootisk i pronationsställning utan i medelställ ning meU.an pro- och supinahon.
I-l ondled: dorsaJ.flexi·on är absolut att föredraga, då \fingrarn es gripförmåga h~iriger<om ökas; såväl vid ankylos i
str~1okställning och fraunrför allt i voJarflexion är hanelens gripförmåga väsentligt reducerad.
1

Specialsjukhus för extremiietsskoltskador.
Det framgår av den red•o,görelse som 'lämnats beträiT'ancl L'
extr•emite lsskottskadorna alL dessa ie·ke hJ.ott höra till de va nligaste ulan att de även •ä.r·o Lill ·sin natur synnerligen allvm·Ji,ga samt att behandlingen av desamma är ingripande och kr iiv·ar slor erfarenhet och teknisk .foärcli.g het. Då härtill k ·o m mer, att den sårad·es framlida öde o~h arlbetsfÖt'måga i ej
!'inga grad beror av det säll varpå en sådan skada skötes ocl1
all sålunda den vård, som beredes .dessa fa'll ·h ar ·e n ej oväsent lig social räckvidd, är cl'Ct icke ägnat att förvåna alt i d en
ri·khalliga facklitteraturen Ifrån och e<fter kriget man av och
till mötes av krav·e t på särskilda specialavdelningar, .d it s[tdana skador kunna sammanföras .för att erhålla en ·e nhetl ig t
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genomförd behandling unel er kompetent .fackmans I.cdning.
F r ån tyskt håU ha flera av de ledand e kirurgerna framhållit
önskvärdheten och lämpligh el en av en sådan anordning; där. emot föreligger ej några uppgiHer att •s ådana speeialavclelningar verkligen kommit till stånd, åtminstone ej hcträfT·ande
d·e ,fäTs.k a fallen. Däremot förlades }u i regel eHerbeha.ndlingen av ·e xtremitetsskadorna tiH gemensamma ortopediska
sj u kavdel ningar.
I England inrättad e man år 1917 på .i nitiativ av Sir Anthony Bowlby särskilda specialsjukhus för lårbensslwllfrakt ur er såväl vid de engelska sjukvårdsbaserna i Frankrike som
i h emland et. Likaledes u ppsattes i England under kriget 17
ortopedi·ska specialsjukhus för 30,000 patienter avsedela för
efterbehandling av ex lr enritetss,kotts·kador, om.fatlande aYclelninga.r för 1111assage, elekl'rolcrapi, psycho- terapi, gymnastik,
r adiografi och !balneologi.
I Frankrike utarb e tad-es 19 l G en plan för specialvårcl av
krigsfrakturerna av Alguier, Fresson m. ,fl. och från hörjan
av 1917 var denna specialiseringsplan .g·enomförd och gav sedenll era synnerl-igen goda r·esultat. På ett avstånd av 30-40
k m. f.rån :fronten hade ·flera armeer ett eller flera gemensamma frakturlasal"ett und er särskilt utbildad Iäkaroes ledning ;
hit transporterades om möjligt varje cxtremitels.skada, så
snaTt sig göra lät, sedan ·densamma vid fronten blivit noggra nnt immohiliseracl; även denna del av behandlingen vaT
om s•orgsfu llt or.gani s·erad oeh stod under uppsikt och ko.ntro'll
av kirurgerna vid f.ronl•s jukhusen. Å specialsju1\ihuset utJörd•es edor,de-rliga ingr epp, vare,t'·ter patienten, sedan infektion en var hävd, över;fö.rcles ti l·l de med operationsavdelni'ngen
samarbetande ortopeclis ka avdelningarne, !belägna (}"0- 100
'km . längr•c bakåt. DC't visade sig nämligen omöjl•igt alt beh å ll a den sårade v.id frontlasar etten tills fraktm·en var läkt,
utan :fö.rlacl·es däDfÖ·r läkningsperioden, till 'Cles·s full konsolidering inträtt, .tilil de ortoped'is.k a avclelningarne, vill<a stodo i
intimt samarbete med dc operativa avclelningarne oelh under
sannna gemensamma ledning. s ,is·t·a · delen av den sårades beh a ndling för'lades till en avdelning fö r !fysika lisk t·e rapi, där
1

-
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han erhöll erfonlerlig eft erbehandling, proteser m. 111. styrkan av d enna OTganisation , Yi lken r edan i fredslid bör Yar a
Yäl förberedd såväl beträO"ande personal som mat eriel, är , al t
den sårade under h ela sjukdomsförlo•p pet, trots all han und n
d enna l·i d måst e förflyttas mellan olika sjukhus, står und er
en enh etligt genomförd kontroll, tack var e det in-tima och n oggr a nat fast-ställda samarbetet mellan specialorganisatione n ~
olika avdelningar. Chefen för ·den operatiYa avd elning en h ar
ledningen av det hela i sin hand och kan g enom sina dir e kl iY
lill se, att behandlingen blir konsekvent genomförd.
Att man på en sp ecialavdelning kan ·erhå'lla synn erlig en
goda resultat även med gan-s ka enkla m ed el -o ch m ed ringa
kostnade r, under förutsättning av ett ·inh•e sserat och målme dvetet arhete från läkarre ns sida har den öslerrikisl<e kinurg en
Böhler visat. Böhler, som und er krigets tidi-gare sl<ede arb etade som läkare vid .fronten, insåg ganska tidigt alt de t oft a
dåliga result·a tet ifråga crm extremi-tet-sskadorna berodde p a
en otill1fredsställande behandling -och :bristen på O'I'ganisalion i
d ensamma. Framför allt v-oro ·de talrika förflyltningarne ay
de s1kadade och den of•t a förekommande v.äxlingen av 1-älkare
tiH srtort .men. Eft-er att föTgäves 'ha .gj-orl framställning h o>sina överordnade angående nödvändighJCten av att milil-ärlä karn-e erhöHo en bättre undervisning -i •s kötseln av -extremitet sskador och framhå1lit vikten av sprecialaYde lningaT för des sa
skador men endast möt-ts med misstro ·och det svar-e t att allting var bra som det var, beslöt Böhler ratt taga de nna sak i
egna händer. I augusti 191G iförordnad som kirurg vid et t
JasaT ett i Bosen för hndr.igt sånl!de fick han tillsbänd att d ä r
äv-en moltaga svårar e -cxlrmnitetsskador di-r·ekt från front en
ooh inrättade -därför p å egen bekostnad en specialavddnin g
för ·sådana .fall. Lasa-re tte t vaT inrymt i etl gammalt k1-oster,
som seder-m era varit -först kas-ern och sre dan yrkess:ko'la. Ut redningen var synnerligen primitiv. Vantiga mi'litära manskapssängar användes med madrasser, stoppade med träull ;
iförsta året saknades· badkar. Sängantalet var 200. Här inrätta-des nu olH\.a rum för roli-ka rskot:tfrakhuer, sålunda ett ru m
för ·Iårbensskottskardor, ett får underbensskador etc. och a ll -
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-var i detalj -ordnat och sp ccialliserat. Så -var t. ex. varj e
sköterska inställd på be'handlingen av en viss sl< a da, för a lt
sålund a härvid'l ag uppnå slörsta mö,jliga färdigh e t, och varj e
skena ·och ya r je förhand gjord es eft-e r en viss fastsl-älid typ
och -funnos ständigt färdiga. Röntgenapparat saknades· unel er
{]e f-örsta G 'm ånaderna. Trots dessairflera häns ee nden primitiv a anordningar var Böhler i stånd att re-d an 3 )Ii m å nad
senare Yicl en militärJåkarsammankomsrt i Tricnt kunnra vis·a
20 ·svåra skottfrakturer, som ulläkts med normal funlklion . I
juni följande år var sjuld1•us ct h elt och håll e t inrättat -f,ör
skotLfr akturer och fullständig utr edning Iför strä ckanordning
j ämte erforderliga skenor m. m. iordningstä1ld.
Röhler lämnar •en ulförlig redogör el-se .för sin a r cs•u ltat ,
smn måste betecknas som synrnerligen goda. Mo-rta J>i,te t =
4,G % ; amputations- %= ], r; %. Av 111 lårbensskoUfraktur er läkte 73 utan förkortning, d e övriga med 1- 2 cm. förkortnin g. Av 95 ,]"näl edsskaclor var rÖI'ligheten normal i 24
fall; över 90 ° i 37 fal'l; i samtliga övri·g a fall utom 3 fanns
rörli gh et -från 90- 70 °. övriga ·s.k ottskador vi·sadc motsvarande go-da res·ultat. Orsaken ligger, -enl·igt Böhler, d·ä ruli, att
samma läkarre kunnat .följa och dag ligen 1kontroH era behancllin•gen från dess !början och till des's den slutförts samt att d e
såra-de undgåtrt rförflyttning, varigenom såväl såre t s-om elen
sårade beretts stillhet. I övrigt rtill-skriver Böh.Zer sina goda
resultat, Ifrånsett en noggrann •sårbehandling, den omständigheten, att dessa skador blivit funktionellt behandlade, varmed
han m enar en rfu'llst-äncli-g, aldrig avbruten vila av d e väl repon erad e frakturerna under sam tidig aktiv rör-e'! se av så många
som möjligt häls·t alla ledgångar m ed undvikand e av alla r ör elser, s-om förorsaka sm~1rt-or.
F-öTutsättningen .för aLt vården å en -dylik specialavdelning för -e xtremitetsskaclor skall lämna goda resultat är, säger
Röhler ti'll sist, icke minst d en att ledningen för densamma
lä•m nas åt ,J äkar·e, »som ej lblortt kunna ·o perera utan också
förstå a-tt hantera hammare och tårng, borr och fil samt yxa
(Forts. )
Dch så·g ».
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Flygradio.
Flygnjng och radio kunna olvivelak1tigt ans es såsom ch
m esl ,framträdande exponenterna för det 20 :dc århunclradeb
tekn ile ~Iecl visshel komma de ·även att ännu när.m ar·e sam arbeta i .framtiden, och en säker och föl' troencleingivande lu ftLrafi,k kan ej bliva möjlig utan hjälp av ett felfritl funkti onerande radio-väsende.

Flygradions utveckling.
Före världskriget.
Införandet av radio i luftskepp och .flygplan var förbu ndet med vida större syårigheter än radions aptera nde i försvarets oCJh den kommersi·ella trafikens tjänsl. Svåri•ghete rn :t
låga ej endast på tekni·kens område; det gällde också att öyervinna många th inder •a v renl personlig nat'llr. I Juftfat,tskr etsar s•tällde man sig :mycket skepbisk mot införande av rad io
å f.lygfarkost.er, man såg få .fördelar men många nackdel ar.
Radioappa•raternas vikt skull·e bli en besvär.lig extra ballas t
högspänningen skulle utgöra en ~fara för ballonger ·o ch bens in tan·k ar och antennen .sku ll e .ä ventyra stabiliteten och s.tyrbarhcten.
Sedan ·emellertid vissa kustradiostationer börjat utsän da
tidssignaler, stormvarningM· och väderleksunderrättelser y akna•de intresset inom ·lu ftfartskretsar för anskafTandet av för
bruk å flyg.farkoster avsedda mottagare, vilka kunrde rupp,falt a
och avläsa ·O vannämnda und erroätteJ.ser.
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J !början av å r 1912 framställdes i Tyskland en radion10'ltagar e, som install erades i ballonger och luf.lskepp och som
framgångsTikt lyckad·es uppfå n ga fTån markradiostationer utsända meddelanden. Bedan samma å~· lyckades man äYen
konsrt-ruera en avsändare för luftskepp . Sändaren ar·bctade
m ed »s·Iocknande gni sto-r » och hade för undvikande av eldfara
en gas lätt tillsluten •gnis lslräcka. I övrigt var hc·la an läggnin gen nog·a isolerad. Sändare ns totala vikt var c :a 12fi kg.
oc h den uppnådela räckvidd en inemot 200 km.
Den nu anförda radioavs~indaren ansågs em ell ertid med
rätta .hava fö-r ·stor vikt och laga för mycket utrymme i anspr ~l'lc
Man lyckades så sm å ningom fr amstä ll a ett par nya
typ er av flygsänd,are, vilka bäollre fy,! ldc dc prakl•iska kraven.
Såhmdra färdigställeles dels en mindre sändare avsedd .för närspanin g och artillcroieldledning med en vild av c :a 25 kg. och
en räckvidd ·a v c: a 2fi km., dels e n sändare avs,edd för f j ärrspaning med en räckvidd av ung·efär 100 km. och en vikt av
c: a 50 •k g. Båda typerna arlbctacle enli gt system el »slocknand e gnistor ». Hörtelcfo11'en var inbyggd i flyghjälmen och
taok vare denna anordn.ing lyckades 1nan ut estänga en s'tor
del av buMret fr ån fl ygmoto rn.
All a försök alt erh å ll a en und er praktiska förhållanden
säkert arbetande moltagning misslyckades eme ll ertid av två
sk äl. För det första voro kr·istalldekktorerna a lltför mekanisk t ·k änsliga tför att m otstå vibralionerna i flygkroppen under ;fly gning och för det. andra var el en molrtagna ·l jud s tyrkan
även när markstationen a nYändc kraffiig ell'·eld allHör svag
för att kunna läsbart •u ppfattas. De t var först med införandet
av l}udför s:t ärkarc arbetande m ed Yakunu·Ör, som man lyc kad es överkomma de anförda svå ri•gheterna.
Fas•tän man såväl p å högsta ort som inmn tekniska kretsar snart insåg radions ofanU.iga betydelse för användning å
fl~gfarkosler såväl fö r freds- som krigsbruk, stötte e tt dylikt
infö.r ande på ett my ck·et starkt m01tstånd från flygp ersonal en.
Radtiot.eJ.egra:fi var ännu så läng e ett os,J uivet blad för den
stora .allmänhete n och flygarna ville ej öka yrkets risker med
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att bli nedtvingad e i d en »elek1riska slol en ». För förmedlin g
a v u n d errält el ser från flygplan l·i J.l ma r k e n an v ä n de m an si g
i stället av rapporlhylsor eller oc·kså aYskö l man s ignalrak ele r
av olika färg e r. Sk·uU e t. ex. en flygspan are rusta sig för a lt
leda e n lå ng,·a ri'g arlilleniskjutn.ing fi ck han P'acka spana r rummel så fullt m ed rak e ter att han lu1 a ppas t r~ck rum al l
•
s jälv röra sig.
De t blev världskriget, vilk e t J1är , liksom p å så m ång:1
a ndra o m.råd en inom t eknik en , framtvingade en lösning a\' el l
problem, som under fredsförhållanden ansetts såsom pr aktiskt olösligt.
Ulvcckl i ngrn undrr världskriget.

1\11-an tord e utan vidare kunna fa stsl å alt h e tjänandel a y
en flygradioapparat und er fullt krigsmässiga förh åHanden i ck l'
är någon sinekur. Hur stor är icke ski11Jmden mellan d e förhålland e n und er vilka radiot elegrafisten på en storstation ooh
spanaren i •ett flygplan arbe ta. <D en .förre sitter i sin be kvä ma stol Ii ett ,Jugn t och rymligt rum; han har fram för sri.g en
lydligt ooh Öv·erskådligt monterad appanalur, vilken ofta ä r
så tekni skt fu ·l ländad att t elegrafist e ns a rbete in·skränker s.ig
lill det r ent mekaniska. Fly.g spanaren där•e mo•t ·är inklänwl i
d et trånga spall'arrumm el. P lane ls rh äftiga rör·elser och d e l
vålds•a mma bullret från motorn lbidr.aga på intet sätt till al t
öka komfO'rt.en. Det liHa spanarrurmme't är belamrat med r adio j>ämt•e tillhörande batt e rier, m ed flygkamera, med amm un.ition ·tin •k ulsprutorna, m ed kartor oclh kikar·e, m ed syrgasandningsapparat och m ed andra ·skrymmande artiklar. Sp a nar,en ska ll sköl'a slin spaning e ller göra sina ned slagsoh servationer, han skall vara beredd att använda kulsprut.on1a och
kanske k·a sba bomb er, rhan s·k all s·e upp på navigel'ingen och
han skaJ,J ~övrigt fullgöra den mängd å·liggande n, som berättigar !honom a'tt a nvända titeln »tus enkonstnär ». Dess·a k.orl a
a ntydningar visa rh ur ,i grunden skilda möjligheterna äro för
ett betjänande av radion ombord i ett flygplan och på en
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]llarkstation. Flygspana r e n s ögo n, händer och nerve r äro så
f ulllwmligt tag na i anspråk för andra gö rom å l aU betjänande!
av 'radion m å'S te inskr,ä nka sig bill n ågra enkla inställning ar
av a.ppara lerna och avgivandel av vi•sa tecken e ller kortar e
m eddeland en. l\INI få ord k1an man därför sammanfalla forelri ngarna på e n ,f!ygradio p å följande sä tt: lit cl utrymm e, lit e n
v ik t, stor •e nkelhet och abs olut r:isld'ri<het i h e tjänandd.
De t var också m ed hänsyn till ovannämnda grundford1,ingar som världskrigets första fl yg radioapp a rat-eT konstr uerad es. [ slutet av år 1914 utr·ustad es vissa flygplan med Cil
liten » gnisls~indarc » arbetan·de på endast en våglängd, ?50
m eter och m ed en vikt av endast 1 l kg. Sändaren avsågs a ll
o·iva sina tecken till e n särskild mottagiTin<gsstra trion p å marn
k en. :Snart insåg man em ell·e rtid nöclvändiglh el en av att sänd aren kund e användas på m e r än .en våg längd och man börjaJ e
f ramställa sändare, smn behärsk,ade flera fasta Yågl·ä ngder.
HittiJ.Is hade :man endast betjänat ~rig av sändar e i flygpl an. och man ,had e till och m ed gå tt så långt att mart infört
v issa mttomalli ska teek e ngivning S!anordningaT tör att lbespara
cJ.e hastigt och ofta mindr e n nggrant utbildad e spanarna mödan .aY att inlära oa h praktisk•t am·ä nda Mors e-teclu1en.
Det bl ev ·emdl e rlid sn,arl tydligt att någon tiHförlitlig racl ioförbindel'se ej kund·e erhå ll•a·s så läng,e man saknad e mott agare i flygplan et. Spanaren ,had e sålunda ingen garanti för
att hans t·ecken uppfatlats av markstati>onen: och d e tta förh ånande ledde ofta till svåra förvecJ<lingar t. e x. vid artillerieldledning. Som förut antytts var mottagningen i f.lygpl·anet
för e nad m e·d ·ntomord enUigt stora svårighet·e r. Kri sta llde tektorerna kunde ej motstå vihrat.ion•e rna und e r flygning utan
bl evo oregl erade och trots införan'd e t av flyghuva m ed inhygd
h ört·e lefon kunde el e n mottagna ljudstyrkan ej göras läsbar i
b ull ret från .f·l ygplanets motor och propeller.
Under åren 1915 och 1916 lyckad•es man eme.lJcrtid kons tt·uera ljudförstärkare arb e tande m ed v akumrör och härm ed
var fråg a n löst. Man började nu bygga ·lwmii:JineN~d.e sändar e-mottag·a rc och framställd e eH fl<e rlal typer, vilka betyd-
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ligt :vari e rade såYäl i storlek som effekt beroende på det sia ···
av flygplan för vilka de voro avs,c dda. Såhmda använde ma ~
för spanings- och eldledningspla n en typ, som bethärskad e el t
våg,Jängdsomr åde 150- 500 meter. Sändaren ar~1etade fortfarande ·cnl,i gt •syst·e mel »slocknande gn~stor » . :NlottagaT·e n kombinerad es med ·en lågfr ekvcnsförstärk are. StrömkäHan u tgjordes, av en växelströmsge nerator, som dr evs från flygm otorn förmecklsl' ntv~ixlad önrföring. Generatorns likström ssida lämnade även ström för •u ppvärmning :av kläd er m. m
I och med införandel av d enna typ slopades alla automati sk~
teckengivning sanordningar och så,·äl avsändning som m ·o tla gning !bas,erades på Morses syst·em.
För ensitsiga slridsmask,ine r ·k onstruerades en särski ld
s~i ndarc - motl,aga re, där sändaren endast he'härskadc en em b

Yiiglängd - 150 m eter. Det typis1ka för denna apparat Yar
at t beljänanclel inskränktes till d et mest idea'liskt >CITldia. Salunda f•a nns tii,J flygplanets manöverratt framdragen en böjl i;..,
m eta llrhylsa, i vilken voro inlagda ledningar tål! såväl säncla r l'
som mottagare. Ledningarna anslötos till en knappkonta k l,
yj,Jken i n edtryckt läge manövr·erade sändaren, under det al l
den i viloläge höll moll'agarcn inkopplad.
För jätte'flygplan, avseelda för långväga bombardering sföretag, konstruerade man även en kombinerad sändare-m oltagare. Sändar>en behärskad e här elt våglängdsomr åde 3001,600 meter och torde ha uppnått ,e n räckvidd av omkrin g
500 km .
Vad slutligen beträtTar dc stora styrbara luftskeppen vow
dessa försedda med mycket kraftiga radioapparate r. Säncln
rens våglängdsomr åd e var emellertid ganska i nskränkt 600820 meter, under det att mottagaren behärskade 250~2,0 0 0
meter. Häokvidden belöpte s:ig till c :a 500 km. över land oc h
1,000 lon . öv·e r hav. Mottagarna v~oro s,y nner1ig,en goda och
försedda med starka ljudförstärkar e. Som exempel på vil ka
distanser, som redan under väddskrig,et kunde erhållas m ed
mottagaPe å luft>skepp kan erinras om att den tyska Zepp eli -
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n ar en »L 59 » på väg till den i OstaJPika stående generalen
von Leltow-Vorbcc k i närheten a;v Kharbum på ett avstånd
a Y 4,500 ·k m. från Berlin erhöll radiotelegrafis k o·r dcr att återvän da hem.
Införandet av sändare f6r odämpade våyor.

Alla hiHills omta,J ade sä ndar e ha arbetat med »slocknande
gnistor». Väddskriget hade under år 1917 å landfront,en steln at till dl ställningskrig. På båda sidor om fronten had e
radion unelanträngt de förut använda metod ern a för m e ddelan elens överbringande . Det uppstod därför på elt relativt begr änsat lerrängavsnitt en massanhopnin g a\' arb etande gnis tsändare. Trots ell noggrant användande av vari.crandc våglängeler fylldes .J uften av sådana störningar alt mdiokommunikationen pra,k.f<iskt tag el omöjliggjorde s. Det var då t·ekniken !frambragte sändare arhdande med ndä mpad e svängni ngar. Detta stora framsl,eg medförde färcligs~äHandet aY
s·än dar e för såväl telegra:fi som telefoni, v,i!ka i förhållande
till del gam la systemet h e tingade ytl ers t ringa utrymm e och
\1ikt 'P å samma gå ng s'om de gåvo lå ngt gynnsammaPe räckYidder ,och en synnerligen stor störnings.frihe t. Sommaren
1918 kom den första fö r bruk å Jlygfarkoster konstruemde
kombinerade röravsändaren -rönnottagare n till amvändning.
Sändarens våglängdsomr å de var kontinu erligt variabelt mc.Uan
350 och 750 meter. Sändarröret var ett högevaku erat val<:tnnrör, som drog en efl' ckt av c:a 5 \Yall. För att underlätta erhållanclet av ·kont·a kt vid muop var sändaren för·sedd med en
särskild anropn ings·anordning beslående m r en liten kondensator, som ' 'id användande varierade 111ellankretsen s och därmed även den från antennkre tsen utstrålade vågl,ängden inom
vissa s rnårr e gränser. :\Ioltagaren 'h ade två para.ll ellkopplade
andianrör sam t yar anshiten till en 4-rörs lån@frekvensfö rstärkare. En från flygmo torn driven liks-trömsgene rator lämnade en anodspänning av GOO Yolt till sändarröret samt d essHtom en viss lågs pänd c!Tckt för uppYiirmning ay flygpersona-
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Jens kläder m. m. En räckYidd av inemot 200- 300 lon. e rhölls över land och un gefär det dubbla över hav.
Apparaten var slutli gen försedel med en f.aslskruvacl front plalla, vi lken endast lämn ade rum för manövrerandel av anlenrwariometer, varåorneler för in stä lland e av int e rfcN~nstone n
\'i•d mottagning ocih a.nropsanorclning. Apparatens sändare
och mottagare inst.ä llcl cs Jör·c uppstigningen (a lllså på marken) å önskad våglängd. Spanar·en hade unel er flygninge n
enelast a tt utföra sj ~ilva r esonanstagningen vid si1nclning elle r
atl regl er-a interf.crenslonen Yicl mottagning.

l'tuecklingen efte r världskriget.
Den ovan omtalade f.lygradion kan s·ägas vara en god
exponent för flygradioteknikens ståndpunkt äv·e n så sent som
lrc år efter världskrigets s.Iul. Det nu sagda gäller speciellt
för militära förhålland en, men som 'flygradion vid denna tid punkt (1921) ännu ej erhållit någon större användn ing å för
kommersiell tmfik avsedda J'Jygfarkoster, kan del sagda gälla
för flygradio i allmänh et.
~I oe d tiULagandc aktivjtel inom såväl det militära som
kommcrsie.lla flygel ·haT hel t naturligt önskan om stötTe räckYiclder hos flygradion fra1111kommit. Den ovan beskrivna ·flyg radion ·a rbetade med högspänd likström. I och med det alt
större cff.ektbelopp ansåg.os önskvärda tiHkom fordran på krafbigare gcnerato.rcr. Men med små likslrömsgenerwtor er för
höga spänningar följa alllid v:i ssa nackdc.Iar, dels med hänsyn till olägenheten av att överhuvud taget h ava ledningar
förande 'hög likslTÖmSSi)änning i ·ett flygplan och dels m ed
hän·syn till vissa< svårigheter att få tillräcklig eleldrisk och
mekanisk h åll:fasthei hos en så .liten likströmsmaskin som en
radiogenerator, vi lken dess u tom arbetar med ·c H mycket högt
varvantal (i aHmänhct 4- 6,000 val'v / n'lin.). Det har dädör
framställts f.ly.g racliostatione·r, vi}ka försetts med ett särskil t
likriktar·eaggregat .för likriktning av växelströmmen Ifrån en
växelströmsgeneratm. För matning av sänclarrö•r ots ell er
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-rörens katoder har även a nvä nt s växelström från genera l01·n
und er det .att audion- och förslä rkarrör erfordra t sä r skilda
anod- och g·l ödströmsba lt eri cr. Nackclclcn hos ifrågavarand e
anordning li gger i likriklareaggrcgatct. Ick e nog med att
delt a tager ·e n d el utrymme i ansprå k, del utgör ock en k·älla
till osä kerhet i det all likriktarröret ofta har en ganska beg r~insad livslängd.
Man har dänför på många håll återgått till högspänd likström för matning av s~indarrörens anoder. Genom atl parallellkoppla elt visst antal (van li gen lvå) rÖT har man ökat
den a nl 0nnen tillförda elTckten utan att hehö\·a öka den primära spänningen.
Här skall nn lämnas en korl ÖYersikt ÖYer d e allmänna
anordningar och fordringar, som kunna sägas förefinnas på
en modern flygradio.

Driukällcm.
Drivkällan utgöres i allmä nhet av en propdlerclr.i ven liktrömsgenerator. Generatorn placeras ofta så att den s,itter i
luftströmmen från .flygpropcllern. I stäHet för propel,lerdrift
kan gencratoPn naturligtvis genom t. ex. remöverföring eUer
elylikt driva-s från flygmotorn. I varje falllämnar gcncral·O'rns
högspänningssida högspänd likström till sändan·örens anoder
U11!cler det ·a tt lågspänrtingsSiidan malar samma rörs katoder.
Som man emellertid :fordrar ·en absolut konstant g·l ödström,
vilket är praktiskt .omöjligt 1a tt erhålla från gen eratorn under
flygning, brukar man taga ilfrågavarande ström från särskilda
ackumulatorbatterier. Dessa sitta som buffert till gen erator·ns
lågspänningssida och laddas· härigenom automatiskt. Enär
det VIidar e är av stor b etydelse, att generatorn även lämnar i
möjligaste mån konstant anodspänning under f lygning, när
hastigh eten varierar, måst·c generatorn förses med något slags
regleringsanordning härför. Man bruliiar fördenskull uppmontera genera-torn ·p å ·en från spanarrummet åtkom.lig vridbar pivå, så att luftens anfallsvinkel mot generatorpropellern
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·· l r as ayen
Ha"1·1· oo eno m anc
genera t orns omloppshastighet. Det blir eme ll ertid ii praktiken ganska svåTt att
på -delta sätt få konstant Yarvantal. .Man har därför utexper im enkral sä r skilda propell ra r för konstant varvantaL Blad el s
stign ing ä r icke konstant utan ändras m ed varvantalet. Den na ändring i stigningen sker fu ll t automatiskt och har ti ll
följd att propellern s has ti ghetsvaJ,iaLioner hållas inom mycke t
snäva gr än ser. Även e le ktromag<11eti~k a regleringsanordnin gar kunna användas, vilka t. ex. genom att hålla magnetiseringen tiU högspänningssidan lvo-n.stant bidraga till a lt stah ilisera !högspänningen trots Yal1iationer i genera torns varva nt aL
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motlagare.

:\Ted hänsyn ti 1l aU radioins tallationen i elt flygplan bö r
laga minsta möjliga utrymme och vara lätt å tkomlig för b etjänande byggas avsändare och mottagare ofta i ett gemensamt omhölje, v,iJkel förmed elst en fjädrand e upphängnjngsanordning fastsättes å lämplig phts i flygplanet. Avsändar en
iir i allmänhel utrustad me<l mellankrcts. Den konstruera s
vidare för t'Clcgrafi med rent konli·nnerliga svängningar ell er
med avbnutna kontinuerliga svängningar (ton) och för telefoni . Vid telefoni a.nv~indas ofta m .ikrofoncr m ed balan sera t
mem bran i avsikt att oförh ind ra motorbuller m. m. att inverka
ii talsvängningarna och förslöra tal et. Även mottagar en är
i allmänhet förseeld med mel·l,ankrcts. Den har fön1tom etL
eller två (i senar·e !fall et pa rall eUkopplade) audionrör ett varie,rancle ant·al förstärkarrör. Vanligt är alt förstärkning en
kan ändras genom inkopplandcl av flera eller färr e rör. Ibland
förs es motlagarna m ed en anordl1!i ng för tonpronting, varm ed
förslås att d en ·egna looen vid telegr-afering med lon och de l
egna Lalel vid telefoni uppfaltas i hörtelefonen. Denna senare är alltid in:byggcl i en f,Jyghuva oc'h bestående av en cH er
l vå hörlurar. Sändaremollaga.re ha ·en gemensam anslutning
t ill jord, vilken utgöres av motorns och flygkroppens metalldelar , som sinsemellan förbundits.
1
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An lenn sys tcm.
För fl ygrad io a nv änder ma n sig a nt,i,ngen 'av en hängande
a nt enn , d. v. s. en anord ning, där anten nlrådcn, utsläppe.s från
en rull e så att den kommer all .h änga under och efte r f lygplan et, ell er ock av en till flygkroppen fastbyggd a n te nn (.fi.g.
1 a och b) . En jämföre lse mellan de båda systemen mekani sk t h änseende t a la r mycket till den fasta anten nens fårdeL
En lång h ä ngand e antenn förminskar så lund a i högre gPad
elt fl ygp lans hastigbet och sLigförmåga. Den kan vidare ti.ll
en vi ss grad sägas ut göra en, om i n le di r ekt fara, så d·ock olägell'h et för .fl ygplanet vid flygning å låg h öjd då den kan
fas tna m o t något föremål och ryckas av. Vid cskad crflygnjng
är den 'h elt 'enkelt omöjligt •alt anvä nd a. En fast antenn kan
där emo t 'fö rsvåra användanid et av t. ex. kul spr u t.o r, e n nackdel, som ej åt erfinn es hos d·en 'hä nga nde a nt ennen.
En jämförels e m ell a n <le båda systemen i elektri skt hänseend e g iv er vid h and en , att el e n fasta antennen lhar stö rre
kon s tans, und er d et ·a lt ·clc·n hängancl·e antennens elektri sk a
egenskaper n ågo t .förändras m ed var iera nd e flyghas ti ghe t och
,.,id m a növrar med fl ygvap net. Däremot har den hängand e
antennen förd-elen av aH ~iga s törr e strålningsa1öjd. D ell a
förh å lJoa nclc är för dc fl esta, fa.Jl av avgörande b etydelse. I
k orthet tord e ma'n kunn,a säga, att fl ygrad io a'nlägg,ningar, av
Yilk a man forch·ar stor rä c kvidd, äro förseelda m ed hängande
antenn, unel er det att a nlä gg nin gar, där d-enna fordran -ej förefinn es ell er där loka la förhållanden om öjlliggöra användandet
av hä nga nd e typ ( t. ex. i en slridsmaskin ), begagna sig av
fast ~ nl e·nn.
Den hängande antenn en förvaras u-pprull ad på en anten nvinda , som är försedd med en manöverarm .o ch e n stoppanonlning. Ant e·nncn går fr å n v ind a n ge n om en isolerande ge nomföring, som utmynn a r i flygplanels botte n . I sin nedre ä nd a
ä r antennen ,förs edd m ed etl lit et lod , som har till upp gift atl
h å lla ant enntråden s tr äc kt und er fl ygning .
'l'idslcTift i Sj öviisendet.

20
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.clnlcnncns riklningsuerkan .
;\Ian h a,r und er pågåe nd e rad iokommunikation t. ex. mellan en flygsänd ar e och en markradiostation ofta iakttagit, a tt
förbind els ens kv alitet växlar s tarkt utan a tt man ·kunnat hnna
nå gon förklaring härljJl ,i Yar e sig 'a vsändar e ell er mollagarr e.
Förklal"'ingen ,[igger emell ertid att finna i det förh å ll a ndet, att
antenn en har en ganska utpr äg lad riktningsv erkan. Till be1

l

FiG. 1

a..

FiG. 2

FiG.I

lysa nd e härav ha r man Jå tit ett Uygplan kretsa över ~~ mark en placerad e mottagar e så a tl planets .Iångskeppsr iktnirr1g
intagit olika vinkl ar i -förhå ll ande till mottagarna. Vid dessa
har man uppmätt styrkan av d en uppfångade ·eff ekt en för
olika 'lägen å .flygplane t. Man har då erh ållit följand·e karaktäristika utvisande ant enn ens riktningsverkan (fig. 2). Av
kurvan synes att maximtlln av utstrålad efTeld erhå:I.l es i flygplanets rörelseriktning. E(l"eklen avtager åt s.iclorn a och upp-
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går i en riktning v.i nkelrät mot rörclsecl :o till ung efär '/.-dela r
av maximivärd et. Akter härom (d. v. s . akter om den rikt ning, som ligger vinkelrät mot ·flly.gplanets kurs ) avtager den
utstrålad e effekten ·m ycket hastigt och går i en seldar av om kring 20 grader på varj.e sida om kontraslr·e cket till flygr:ik tning.en praktiskt taget n er till nolL En mottagare, som sålunda ligg er i •fly,g planets rör elseriktning, uppfånga r maxi mum av utstrålad effekt , und er del aH en mottagare, som li g-

ger 180 grader från ifrågavarande riktning, uppfångar pra ktiskt taget ingen etickt.
Det ovan sagda •gäller för hängand e antenner. Fasta antenner h ava därem ot i stort sett ingen riktnings verkan uta n
utstråila elielden likformigt åt alla sidor (fig. 3).

Våglängdsområden och räckvidder .
Det torde vara upp enbart, att för olika ändamål avsedd a
flygplan hava radioinstalla,tiöner m ed stora olikheter ifråga
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om våglängdsområden. Redan det e nkla skälet att en radioapparat m ed stort våglängdsområde får störr e dim ensioner än
en dylik m ed mindre område och sålunda tager S'törr e pl ats
påvisa:r , att vissa inskränkninga r måste för etagas i våglängdsområdet i d·en mån flygplanets storlek avtager. Å militära
plan tillkomma nat1urJ~gt v is vissa speciella militära fordrin gar.
Vad den komm ersi,ella flygradiotrafiken h eträfiar, har 900
meters Yågen kommit att anses såsom normalvåg, e.h uru elen
dock icke ännu internationellt fastslagils som sådan.
Vad n u anförts angående våglängdsområdet gäller även
i stort sett för rä ckvidden. En r adiosända,r c i t. ex. en stridsmaskin k a n givetvis icke avses för li•ka s·tor effekt som sändaren i e lt stort spaningsp lan . Går man till ytterlighetsgränse n och studerar t. ex. radioutrustningen å ZeppdinaPcn ZR 3,
som nyligen gjorde sin uppmärksammade färd över Allanten,
finn er man , a tt utrymm e t här tiUåtit ·i nstallemndet av e n
ganska stor och tung avsändare med en vikt av 107 kg. Våg~längsomr ådet är :m ycket storl (5 00~3, 000 meter) och den garanterad e räckvidden över :hav vid korrespondens med en god
kuststation är 2,500 km. I övrigt må nämnas , att sändar en
arbetar med likriktad växelström och h ar en i anten n en s vängan de elYeld av 200 watt. Som slrömk.älla användes en propellerdriv en växelströmsgeneralar ~t 1,5 kw. Då lu:ft skepp et står
stilla ,i .J 1uft cn kan generatorn omkopplas och drivas som enankarformare ifrån det ombord b efintliga ackumulatorbatteriet. .Sändar en k an användas för tel eg r a fi såväl med som
u tan ton och är d ess utom försedel med en tel cfonitills ats. Som
moHagare användas två st. en-rörsmotlagare koppl ade serie
·o ch d essutom en två-rörs.lågfrekvensförsbärl<are .

Flyghöjd ens inv erkan på räckvidden.
D en från en avsändare utstrålad e effekten är som bekant
proportion ell mot k va draten på antennströmstyrkan. Minskas därfö r av n ågon anledning denna strömstyrka minskas
samtidigt d en u ts trålade ell',ekten och därmed även, under i
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Räckvidd en kommer sannolikt att bliva ganska ber o·en d e
av .f .lyghöjden. Från flygradioan'tennen utstrå.lad effekt komm er att fortplanta sig i luften och tiH största del en undgå
jordytans absorberande inflytand e. Någon uppgift på hur
stor ökning i räckvidden, som en ökni.ng .i flyghöjden m edför,
J1 ar ej kunnat erhållas, men synas er far enheterna från vissa
försök med s. k. korta vågor i England kunna tillämpas h är.
Ifrågavarand e erfarenbeler visa alt tilltagande höjd över marJzen syn es m edföra en förstärkning av d e t utstrålad e elektriska
fältet. Grad en av fälHörstärkningen synes unge färEgen bl~va
en funktion av höjd en öv er marken dividerad med våglängden .
Fastän .ökning en i fältst y rka med tilltagande höjd över marken gör s.ig m est märkbar vid användandet av mycket korta
vågor, är d e nsamma dock fullt märkbar så ·länge våglängden
h åller sig under - säg 1,000 met er. Givet .är att det finnes
en gräns för ökningen i räckvidd m ed 'tilltagande {ly,ghöjd och
att d enna gräns bland annat kommer att 'b csbämmas därav att
det utstrålade fältets form och verlmi,ngssätt ej blir 'd etsamma
på små höjder som på mycket stora.

övrigt konslanta förhållanden ( konstant strålningshöjd , vå glängd ocJh slag a v utstrålad e sYängningar ) räckvidden. Fö r
att utrön a d et inflytand e, som o lika flyghöjder (lufttryck )
utöva på antennströmstyrk.an, har man .Jåt.it en med »slocknand e gnistor » m·hc tande sändare fillnkti on era i ett rum , va rs
barometertryck så småningom minskats genom utpumpni n g
av den innevarande luften. Vid betraktand e av dc r esultat ,
som härvid uppnåtts, m ås te man ihågkomma, att d en m ed
minskat .lufttryck ia kttagna minskning en i antennströmm en
qs
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Anordningar för tagande au J'Cldiopejlingar å flygfarkoster.
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m ed visshet .berott på att överslagsspänningen mellan gnis tsträckorna minskats m ed avtagand e ltuft tryck. Denna minskning av öv.erslagsspänningen har m ·ed fört en minskning a y til l
ant·ennkretsen överförd cflekt, som yttrat sig i en sänkning i
an tennströms lyr kan. Efterfölj ande kurva kan sålunda icke
anses gälla för röravsändar e utan .endast .för dämpade sändare
(fig. 4)
Vad rörsändar e b eträffar lord e någon sänkning ~ ant ennströmmen ej .vara att befara med avtagande lnfttryck (till tagande flyghöjd ) .
o

_j

Likaväl som ett fartyg på havet kan b estämma sitt läge
förm edelst radiopejlingar 'k an en flygfarkost m ed anv,ändand e
av ·samma hjälp~nedcl bestämma sitt läg e i luften. Det finn es två olika .system för att sålunda f1ixera ett flygplans läge ;
det ena .är att flygradion utsänder signaler, som inpejlas av
särskilda p ej.lslationcr på marken , det andra är att Hygpersonalen p ej !ar avsändar e å marken . Det har dis·k utera·t s mycket angåend e dc båda system ens för- och nackde lar . Under
kr.i•gstid, .o ch .speciellt då för bombflygplan , är d et utan tvekan
bättre om för tagandel av radiop ejlingar nödiga :;~pparater finnas inmonterade ~ plan et. Man kan då p ejla utan att ,själv
tb eJhöva avgiva några röjande signaler. På för lmmmersiell
-trafik anv·ä nda Uyg1plan ligger frågan i e tt annat läge. Någon
fordran på att uppträda i möjJigaste mån obemärkt föreligger
knappast här. Man får enklare sdt läge bestämt om man
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låter sig pejlas från statio n er på marken, och man slipper a lt
ombord medföra den för tagandet av radiopejlingar nödiga
extra appara t- och antennutru stn ing en. På c. ex. den Yälrenomcracle flyglinjen London- Paris anvbindcs den 1senasl t
meLoden. Personalen i fl ygpla net h ar enda s t att avginl en
ÖYerenskommen signal, Yarvid två markp ejlstationer utröna
rikln,ingen av d e ank1ommande e lektro-m agnetiska svängni nar,na. Det erh å llna läget m edd elas radiol edes till fl ygp lan et.
lnstalle rand el och använd.anclet av radi ope jlingsa pparat er
i et t flygpla n stöter på många svårigh et er. Sålunda e rfordr as
förutom den ordinarie ante nn en ell extra ante nnsyst em och
ett flertal apparaLer. Vidare ~ir tagandel av pej,lingarn a fön·nat med vissa r ent personliga svårighet er , vilka fo rdr a lå ngYarig övning för a ll ÖYervinnas.

Radions användning för den komm ersiella flygtrafiken .
Al{ här n är mar e p åpeka flygradions stora b etyd else f' ii 1·
m ilit ära ä ndam å l lorde vara h elt obehövJ,igl. I st älleL k an
nämnas ·några ord om d ess belyclels'e för d en komme rs ie lla
lufll ra fike n.
D et rhar redan tidigare i cknna upps a ls a ntytts hur intimt ,flygtrafik och flyg r adio sammanhänga m ed varan d ra.
Man lord e icke göra sig sliylclig till någon Ö\' e rdrift n är m an
påslå r, att e tt av ih u VJudvillkoren {Ör att en lufttrafiklinj e skall
V1inna framgång och allmänhetellls för tro end e ä r, alt ett snabbt
och säkert kommunikationsväs encl e exist erar m ellan fl ygp bn el i lu ften och landningsplatser o. dyl. å marke n .
Del är t yd li gen av största v ikt aH del me leoro logi sk :t
underräHelseväscnclet h a r möjli gh et att sänd a sina m eddel anden iiH varje punkl på lufllrafiklinj en. Sålunda måsle såYiil
sl ubstationerna som mellan la ndningsplats er n a kont:i nuer l igl
äga k än n edom om väder.leksförhå ll andena p å linj ens alla d elst räckor och från samtliga d essa platser s k a ll man kun na
medde la i luften varande flygplan nödiga Yäderleksuncl erriil telser. D et är vidare av vikt atl samtliga platser h ava snahht
och säkert verkand e anordningar för a t t meddela varan d r<~
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och i .J uflen varand e [':]ygplan om a nkom s t- och avgångstider
för f lygplan, och i övrigt sänd a såda na m eddelanden, som
]{;unna vara av vikt för routens säkra befarand e. Ifr ågavarand e må.] up pnås s na bbast oc h säkrast m ed tillhjälp av radion . Det iir d ä rfö r nöd Yä ndi g l atl såYä l sl ut s tationer som
mellanl a ndnin gsplatse r utrustas m ed radio . Det är Yid arc
önskvä r t aH nyssnämnd a stä lle n h aYa anordningar för t agande
av r adiopejlingar fö r a ll underl ä tt a flygp lan cns navige ring.
i\Ian komm er nu ti ll fr åga n huruvida radi o kommunikal~o
nen m ell a n marken och luft en ska ll upp ehå-Ha s m ed t elegr afi
ell er telefo ni. Er:farc nb cten fr å n l. ex. linj e n London- P a ri s
visar a l t tel e foni givetvis är atl för edraga. Hiirmed vinn es,
att m an ej b ehöver i flygp1anel medtaga någo n ex tra p ers·o nal
för sk öta ndel av teleg r a fer ingen . Haclioinstallalionen ombord
inskrä nker sig därför ofta till a lt omfatta enel ast en t elefoniavs'ä nd are och e n m o ttagare. För att yttedigare underlälla
materiden s handhavande k an s~i nd at·en in stä ll as och avprova s
redan å marken, så alt persona len und er ,fly gning enda s t har
att :utför a n ågot enk elt handgrepp för aLL te lefonisändare n
slwJl fungera. För a lL man und er telefo n erin gen skall få en
kontr oll på tal e ls kv aEl et, finn es med molta ga re n för enad e rt
avlyssnin gsa nordnin g, uti Yilken d,en taland e hör sin egen r öst .
I allm ä nhel använd er man s ig Yid sa mtal med markstation et·
av en ur fo n el.isk syn·p unkt myckcl lättfa ll:Ji g code.
l motsats mot flygplan,e n , vilka fö r sin komm unika ti on
nästa.n ut esh1tand e tie gagna sig a v telefoni, a n vä nda sig m arkstationern a vid k orresponde n s inbördes av t eleg rafi.
I en nära framlid kommer clct m ed Yi sshet att bliYa m öjligt för p assagerarna p å ett .f.lygp lan eLler e tl luftsk epp a t l lelcfonl ecles upp eh ålla kon takt m ed sjna ,a nförvant er m. m. unde r
färd en i l1uft en. Man har redan på f·lcra h å ll gjort försök m ed
tel et:onförbindels e mella n ort er lå ngt inn e i land et och ut e
till sjöss va rand e å nga re. Sam m a möj:li ghe ler li gga sä ker t
inom om ed elbar t r~i c khå ll även för lufttrafik en.
1

E. Gester.

-
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Meddelande från främmande mariner.
M cdrdcl adc f dm }fnrins tla be·n.s utri ,k es·al 'li f' lnin g·.
( M.a r s o c h n vril 19:23.)

England.
rSlagslk c ppl't \\T ars p i k u nd ~'rgi\ r f ii r nä rnnami c' C"n g c n :JmgT-.ip a·ml :•
rP panat>io·n 1 P o r·t·sm::m t·h. Det· k r; mrn r'r ·rl ·än·id •al't för se•.'> m ecl >> bulg:-' .'>'
nCJ'h •ä r •det föt· st ra f•a •rt yf! C' t a 1· Qcll'cn ·El,is ab2t h o]~Lt 2.SC' n , sorn Iö r.s-c•s m:d
så dant· sky clcl.
)cmir;a l:itC"tet hrar J!' l''ll>J ill r•:n ro,.,:kr ·s-istlid na nu w·mb e r tillk•än na gi,·it, Ritt rcNi nn.dr'rHttt·<."ll's bi\t a rnra ,nMt e n s!\ hög utye ckling. s·om nu ii r
f·al'l•c t. har eld ic,k r· a·n se.Hs läJJnpligt. :att 1ängrc fa sthåll& vi'll syst e m :·t .
alt ,fö r u -båtstj·iin.st. ,am·äncla Pncl-a-st fri,·illiga. Ehuru s-ådran a ta lltjä m t
s-koLa utt,agas och hava före-t r-ödc• rföt· denna tj:änsf, k omma offic:•r al' i'
och 'lTKl'llskap att ·k omm :'•n:d2 tm-s t[],] u-b<'tts t.jdi nst all tPf:tC'l' bc·h o\'. :YLt•l\
a.n.se r .a-tt ut•tryckC't. >> submari,n C' rs Pn·1iC2>> är ä~g·ntat aH fr'ä mj:a d an- ·o r-i k tig>a fö r P·ställrni11g·cn -att u-b~tlarna ~rkull c utgöra ett •s äns·kilt v~ap em l;,lg·.
D e t h-ar därför nu utb~·tt s mot >> se nice in •s ubmarine s>> . :För iek c fril· illi.gt m:a.nrskap u t.gör ·tj•äns.t ctid'f' n >l ·u-båta liJlia tr e å r.
1 the 11-hi•mpshir<' Telegn1)Jh :a.nd P ro s t för dEm :20 f ebruari 1 D :!~>
fitn•1ws f01j,a,JN1>2 utt1alrarndc- a·ngå e>n:cl P fLottans flygvä.s·e nlcl c : E ·n bl.wnrcl <11'
förmräimsi a nyh e t c mNt i >> The ::\•al'." E .s timat l'S·» är 1at>t utgift9 r'na rf ör >> T iw
FLe e t IAri r :Arm >> ·är•o upptngn.a cläruti. Dc-M:a förb;llbmcl c ·ä r tatt a n,;"
SO'Ill. ett h Pikr·ärftrwnclc• .a v alt amirralikt e<t är p-å vä·g 1att Yi•nrnra sin str id
om le-clni•n•g1E''l1 ra\' H 1A-t a.n s .flygYä se n•cl c• . .Om >>!T he X •a vy !Es.tirm:a.t eS>> sk•ola
yjc]Jl.;·ä ·nrna•s ·lws bn•a,cl-c r,nra för tl c n:nra gr e:n m · s jöl··apnC' L k a n d-e.t c mLJ•, t
Ylara e n Lidrs fräg,a . •ruär de nrs wmma äte r 'konnnc r u.nckr mar.itim •wclmin.is t•rlartiro•n. r.lu :fö rr d e t ba sk e r. cl c,sto bättr:e för d e·ss ut\·ccld!ing, Yi1kc'n i
hög g'liaicl för.:w 1åm s m ed ·dp,t nm·rarmHl c syst. e.me t. NaturU.igh'i.,; -k om1n :'r
>>T.h e .A ir :Yiinist.ry >> att m ot siitta sig någ on iindring ll'än·i cHa g. ,J ) ,·t
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Th e rA i r Mi.ni st r.'· ick e längr e boböYa s. I pr.a•ktik Pn är clct cj h elle r 1111
behöYligt. Orn The Air Mini str·y icke• fu•u n c•s . s kull e f1y g 1· a,pn2t ku1mr,1
i!·öna stön f' frams teg än dd .nu gör. D e tta: mi ·ni stc•rium är ern d y rha1·
_ky,arle,·a fn1n krig·ct Dc h 'CI Pl fi ·nns f öga nwr ,l Yl' rkligt srk,äl at t h 2h å Ha
rl 2tsamm:a än eld p!t sin tiLl var b ? träEbndc .ammunitions minri-ste riet.
G en om :att uvphä Y·a Tlw Air }i(ini·s·t ry :Jkull:• C'n be tycl-a•ll'llc s umma kcmn·t
inbespa·r:a•s. ] n k t ·ann.a l 1:-i·nlll ·har n åg'~11 nKJts ,··a r:ighet till dctF• e~ mm <~
och d et finn ;s i nt et \·ägande srk äl , Yrarif ör Yi sk•olra haxa dd .
D c1n eng:•lsk.a •ll l '<Hi n budg c•·t.c~n UJJP•h ll' Pn s umma. a1· ±: 1.320,0 00
fiir >>The 'FL· c t 1A ir 'Arm >>. y•ilke t f . n . bes·tår •>Fl' 21 >> fli g ht s>> Clnl ~ m ~·
cldtal 6 ma ,;kin c•r ,-ar ckra. Fyra »fligb ts >> s i tt s tändig t till >tmintlitct ets
för:f o.g,,mrclc .
1Hcl1a Ro.n1l Air· 'F o rc e' har l'll s tyrka -a\· 0-± l'Sl.Ccl d r,ar. Y-ara,,· 20 är o
h e m r],an'ci e t oc-!1 rrstL·n· i k n l onierna.
rT und •e rhu.sct har d:ick h [r:'\g'a ou t aH i•nrdrag a d-d st·a:tsunrlc- r st cd
jlå f: 9Qr.O[)CJ . .so m :'\ rligc"n er>! gå r •a•Y mra rin bmlgd·P<n f:ör 1a tt GC?·anån-gra r c''l1
]v[ auritani 'a i krigst·i'll ställ f's till ,anriraht Pt Pt s förfog.andc. 1 prop osi ti onen angri ,·es srkälc't ,·ara aH :Mra.urit.a-rvi'& t.il·l fö!.jrcl ra ,, s in s·t-orl e k och
c·l'jekc rns u mho•n tir ohi.mplig sorrn .kri,grs Jarty.g. rE•n m cdlC"m ra\' unrd 2 r lnlset crinl"a'clt• om. att ,a,nsJ!a-ge·t ihåg>a mirns\kra des cftc:r Jörlu st c n ,a,L u sit·wn•ia fdn f: t .)U.OO.O l·ill ±: 90..0DH ·o ch :att bol•age t härför s täll r~ r ic h
cncl·a.s.t M<ltu·it·an•ia crtrm iin'n aHa si•nJa Ö·nig<l fm·tyg vill ra miraht e tl't s
disp:Jsiti:;·n i ;k nig's ti tcl .
IK o•st,nad·en Hit· \larj ~· i'lygnlla s·kin med fiiran' so m m e clrf ör c-s å flygcl epåf.artyg•e n i Ir edst i,l. br-'l"ä•],,nrHis ärhrg on till •omkring f: :?!0.000. Dä ruti
är då i:nbcgr.i p t"ll all k ostnad för sjäha J•artygc n , s>h·äl bygg>nradsko s,t•lllacl.
driHkostnraiLl ·so m tmclcrhåll , ,amt nJI,~ ·R·dön rng1ar . Pl'-ll.sio n e r m. m. t·.ill
per-son alc•n.
IL i ,k·som förhålla·ndPt är med lätt a 1kryssar e är E lllg.J,a.nrd än"n h cil'äff-a,Illcle flyg:Lle påf,artyg i:Yn•rlägs et J~ör enta ISt'a,tcrna o-ch .J:a p a•n. FörutJo·m 'cle'n ,för ål-el r.a rk• Ar·k Ro~ ,tJ. ägc·r de t 'Sl'X rs åcJ,arn a fra rt.l''g 1HY saun·m ;vn la•gt :l rt 2.GQr::J t o'l1<S . -Förent•a · St1a t crn<a ·har t re flygde påfartyg på till rso m lll.a,ns 7•8 .70.[1. -t. o11S och :Japan b ·å på .)4,000 t~on s . T fråga om f·artyg<''ll 3
s torlek -lm mm c r e mellertid iE•ngJ.and ·sis.t . D e ss ·störst.a fly.gde påfart.yg
är E.aglc (t 'll. chri lenska sl•agskcppet AJminmr.te .Cochrane) p:å 22:700
tons. T d bLand 'Fö renta .S t aterna s ä r o >Ck ombyggda tL exington 'llch
.S.armtoga p~ 3-3.000 t on s. Dr" jap'Mls k .a f1-)1gdepåf,artyg·e n äro d e ombyg·g.da- slrwgrs k epp:'n A.k agi och K .ag·a pi\ 27 .Ol)(l. t 'O rll'S.
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:\fe dan storld~c· n ~r a 1· o;i.or iJdy'clclsP ~ör flygdcpM,artygc n :för att
anord,nam'llct ax ett liimphgt flygd·äck, är hög fart ocl:.s{, a 1
s;nmc rlig Yiki. D c• engelska Furiou s ·oeh Courageou s äro dc sna blm q,,
fartygen. m· d.·en'llta l] dass. Efter ·cl c"rn l~omma clc •a m e rikanska Lex.in g1 n 11
och Saratoga . .s.o m ur spl'll'nglig•e.n k ons tru c·rla,ts 310'111 sla,gJ,;:rYs sa n· lll .',[
Pll ,[·art 1
a1· 38 kn op . D e·n jap::m s·ka Akc1gi 1·ar lbyg•g·cl 'f ör :3[). ~ lo1 ops f: m
ocll J\.ag•a för :23.c,.
'Scm 1 dt i fl oti<u'n i'ng:lPlllclc• fartyg är det m· ·l "iU att ett fly g
ilcpäfartyg har l''ll fart. so m är Öl'l' rläg sen en fi e-ntlig s lagflotta s . c'm :•
cl,a·n ett :11· dennw; förs't a uppgift e r naturl.i ghis !Jlir ~att för stö r a ck ·t
; am·ma. Det hiir cc:k så Y<ana i sHn"cl att s jäh·t f öl's l· ana 's ig mot Hi tl·
st ridlcl\raflc•r. Möjligt ii r ClliC-'l lerti'tl att n_,.g,clcpi\farlyg PII il b·å'lla ~ i rl >!'
i en sj(istri'il hlin1 fö renull för d:• m rd 'Wljml'ilc flyg·ar'll'a" o nwdclha n
ndh be s d l"an'Clc u ppmiirksa mhel. Att d r~ag•ll ti Il bak a elen fl~·~ga 'llilk ha·.' t'· tt
01kul·le \1A1'H ,a.tf '8 JJ,ym·l,igl· hämma YCrk~Hmhctc•n h'O'.o el c• flygma'S k in:• r.
smn tillhör'a :cl c ns,a mma. För att kunn'a ulföt:a sin uvpgift b c hön· r c' \1
flyg,,h, påfadyg ,!ld.l"i <g 1·n ra i·n.um clrlz:J·nen mwlcr c~n str~'cl. nw1n del· u u"i >l,
haY,a lillriicklig f~ad för att kunna hi\ll.a sig utom clr n s,åmnna.

..1 ·c''",- 1·rvti äro U[J[J'l a"o··nH s;n nt atl 'i!'ifta offic ~'Parc i mari'nPn för första
"'
. '·
.
' .
o
o
•
•
o•Mvgen i li1k hct mr'tl' vall som rc'lltan 1 m;rnga ar 1·ant fallet m e cl armen s
~fjiice r are . .fått S'ig tille rkänt ett ·specic• Ht liinclillägg (nl'ari·agc ,a!]lo.
wancc). l"illkc t ökta 1· bu,rlget.C'n 11wd c:a 0.-, miljo-ne r pnncl.
Budge lc"ll upph11ger intd b Piopp föt· 11ybygg•1m'Ll. 1Särskihl proposition här om kommer frarnd~·les att Jr.amlägg'a.s.
Perso•nalens styrka komtiiC'l' U'll'cler i\ret 'att öl~as från Jl.OO.GOO m an
pll'l1'l

m iijlig gör~a

tiU 1.10<:2 .•37-).
1Följa.nrlf· 'D artyg h al''ll uTHle r 3rC't 1924- 19.:2,3 lJli,·.it färcl~gbygg<Cl a
och i.nsatt1a i tj ~än .s t: k r:.,ssa rcn Frlol bi ~shC'i' . flottilj · le cJ.arn ~ a Brook e och
K eppeL j,a,g,ar'n:l 1Shikari. \Vhi! Pball och vY.itch samt u-båt<ar'll'a L23.

L .j:3 och 'L 04.
Ombyggnaclc' n a1· krYssnrcn Furiou s till flyg.cl epåf,artyg k omnwr

att a\·slut,as unillcr ko mmande bu1cJ,geUH.
2 kn-ss·ar e al' K ent-klassen och :2 jag•an' (!J e ,·ilj,aclc 1924-:23) äl'o
p<\bö r j>a<Cl<C "l'ifl ·pril',ahl \'Jan·. unclPr c]pt ·att 3 ikry·S<Sare -31· samma !kil1aiSS
påbö rj ats å iirbgs,·an l''n i P ortsmo ulh. Dm'o'n1p o rt o ch Oh1a·tlmm.
'Sorn förut nämnt innrlddkr den nya hudgeten in!C' t angående nylJyggnatcle r. D Pt förutstritter 'att ,kr_,·ssa m'a' E·Hi·l1igham . Enre r,rd cl o oh
Enterpri.s~· samt u-båtarna IL 2G '0'C1h iL :27 bliYla färdiga unele r året. untcl er
det att 1a r bctet å sl'agskcpp e·n XeJs.o,n och Eodn Py. d·e fpm kryssar'na <a\"
1\.e:nt-,Jda:sse.n . mi·nf,artygc' t A{J.\-c-ntu rc. :2 j'agare 'S'amt 1 ubM ·k ommer att
fo r ts,ätila·s . För ba·s en i Sing-a[J:J r c uppbag P•S ±: 3!)4)300.

De~n ny:a kryssaren Frohi,hc r har först dc.n 7 HNII'S länl'll.al' 1'1,'
nwut'l1 för att inträ,da so m fl:igg·skcp·p i .Fi''-'t .iUruiscr Squa1clron i ~I t'
ck lh'liY SI~'l o Ha·u. R:-trlan i slutet .:n· fön•gåc"n'Clc· år rust,adc s f,arty,g ct. s oJ11
clå 1·-ar just Hircligt. för de,nna tjäjl,_o; L mc·n 'kod i·nlllan d'ctsamma sku ll.•
,a,,cgå . vi_s,alcl c det sig <n crd\äncli.gt att ,-i :ltag"a e-n de l r cparatiuncr. Yilk a
o t·sa,]\lat förclr öjni ngc•n.
IFr'othisher J,aiCirs vi't sh1pdn 1916 och har nuit unde r hygg n nd
Jä'n'gr P hel ii!] något a~n'n'at m 'C'clcrnt e nge lskt krig sLt rt_,·g. D ess s_,·;;t«r
fartyg Hawkin s . som pi\J,öijades ungdiir Yicl samm:1 ticl. ha r nu·il i
tjiinst selelan 1919. Bygg,na·cl.c;k<(l's ln:a'cl f~n för ,c]·c bä·Ja fmtyg ~'.n r!l·g-ör lii r
Frohi <.s hcr f :2.035.\}1'0 och för illmv·k in s f: 1.60>0.745.
tE tt a!l'nat s_,·,st rr·fart_,-g till Frobis~wr. 1EI'fingh-an1. som lade s l'''
sba ~pcln 1S17 n ch sG nl ännu icir und e r hyggnwcl. lJC' räklm., färdigt h:11,
tlragit 011 h_,·ggncr cl:;k oslnntl a1· f :2 .188 .9\J<!J.
,T id s kriJften the Xa\ia] a-nd MiJ.jt,>H~- R ccOI'Cl. ur ,-,i lk en uppgift c'l 'il,
iiro hämta!clc . gör m ed ,mle rlnin'g h1är'''" d 0•n a·J11mti rkn[ ngeu ·n tt det ;.ld',.
r] y rt ·aH h~· gg·a l<ång·smm t.

Frankrike.

:w

.M arinbudgeten 192ii-192H.
M'arinbUIClgcte,n för llllldgetä re t <19:2-:i-----1Hl:26 uppt:a r 011 s u mm a "v
T jiimföwl sc m Pd :fjolårPts bL!'llget visar lle~n ll,,-:1
e n ökni.ng a,. 4., rn<iljon!'l' JHmd. D enn'H ökl1'ing bcro'r på stc.g 1·i.ng-cn ;
rn del utgi Hsp<Jstr r (iHclPrSit iJlägg. förhöj ,d a 'P ri se r) m e cl 1 ..• mil jr!ll· 1·
p und , dels på 1att utgiftN.n-a för »t hr fleet air aTm >> mrrl c:,a :2., milj Dm'r

tU -b;Harna Pierre Chailley och M·au ricr CaHot äro. innla'n båbar,l1in
Rcquin -kl ,a sse n 'i'nsiitta's i tjiinst. IC!c s törsta u,ml e n ,atkns minntHig·
g1arna i fr1a.nsbt fl ut.ht!n. Dc·pl<ace mcmtcl iir '9 40 to.ns i ö,·.-lägc och 1.:300
i Ul'-.läge. tM!a·ski'n 2 ric~t utgörc-• s al' t Yå Die's clmotorer. so.m g'il a e·n
maxrim·H<a r t :n 17 knop; aktiunsrmlic~n är 3:00:1 mil es nwcl 60 to-ns olj c,c],ag<ars expcditio~n. Besätt·
fön·åJd . D l) kunna ombord\n,g.a fö rrålcl för
ni ngen utg öre,; 131 3 oHicc t•are och 40 man. För clPNl.S bckxämJ.ighC'It, är
' <äl sö rjt och el et är stor s k i LJ,naLl mot ~elen'. S't)rn ~k u ndc bercd,as omborld
lJå de små 4H~l to·ns u -båLH'll'H . ·son1 ulgj o r{k hu,•ud styrk,a·n 'a v det fraTllsk-u
u ' båts\1äsen,clo·t uneler .krigc•t. De s:la fartyg iir o bygg<da fö1· dofensiv'a
uppgi<ftcr 'Och ,HIISPiclda .för minutlägg<Tl'i'ng i c uro·pci,stka Jian·attcn. D o
äro bestyclk'aiclc mccJ. fyra torpe-eltuber och tkunna o rnbo1·dtaga 32 h-ah·
tons minor ia<l' e'n .ny t~·p Se~uln-I-Itarle .

11v

60·., 111iljmwr punrl.

•
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•D en f r mJ3•kc rni ·nc:qll'rlrn .J. 13. G a utrf'a u anför i Hd s krif1 e n 11 1
Xm·al .and :Mi lita ry R ecO J"LL at1 ulNJJJ1 11JOllJ fra.nslm PX])('J'tk rets·ar an~ c·r.
att mim"ap nets bety·clclse icke ii r tillräckl igt b e'akuacl m· f ran sk •a all! i ralitctet . 1' 3l'•k c·n lwt rä ff.a n ~lc flo1tans örvning•ar (Y i•d vilka artill ~ l'i :)(· 1
1o rp c<de r bety.d•a .all t) ell e r i fdg·a om nybygg•Jvad-s pr ogran Jlll l't.. vilh :
rn1rl•ast upptage r td ÖI'C' I'HJ1.trns- oc h ·s e x uml e r1·:attens mi·nf•adyg. Lln
tlrr s<•n•aste k roige t s pelrudc d:ock m in I''H•p nct Pil ·b c·t y:dand ·c ro ll ·o ch :ht·a•dko Jtt s·ä nkand.e t a;v öve r SOO•.OOn tons . ·Det ä r d t hi IIi-g t oo!t dfd;:t1i Yi
vcl•Jll.'n båd e för o ffl·n s i1·a och 'Cl c•fcns i v.a ändamål ·och har h:'s t å tt tmt .'
J).ar•al·lanc r •:Jch efter dem uppf wmJ<a m otm ede L D c sc·na:;te m in 1y'[l:'I'Jl"
;iro fruktan s 1·är:d•a :fö rs tördse 1·e r'k tyg : ä1·cn om d<> ra·s <·x pl osion ie\
skulle föror s1aJ.;:·a g e ll'o m s h<rgn•ing cc h slänJkn i·ng. uhcck J.a des amma cwr
liör•Ll•a mol<n• aY .clelchl'll'lle ämnc·n. 1l<' r.;m .s1kl<1 marin e•n . t ill.ngg<' r fö r·f·atllar:' J
som före •kriget hoade i bruk 9 ol ik a typer ay m<i.no r. d ::o Hes t•a· indlekt·i1·a
utförde en "Se rie försök m e d 1y ska och ·d c aUi e rad ~s min o r och h·ek :t
Lles .dtt> rli.g·a r P f örhätt r'a <le bä st1a un-cl c·r k riget prö v•adc• systPnwn. , D r·t 1
b ästa mi.n:a , s·om frmrska ·m a rin en anväll1cle rföre kriget \'•a r e•n 360 kg: '
ruv II-Ta rle typ. , ..ilikc n ~n•n chö lJ 60 kg. sprängämne·n. Det f1an•n ·s liik1·ii'
rn mycket bättre typ, en Drög tt.el. på 700 kg . m ed 100< kg. sprä·n:gä m JK' ll
n1 en 'llc·n •a nsåg·s v•a ra ·för tu.ng fö r flotta•n-s fartyg oc11 tilh e rk•a·cl cs c n:da cl
fiir främm13nlcle l'äncl c r. P<1 s<1 siitt kom. Idet sig, ·a<tt ·den f r•<t•nsk·a :L2•.0l:.l
1ons B o u w't ' 'id D arodan eHP:·na bl e'l' s pr·än.glcl 1a v en 13reg uet mina. D< ·
11,1·111 mino r.na fö r u ~båt.ilr'l11a ·anses högst l'is kabl-a ä.Y('Jl fö r slag·sk C'pJ >.
•Hi •clc ä ro d•ubbeH s å kmHig'a so-m fö re kriget lm fi.n1lig a Jn etl &amma Yik 1.

:E tt ny'by.gg.tmcJ.sp r og r at n , som omfa nar .20 å r, är plane r at. E ft n
dess genomförande ·s k11U ~· I lo tta·n. iig·a : 178.000 to·n·s s l•a,g stkc pp . 36::l.OO.l
t on s lättia Ö<l·erv·a<Hcnsfa r tyg. 6ö.fl00 ton1s u-båtm eller 90..000 i:o·ns o m t! :•,
som äro aYsedda ·för ku s tförs va ret me.d l'·i ibm•s. sa mt !l.öCl.OOO to111'S sp eci cllfm·tyg. minfartyg o'Ch l1jälp f1a r tyg- . 20 års liYs l·älllg'd bcr·ä.kna s .för sllag;lkepp, fil~·gld e pM.artyg och spccialfa rtyg. ·1 7 rn för kry ss ar0, .1.1 :h Ji ir
j.aga n • och .12 års rför u-båtar.

M o·dc rni sc ring av s],ag!':ke ppPn p å börj•ailes 19-::~·2 m ed. Pr o·l' t'·nce oelt
L o r•a in.c oclh ik •o•mm c r at1 aY~s lu t<ws 19.26. Unde r år 19·2.) komune r B r ·tagnes 34 om. 'k a·n o·nt' r att g-i1· a s större c le l·,ation sYinlda r. Sex a\' Lk
i'Pn·ilstc sl•agskcpp e n komnm . a t t ,f ör ses m e d 75 m 'nt. m1 t il uftk,anon l' l.' nw d
" t. o r u·t gå n.gs•hla-sti<g,h ct och e tt ant a,l 40 mm. kul·sp ru to r. D css•a farty g
f<1 ä1·e n sina e•llclle<cln ingsanonlni·nga r fullt mo(lern.is<•r.acle.
iOmiänclringcn ·a1· <'n Lld hrukba r a u -bå t;ar s k1all a·vs1luta s fö re J!J2G
<l 1·s u tgfl'nlg.

ÖYN Styreben för marinens flyg·yiise nde.
Före Jl>:.: vcmlJPr Hl2-+ n 1r ön' rsty rd scn fö r marinen.~ flyg·vii:;enLlc
org>lll i snad p ~ föl jm Jd c ,;fi lt :
11 :·a By rå•n (per son al) . 2: a By r å n (mate r iel ·oc h utveckling). 3: c

By r!i·n (alll.rni ll i st r·a tion) .
1Clwkn fiir ö.l·c r•s tyr L' I'cn \'<lr ·i·n1fö r e:l1C'fcn f ör mar·i nshtbcm ans 11a r·i g i. aUa frilg·or cell YCJ I' och en <ll' cl c ol·. ann>ii:mn•d~tu by· r ~c r na ·s•a.m a rbct,a•de mod ,·i ss:a amha d c• p·art c m en L ly'CimHlc ll'tl'll r r Jl Jo<l r•i mll'ini stc r n.
D c:tta sys tent a·nsrtgs l' mcll e r hcl >all lnl'änt Y•a r a otilHr e cl ss1: älJ.anlclc
och dät'f ör om bi]d,a<Llc s Öl.l'r,;ty rl'b{•n ,,j,rl O·Y•a<t> s.ag'cht tid och U[l[l'dcla<cb;
i t•Yå ·cliol' i•s i one r.
:a} 1 :•a Di 1·isioncn (t l'knisk<l ·ärc.ndcn och m ltni·nistJ•a tio·n ). D e nn-a
clil'i sic·n be stå r :a•Y: 1) en t ckn i:k by r å . :2) en ·admin·istrat>il· b:-· rå och 3)
en p 8 rS'O'll'a<lhy rå ;o;am t är all'SI'•a r ig i a JJ,a tc~mi,ka och admi·nist. r·ati nl
fråg-o r . som rör<a huftvä :;cn'lle t eller d eoss an1ägg.ning-ar. P ePsanalby r ån
är ans>WHi g fö r u tf.ä r l1amlc och t iHäm1pn·in1g' ·av reg,Jemc n t e n. som angå
p c r·SC<l11Wl Pn yj,cJ umuin f'ns f l:-·g l"iisc nd P, fö r -an>st äll,llling och fi-cc mm e·nlcl e ri•ng
av p e ,·soDalcn och för utför andet a 1' dco Öl'ningsphuwr, so m utf.ärdas nv
2:1a divi så.oncn.
>Oh ei fl'n för Öl'crs t y rcJ.sen lyd e r •cl<irt?lkt uml e r marinmi.ni stern i alla
äre·ncle·m •scm h:andlägg•a s a1· ·Llrnnra di1·ision..
b} .2:ta Di,·i si on e•n (s tabe n). D e nna b estå r ·av: 1) en o rg.a ni s·at.ionsbyrå ·och :Z·} e n o·perationsby r å . D e n ·ä r runsvarig för p l.anläggn,i•n:gar,
Öl'llli Dgspr ogram . m ob1li sc ri n g . uni<.l cnh ål'ls- och ersäHningsf r åg,or. o rgani•s ation och a nJ,iiggn<ionga r (etabhssc mcnt). D e·n na el i l'i s1on ·<unses såsom en 1a·1·ddnin>g •a.v rnarin st·abc.n. •tj,än stgörml'ClP .hos chcfl'n fö r överst y rel.se·n . D <1llllfl .] y Ller •di rekt uniLlrr chden för ma rin stabc·n i a.lb ä ren"
cl : o n , so·m å lig:ga 'rlcnna cl il'i s io11.

För enta stater na.
U. tS. A.
:\fa n• lia r fö r för st a g å ngr n l.1·ekats sf\a rta ett flygp l an f r å n• slagsk e pp et Mi ssissippi m ed els t rn k ·atap trH. anm"dnad för kru t u tsk ju t'll'ing.
E<rt la:ckl.ndng på 1.0. ·k g. rök s1':1gt ·k .rut M1:\"äntks för att från fr ä m re torn et ·st!arta acropJm1ct lt11C tl en h astighet a•v 50 .m:i•les i timme!l'. ·D et
acrol)loan. so.m man an.Yiin>Cle. l'·a r •ruv en •ny typ någo·t ol i·k a d e n. som
b r ukla s vid sta rt f rå11 f.a rtY g m ctk lst katapulter för Lu ft ut skj u tni ·n g.
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~C>Ill ledclt• el:· ·n,,· li gc n utför:ll•a ·Jmmbfii 1·sök cn mot de l· of ullb:Jrc1a'dt• ,h , ~
SkC'jJJH't vV•as hin;2:t c 11 ut•3lllfiit· C'a.p \'irglin.kl. lx •f,a·n n sig. enligt Yild ,;,·~,
först n u bli,·it lwk1a·nt. lillsa nJnNtns .JJJC\d en .koHcga ombord ."t lf·a r tyg, 1,
ha.h 'tHiok unclc· r del' 'alt t Y!\ a\· försökl'n mecl :2 .000 p cmnlcl bombe r iig r1 •
l'Lllll.
\Amiml Iluglw-; ha r tydlig en iokr a,nsPtt ''äd 11tt 'O'nJtaht tl :•tt: 1 i
·s in r•<~Jl P O r t. F örlu1Hanldc•t ga·\· h e n :J•\' Jj ,kyiiJ til iHillt• till ett fö rst·a han ],
intryck röran'll c p:1st:'t cn•dcl i hans I'HJYJX>rt. alt ·d:•n t'Jlf],a skada :1 ·pc•r.' ,nalen. som de fpm ht}ll tliWxplosi oonc• rn:l mot 1'\T,a,shinigi'.on t:Jnk fö ro rsak :tl.
sku.Jic 1h:wa y·arit ntöj hig het cn a,· ·a ll' mi\gon ·k·anskt• hliYit sp ohHI ii,·:·rhor'd a\· .ck ,-,attP•n masso r. som up JYkia~tacJ,es p.å f,art~·gpb däck a\· ,·in cl:· 11 .
'Då ·ami ral +Iu g'h C's föt· s ina ·kam r:1 k r lws·l(l·cv s ina intt·yck ''ct :l ·
han. •att rl cn ·sk1a1k ning i s krGY~·t. s:J m ,··a r:jc r'xp losi on fö r•o rsaknck>. Jik 11allk ·dC'·n. som 11pp~ t[ir i Pit s;lcktnt fartyg. td:'t t•n s-a ha från llC'ss ,,.tt t·t
;k.ancnlP r •a•dyt"as. A,· lntns Papport framg<h. flit lju s. so m \'O ro ufp hCPra•clr i ,f .artygPt s fö r! i.g a och akt ra 'llc-htr och so n1 stock.J jJå däck el f· Hs tn rta.cJ.c mc el stc•a r i n :;c h t·ä.n1cl a . nt rk :- n ·bJ,r,· o sl ii ckta e ller k u.Jlk.,tsLJ·I ,
U\' Jnlg'O·Il •D•\ ' Ide• ft',JII l'X p l :s i O il ~' l 'il':J.
lEifte r wt rjc r•xpkls il) n ,ging o am i r.al IIu glil•:; oc h 'an~l m me'lllc.mm:~ r
m· kotn•mi·ssionen• ·1w d i .~kr on•t ,fiir ·att 1llltl ~· rsiika ·de sk:Hlo r. so•m ,fii rD ~ \'Oro ,ij,·rn innw i de d ubb].a botlnan kl.
or ~;Jkat s i fady.gds inn•.
De hå ltuntd.ko.mlrns:;rPI'!Jia ~·o r.o installe rade' å \~T· ashingl ·o n cd1
d2ss·a blevo noggpa.nt. undrrsöki 'a ut.an att lm>l'll kund e u p11täck:t någ :u
sl~a:chv ,·ra re si g .c,ft pr bo!mb- c llr• r to r pt> clex p los i.onl•n n,a . som äg•ck r·uo~n ,Jin•kt lll'Ot sikreveL ,]eke fastgjort. h1h i 11kC' aY LHiygPts i.nr8d ni·ng h·:t l''
kastats Olll·kring yjcJ cxplosi onC' rn•a. men dt•n rl 2! åiinl\·. s·o m Yar 'l " ·m a nt'nt tfasts·a:tt. hatcle föJ'b]i,·it p{! sin pl,ats.
·DP! Y·a r pi\ g ru n,tl ·aT dessa u nclrrsii'k 1•ing;a r. so m man1 drog· dt•n
sl ut satsm1. 11tt 'f'tt s3•c lant fartyg som W1a ~h i ngt· o·n slwllc . cm tlc t nHif
Mr1ch gbyggt . k u.nnal: motsi-å !itta to rpt-•tlt rä ffa r om cl<•·ss a ic:ke l1agit 1"1
sa,nPma st.ä.Lle och att kom m issi o·ncn i sin r apport t ill presid cnt C'n fi ir
Ua.rmk. ~tt fr•amtid•a far tyg kund l' bygg~as så . alt ck ble,· r· ~äk r a 'III
a n1f.a Il f rå n 'ltuftC'n.

Holland.
u\,m i naJitl'lrt ]J;H nyligrn b estii llt hå 11•ya j•agal'f' . D e ras 11:1 111 1
lJI.i\'a De iR uytr r oc h En'rtsC'n . F.arty gC'ns h u n t•ci'c lab äro : HLngrd 88 11
brcd.cl 9.-. m .. dl'pLact'IIIC'nt 1.6:20 t ons . 3·1.000 h·kr .. tfal'i 34 .knOJl. B:' ...;tY c ·

ni ngrn ulgörC' ..; "w 2- .-,:) C'm. h·ippPltorp?cJ.lulwr. 4 1:2· cm. ·k·amm r r. '2
73 ·111 11 1. .:wlåkt f!k~a· no. Jwr SI\ JJJI :ZU miu o· t·.
Jvf.nn :msc·t· ·att tl :' n u nile r tlt' s<mtH r ftrc•n Yis,Hlr ni'OI\~iljan mot
en u tökning <\\' flotian 1111 rir i ad ag anrk mC'rl anl edning a\· !Englan d.;
beslut alt göra 1Singa.por<' till Pn stor f lot·bbas. H ollanels intrrss:'n i
c]C',;s.a farnlliL'n ·iiro s>ldana . alt tlrt i<:kt• ml'd J~kgilt.ig h <•l k•an finna sig
]J ä ri. ~~·n fiir ddt'n<i,· •:1\\iC' rlri flotta . hu,· ud sall~J.igrn \pståL' JHle m· j'a.ga r('.
u-båta r oc-lt flygwtp cn tir ·niirldin cl,ig för delsamma til.l k-olonicrn•as sky'llrl.

•U -hå t('n l\ XTT p :'t 670 te n s i ii\·.-Hig c och 8:20 tons i UY.-läg c ha r
n.rli grn a\·sttltal :,ina pro ,·tu rf'r . nHYitl 'dt•n uppnå cklt• rn fa rt a,- 17
kn op i iiL-Iägt• och H..-, i u ,· .-liigc. D<•l l a ii r rlen and ra i orll ning:•n a.\·
tl('nn•a lyp. ,;cJtJJ ·iir :1\'sC' tld fiir holliinrlsk.a Jml icn .

Italien.
D c• m cHiiNI m.\·n tl ig h eh' t na kr if ist'J'll .slva rpt rld 11'Ll\'·a rancl c s,,·sj(•md enlig:! Yi.lk <•t i !,1 li :• nsk·1 flotran åck;• iiger rtt Pg~·t fJ,,·gyiic;cmk oc h

framhålla. att f lyg Y~<lpnel il'kt' ltk\· till tt{lgon n.dtn fijr n:'tgomlr• r,a sid nn
uneler d:• 't'nasl:• manii·\· t· :• rn:~.
,J .fc• hruari liiptt' til'n 11.nt kry ssa ren Tmn tc a\· sla pc•ln Yi.cl O rklndo·s \'!H\' i Li,·o rno colt in tJ nt ],lld kolllllt C' r s,,· stC' r f>Jriygl't Trieste atl
sjösättas ,·id !Stahil i rnc•n lo T ('C'n ieo Tri t•sl·i no i Tri est. D r~~·a tY å k r_, ..,_
sar:- äro dt• fiir,ta . s::n1 i l tctl;i:•n byggb :'flt•r \Y nshingt:)J] fö l'll ragrb k·stämnwl sr t·. D:·rw, cl t• plac:·rn:·n 1 ä r 1(1.16[) l on s. D o ä ro Hl.)., m. l:'i11g·:J.
~0. , tn. lm•tla oelt Jt.ant t•ll tl:jupgå cn-rlc .et\· .) .,,, m . :MaximH:art:'·n iir lt t't,iilk·naLI till :3.-J.c, knop Yid 1-iO.OUO hkr.
B-rst.n·k•ning:•n utgi:r;•.; ;n· 8 :20·., 011 1. kan•s.nrr i .J. llubhdt:Jrn. ci;•l
rn.a Ö\·o r tid nnd ra fiir o<:h aklt·r. 8 76 Jll lll. antiluflkan :l JH'I' oc h .J <i:L
cm . lorp edtuh c• r.

iE n SY:'t r c l\·r·L ·,Jviin rk+.:· har inlr.iif'f,1t :'t sl ngs krp )WI Duillo i ;k l·
meller sta ::lll .., cn1. tonll'l. En kruihtd•tln,i ng <'X]Jlotl e ra:l t• i ntnmu•niti:Jn.shissrn r llc• r i sjiilwt hrn:•l (up pgiftt•rna ii ro st ricli g'a) . .) man död ;Hk.s
och ett trrlliolnl så t'>lli:•s, M an bar iin n u ick~· komntil' till kLtrhl't OIJ J
hu ru :;!y cksl1iinrlrl.,:•n upp~h1tt.

Ti dskrift

Sjöväsendet.

:21
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Ryssland.
De ryska u-håt-•a r, som ntt bygg,a"> !'t Halti&ka ''arvet-, haya fiilj an,J,.
hunl'clclatn: {lrplacrm r.nt i ö\·.-läge 8->0 ton s. -längd 8-3 ·m .. hr:' cld 7 llt. .
<ltjupgår·nclr ö m... f •a rt 13 oclt 10. knop: tO tor]H'cltubr r (okiinrl k<llil ~:•r) .
l ,10 Cll1J. kanon. ;A ktion s rmlie i öv.-lägc blir Yitl 0 knop s ri:1J't 7 .1\illl
mim1trr och i u\·.-lä gc Yid 3 J..:nop 10.) min·ut c r.
Under Yintcrn 1llar stiirsta miijl ·iga <L'ntal man.~lmp \'Hrit k om 11 11 ., 1_
rlcr•at å isb rytarna för c rh<llhulclc •a \· -.-; ji}num s utbil·tlnoing. J önigt , (;], . 1
D, ··''<l
lll'a>!l i Skolorna förhc re-cla· pcrsonakn jjJl, >lCilll llN.ll'l' llS ÖYlli·ng;ar.
sko•l1a ta,g a ·sin börj·an drn j.) <llll'il i S1·arta lla\·ct oc lt ,cJe·n ,1 maj i () ,1, ,._
sjön.
l1h1n Hi r Y·ar;a betänkt pi't 'att inrätta en bd;attni.ng so m ll iig.tc•
]3dfälhuYarc ö\·c·r fl ott>an utan kommi.sS<ll'i·r. m e n fn1g•an ansrs ii ltl! u
ii eke nt r.a mogr•n för g enomfö rande.
,!J._,,. 'elen .öste rsjCIHoti:an tiUhöt·atlllle mate riekn torde följ ·and ;• J: 1rt_,-g ,-<ll'·a i .stritlscliugl·igt .skick: '2 slagskc•pp. 1 p ansa rkryss;u'l', 1 li;l l
krysc;nre. 6 u-b{ttar. 8 jugare , 4 .mi·n.fartyg och ett 'llliWclrc .a·n t.;:tl smi ir n•
f fl dy g och ,]J j ä lpfa rtyg , samt i .aJwiinclbart sl:ick: :2, 'S l·ng skrp p, ;] l ii' 1:t
'k r.n;sarc•, D u Jb:lt-ar. :30 j•ag.arc och dt stöt'I'C' antal lijälpf·a riyg.

Span ien .
,] )en nya kry ssa ren Bla s~dc-1.-I'' ZO har i s lut rt- .a\· frbr uari \.Tk .~t·äHt •s in.a pr ovt u rer· med g·oit resultat.
F·artygcts hunJ c1cJ.a t.'a äro: längtl140 >111 .. bredel IJ4.00 m .. djupgå c·nil:•
·L, .m., ,cJcpL '1.700 tm1s. Ma slkincrict Ltheckl•ar 4-3.0.()[) hkr .. \·ilk•c> t g <' r· <' Il
cllliHXilll'ifcrrt •H\' ,:2,9 <kno~). Bt•styckn<ingen utgöres fl\' G J 'i., Clll. ]Ul l..
1 / .) mm. ka·n., 4 47 mm. antil uftk an .. 4 ·kul spruto r o cl1 4 :):~, , cnt. 1 rpl'clt u ber. B PS'ättni·ng ss tyrkcm ä r 3:20 ma11.
A:ktionsr·a'll·ien är 3,000 mill-s Y1cl koldcluing .och 6 ,0 ~)[) mi k ' 1 'd
oljerldni•ng och -13 knops f.<ll't.

Tyskland.
Dir Marinelcitung ·lwll' elen :28 mars till 11nn rt i. Wilh r]mc;lJ <l\ Il
,L\li\·it or·tll'!' n·m hygg'Hll 'ild av lätta •kr.v s.sa rrn >> 11 ,, ool1 f<'lll slor:r lorp •· l

)J!\tM
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,\V 103- 107 ~m nl s !ällt hiirför bchödiga pe'I'JDingmcdcl till J:ör-

f.og·a·ndc.
Röran•th• floth1·n·s Yinkrii\··n ing•flr mccld t'Ia s följanrdr: 1 slutet av
jnn uMi avgick s lags kcp pl't lhmcnsc'lnveig fråtl W.ullel;rnshm· e.rl till Kiel.
K ryss<Jrna H <ltlllburg och ::\lymphe h fll\'•<l tillsnmnm·n s med dc t,·å hahr!'l oliiJ jcrna i Ostr rsjön under bdiilha\·;HE'n för clt• lätta sjöst rid skmft c rna
fö ret•a.git e·n scr in fi;-,ningar . som pågli•ng•~)' untdcr He ra d1ag;ar. iSlag.skrppct CJ.'Iann·o·,·rr. som kgat un ~lc•r r epa r aHon i. Wilh rl msh<IYCn c&tc r en
o;r.Lt•niCfstötni·ng. <!\·gick till Kiel .i sl utrt -av j•;m uari och haw däre-fter tillUtht rn e d sJ.ag:slwpprt Elsass företagit öniin•gar i Ostr rsjön.
Uneler mar s •rn tl nml äga Yårön1in1g.arn.a med tyska flatban I'Li'lll.
De fö rrtag-as i Öste rsjön (Pomnwrs'k'a ~)ukt.rn). Alla rusta:de fartyg
skol a :delt.:ag·a cl·äri. <el. \'. s. (lc tre förutniirnml-a slags•l,eprp c•n . fem ·kryssare, 22 jagarr och to rp0'clbålar. sex mins,·eparc' och cliYersc hjälpfarlyg.
Det fjär Je slagskeppet. Hcssr•rL ko-mnn e r ej ;at t deltag·a i \lessa övni•ngar,
e.mecl·an. det icke får sin lJC'S'i ittni·ng fulltal<ig f:örr ä:n tlc1n l •a pril.

Fagerholms distanskalkylator.
Tn om kort korwmer rt.t litet bt~hämligt nauti sk t in s trum ent att
u tsl äpptas i marknwdt•n . Mc<l •tlPtkt instr.UJrtC"lll k<a<n man på kortare t~d
än 30 s <<ktvndr r finna det av s h~nd . på 11il·ket rtt fartyg m erl l)ibe'h ålkmcle
av sin kur s k•otnnwr 'at t pa ssrra rH ,fiirem;1] i Lmd.
. T.n st runwntet iir· konstruC'r·at a\· pro;[rssorn i gcock-;i Yid U:.::<ungl.
"
l ok,nt;:;ka Hög ·ko Lm P. E. Fagcr-hol•nr. D et· hrsh"tr <F en .-;cktorf.ornwcl
pl•atta mr·cl f,vnt tr.app:;tegS'fonrni gt ano rchmclr s:kalor Yar oclt en• m ed sin
lii]_]ar c. }., i·nstrunwntcts Ö\l'r yta ,fi :nncs en ccntr;a]•ski;-a, pf1 Yilken sl utresuli at et .a \·J.äse s.
.Tnstrum c•ntrt fil' baserat på Jllcto·den at-t mrcl s. k . .f.y ra streokspej .
hng finna i fråg>wa nt,n'fl c a\'s h}ncl. Denna tmrt o,cl ä r silsom bektant anYändba r för Yilka Yinkbu so•m ·h-ä h:;t ml'n l'1nldast d å de·n Slisba pej ling-sWnkeJ.n. •är •Llub~)eH så s tor s·om d en Iörst•<J. I de tta f;aJl är !Clet sökta
a,·stån-dct lik·a m c'cl <lc•,n mellan pcjlin;parn•a s eglade distansen. J andra

-308~- om ol·:lnniilllttt Jörln'\ll:nHk 111l'll:1n YinkLII'll<l il'k ·· liir ._
iir 1-!·i,·:• i,·i5 lnd :; d,•n an,·iindbar lll l' ll kriin•r bc ..;yii rl il-!·:1 m·l1 Ii 1
ii:ktndt• h:• riiku•ing:H . IF ör.; ta ltär rdalt•r:HL' f·: tl l kriil- l'l' slor pi't p:ls ..;\i:..d
1
Yid pejli ngarna s hll-!an tk . så att tlen e na ,·i.n1kcln \" (•rkligl'n bli r d u]t\ 1
1
st1 stor Sll lll :kn ao~llll1·:t.
1';'1 grun :\ •a\· d:• lJ\ ägt• Jl'k•l:•r. SO ill s<li t•dl'S \·i ~ \\;h]a tl:'oo':l lJil'\ :1 J': J
k r d2n11:1 nw( :)d l'j ,iJ[i,·it i praktikrn st1 rnyckd andnJ s:; m d:•n i .;jiih
1
H' l'kl't ·f örtjän >lr .
·111 l' li ·bcg•agn,und z· a1· FagNI/Olms dislrtus/,·rlfk!J ia/rn· ·ä ro d:'""''l ·,\. 1
g :•tiltl'lt•r und•alHiijcl:l cch ·l'inont_'l' lli•Dn rli1· eld dl't siik ta a1· stå nd :·t u l·1 11
ni t khi;.,·a ]J:I S'·a på 1inkl:trn:t t•l l:• r s.l·o.;se ],_. ;ätta .oig m :·d iJcsl·iirlil-!a .<· 11
li·d•s i>Lkmdc k· r äkninga r. Sr·tlatt dt• \;!itkt p:·jling•arn :1 är o tag•na och l ,1
cloistnns Iarty;;l'i tillr~·ggalagt m:•l\an dl'•lll ob . ;c ,· :• pa\s . in s täll e r llloalt l n
i':nc• skitl :1 ns Hipar~ p å oLll·n andra pC'jlings,·inkl• ln. nt ästu Jöpar:· p?t .1.·11
fii r.-;l•a p t•jl·ingsl· i·n k L•I n. nit isla på ;,; kiln ackn m ~·lJ.an b>1:la p:'jlingsYi ll!;·
LinM oe'll slutlig::n clc'n ncoelr l! siwlans lfiparC' på d :·n· se glad~ di,t:ln '
S•om slutresult al erh :1 1\ cs ~~ sektorns rin r c ~n trala , kint rL•I ,(', !;~:~
nl·st:1 n:l t• l. \'il! man d·ärv:1 .Jl.an1 H1·sU1mld i ·tid (igonbl ic k. c\;1 d:·n a n l ·t
JH'.ili·ugc•n I:J g,, Jör;• .-; iinc· .-;1.:-:lian -; liipt>H ~' ut lill •lliigl'r sc't all" li '' n yj ""
)l>l 8D0 • t\:1 cL· tl ·a •aYs!"åm.l tlir c·kt hm a1·liis a ~ p<'t d:·n e:··nlral:1 ~kii''< IJ I.
,l n.-;(rullll'ntcl iir t•nkvlt uc h ]!<ll1itligt. D t•l lirih:•r ing :l tljlt p :~t·
],unsk>lp:•r i ll:tl·ig·ati :m.'k G•ns tcn .
•. \.,ktich olngr-1. .C. C :sc n Lin d·lwrg'.-; n-L1sldn wff',ir . Dr i!iln inl-!f.!-:t hltl 111 .
Stnckhll illl. ät· cm ;J·ntlilh:·l·karc uch lfiir>'iiljar :· a1· tll'lLt in-;lntlll t'Jit.
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