1918.
81:a årgången.
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Arsberättelse i hälso- och sjukvård
för åren 1915-1917.
A ,·gi,·cn vid Kungl. örlogsmanna sällskapets sammanträde
den 2 april 1918 av ledamoten O. T. Hult.

Sedan årsberättels e i hälso- och sjukvård 1916 av ledamoten J . Lagerholm avlämnats till Kungl. Örlogsmann asällskapet , har kriget alltjämt utövat sin förödande verkan och
kräft nya offer av liv och hälsa. Jämsides härmed har i de
olika länderna fortgått ett rastlöst arbete för att avvända krigets hårda slag och hela dess sår, nya rön och erfarenhete r
ha samlats, och nya metoder ha sett dagens ljus. Tyvärr ha
på grund av den hemlighetsf ullhet, som måste råda, så länge
kriget pågår, avbrott gjort sig gällande i det vetenskapli ga
samarbetet och utbytet mellan dc olika länderna, tidskrifter
ha upphört att utgivas eller meddela endast ofullständig a och
mindre betydelsefu lla aktstycken, och en redogörelse för de
senaste årens nyheter måste därför bliva tämligen defekt. Svårast h ar varit att beträffande hälso- och sjukvård inom marinen erh ålla uppgifter från Tyskland. Mera oförbehålls amma
hava engelsmänn en och delvis fransmänne n varit, och genom
amerikansk a läkare, som tjänstgjort å olika fronter, lämnas
en hel del nyheter av intresse. Av det stora antal svenska
läkare, som under krigsåren tjänstgjort ellPr företagit studieresor i de krigförande länderna, ha även en mängd sakrika
och intressanta redogörelse r framkommi t rörande sanitetstjänsten i fält och å sjukhus, sjuktranspo rtväsen, bekämpand et
av smittsjukdo mar, invalidvård , livet i fångläger m. m., men
Tidslc7·ift i Sjöväsendet.
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från mariner na föreli gga endast sparsam ma sådana nwddelanden. Vad jag i h är föreli ggande berättels e har all fra 111 _
lägga rö r ande hälso- och sjukvård till sjöss är därför till ~törsta.
delen hämtat från den franska, engelska och amerikan~k1 tictskriftslit teraturen , under det svenska läkares n~seb('riiltclser
och några få tillgängl iga tyska krigsepid emiologi ska och militärhygie niska arbeten av senare dato fått lämna stofT till kapHlet om smittsju kdomarn a och deras bekämpa nde.

l.

Engelsk a marinen.
A.

Lälwrpe rsonal.

Då det gällde alt i hast anskaffa tillräckli ga läknrkra fler
för flottan, mobilise rades vid krigets utbrott utom den stående marinläk arkåren även en del av dess äldre medlemm ar,
som redan lämnat tjänsten, vidare officers on the emergen cy
list samt sanitetso fficerare , tillhöran de frivilliga reserYen (Boyal
N a~al Voluntee r Reserve) . Därjämt e utökades kåren nwd ett
antal tillfälligt anställda extra läkare och om kring tio konsulteran de vid de stora marinsju khusen (base hospitals ). De
tillfälligt anställda läkarna fingo först genomgå en Yiss tids
utbildnin g å marinsju khusen (naval hospitals ) samt ti lkgna
sig nödig träning i sjörutin. Då behovet härigeno m ändock
ej blev fyllt, nödgade s man anställa även medicine studeranr lc,
som nödtorft igt avlagt sina prov i anatomi och fysiologi . Dessa
erhöllo i Haslur en kort utbildnin g, innefatta nde vanlig tjänsterutin, journal- och rapporlf öring, dietetik och behandli ng av
sår samt kommen derades sedan under titeln " surgeon- probatio~ers » ombord å destwye rs och andra mindre fartyg , vilka
under fredstid ej hava läkare. Efter viss tids t jänstgöri ng1
hemförlo vades många av dessa för att avlägga slu texamen oc~
sedan inträda som »tempor ary surgeons>>. Arbetet på dc khn iska laborato rierna utfördes av tekniskt u tbildad personal utan

medicin sk fackkun skap. Åt denna personal överlänmad~s
bland annat bakteriologisk massund ersöknin g av de från Galhpoli hemvänd ande dysenter i- och tyfoidko nvalesce nterna. Ma-
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rin sjuk h ~Isen k~·ävde ett. stort antal sjuksköt erskor, och varje
lasarettsf m:tyg hk:lledcs lyra sadana. vilket allt ordnades g<'nom
storartad hllslutm ng av resen·er. För komplet tering av sjukbärare hade man att tillgå the N:n·al Auxiliar y Sick Berth Beserve, som huvudsa kligen rckryt(>r as fran SL. John Amlmlan ce
Brigade .

B.

.Lmbulan stäu och lo.wrelts j'orlyg.

. Fyra ambulan stag ombesör ja i hemlane ld transpor ten till
lands av osjuka för flottans räkning. .-h dessa hant tre större ,
som b esta av 12 vagnar med 120 sängar till uppgift att transportera patiente rna fran lasaretts fartygen till s,iukhuse n ,·id
navalbas erna i Plymont h, Haslar, Chatham och Porlland . ~led
följa två. sanilelso fTicerare samt 36 uppassar e och sjukvardare men Ingen kvinnlig sjukvård sbetjiini ng. För sinnessjuka äro· rescn·era de tva madrass erade hytter. Ett mindre
ambulan ståg med sex Yagnar ombesör jer transpor ten mellan
navalbas erna och de olika lokala sjukhuse n. För att ej onödigtvis möda den sårade med tröttande och plågsam ma omi den s ·,ukes eo·en
flytt nin gar sker transpor len från fartyo·et
t>
l:>
J
WJ , som sederme ra upphäng es på vederbör lig plats i ambulanståget s vagn.
. I det bekanta arbetet Sfökrige is kirw·ui har ledamote n
~Ilson lämnat en ~oncis och uttömma nde framstäl lning av
.ehove t och utruslnm gen av lasaretts fartyg samt deras funkh~n under fred och krig, och i årsberätt else i h~ilso- och sjukvard, avgiven till Kungl. Örlogsm annasäll skapet den 2 april
1
91 3, h ar samme författar e ytterliga re belyst fragan med introessanta detaljer från rysk-japanskr~ kriget. Under nu p:lgaende krig ha samlats nya erfarenh eter rörande sjukfarty gen
der as uppgifte r, och skall här närmast refereras , vad som
arom m eddelats om de · engelska lasaretts fartygen . I ett se;are k apitel kommer att redogöra s för de franska lasaretts artygen och deras arbete under kriget.
flottan
Under fredstid åtfölja de engelska lasaretts fartygen
.
l ...
.. .
Under d
ssjukvård
ess ovmnga r oc 1 tJana som ett slags rörliga

ct:m

o

o

:.h

-

i'

l

baser, till vilka stridsfartyg en tid efter annan evakuera sina
sjuka. Av en under krig fungera de som flytande sjuklm~ och
verkställa därjämte transport av sjuka och sårade fr:'tn mera
nd~igsna operationso mråden, såsom f. n. förhållande t varit i
Meclelhnvcl . Däremot följa dc ej stridsfartyg en under sjii~triclern:t av följande skäl:
J. Dc kunna ej konuna upp till strisclfartyg cns höga fart
utan skulle därför antingen verka hindrande eller inom kort
bliva lämnade åt sig själva,
2. (herf'lyttnin g av sårade från strids- till lasarettsfart yg
låter sig med svårighet wrkstillln annal iin vid lugnt viidn.
3. För alt överflyttnin gen skall kunna äga rum , m~l.ste
stridsfartyg et ligga stilla, varvid det lätt utsättes för anfall av
u-b{ltar.
Man har i stället föreslagit. att mindre, snabbgåend e fartyg med laga frihord av om kring 500 tons , utmiirkta m.l'd
Geneverkon ventionens beteckning och utrustade med alla tillbehör för liniicldning , skola befinna sig på platsen under strid
för att rädda överlevande från drunkning och taga ombord
sårade. Som syDneriigen lämpliga för detta ändamål n•komm e nderns äldre utr::mgerade clestroyers .
.:\YCn lasarettsfart ygen själva utsiilta sig för fara , om dc
uneler strid hålla sig inom stridszoncrn a. Dc hava ocksa under kriget i allmänhet legat stilla Yid navalbasern a, och -,tridsfarlygen gå efter aktionen till respektive naYalbaser och aYlämna d~ir till lasarettsfart ygen sina sån1.de och brii.nn skadade.
D rssa senare tjäna sålunda som clearingssta lioner, d~ir sortcring ~iger rum , varefter de som tåla Yid längre transpor t, (iycrlämnas till ambulanstå gen för Yicla re b efordran till sjukhusen
•
o
d e r··oras ·t"ll l;irrnast
vid nan1lbas erna, under del svart
sara
t
I ,
•
hel~igna lokala sjukhus för möjligast skyndsam heh~nHlling.
Etl storl antal såväl militära som civila sjukhus i städerna pa
ostkusten ha nämligen delvis ställts till marinens förfogande
för moUacrandc av sårade efter sjöstriderna . De engelska las::tn
.
.
r··. :·nd::t·
rettsfartyge n , som kommo 1 bruk under knget,
voro or •1 _
'
r··
er> r:· r 0;)0
m å let omändrade passagerara ngarc med plals or un ,_,l
,l
~
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sårade . Lasarettsfar tyg ha även kommit till användning som
jsolcringssj uklms för smittsjukdo mar.
Såväl engelsmän som fransmän ha haft lasar ettsfartyg station er ade i Orienten för mott:tgancl c av sårade och sjuka och
deras transport till hemlandet. Från ett av de m ä nga farlygen av detta slag, , .\sturia », heriiltar Pn läkare, som seelan
aug. 1914 i sjutton månader tjiinstgjort ombord, alt nndl' r den na tid 350 a 400 operationer utfört s. Likarna ombord voro
sju till antalet. P{t en resa hade man haft ej mindre än fn·Lio
fall av gasbrand ombord från Gallipoli, vilka i allmänhet gingo
till döden . l\'tigon gång kunde hög amputation rädda patienten. Den svåra hellan och milliontals flugor ansågos gynna
sjukel omens preYalens oc h Yiru len s. .\.n· n f[j Il a v ,le[ kram p fi irek ommo, cleh·is fran Serbiska fronten. Ett annat lasarettsfarty g , souclan » förde sårade från Ga!Iipoli till Alexanclria ,
Malta och England.
Tyvi:irr har man uneler krigets gång fått erfara , all Geneverkor set och Haagkonven tionens heteckning ej längre skydela
sjukfartygen för Yåld. Från Engelsk sida inberättas, huru
"Donegal» och >> Lanfran c " utan varning torpederade s den 17
april 1917. Den förra transportera de lätt sårade, uteslutande
engelsmän, av ,·ilka 29 jiimte 12 av besättninge n drunknade.
Den senare förde utom 23± engelska officerare även 167 såracl.e tyskar samt en hesältning av 123 man jämte läkare och
SJ.Ukvå rdspersonal till ett antal av 52 . Engelska patrullbåtar
raddacle 152 tyskar. Fartygen voro under eskort och det ena
förde Haagkorwe ntionens beteckning. Amiralite~et bestämde
efter detta, att fartyg , som föra saradc skola gå med släckta
lantär n o1.·
·
'' S a !t a >> s t··
o tt e pa' en nuna
1· kanalen uneler hårt
viider den 10 april 1917, varvid i) läkare, 9 sjuksköters kor och
38 andra personer antagas
haYa drunknat. >> Asturia » !vekades i fe b ruan· 191-D un el ga' en U -hat,
o
m en torpederade s scder~:e.ra natten mellan elen 20 och 21 mars 1917 ; av dess sjukarelspersona l blevo 11 dödade och 17 sarade varjämte 3 sakIlades · T .
l
.'
.
10 c agar sena re torpcclrrade s »Gloucester
Castle »
~
en alla sårack räddades . Den 4 sist!. januari ingi ck ett nytt'
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olycksbud, da lasarettsfartyget >> Rewa >> på åten-äg fr~1n CihralLa~· Lorpc(leracles och sänktes i Bristolkanalen. Fart~·gel. som
kom fr~m Orienten, gick med tiincla lantärnor och fi">rck l L1ag .
konYcntionens miirk<'. \'id explosionen släcktes ljusl'l pa und;·p
chick. men räclclningsarhelPL försiggick med ordning och lugn.
Omborcl funnos flera hundra patienter, därav en stor (\t-] malariasjuka, samt J sjuksystrar. De svårare sjuka pi~1Ct'I'.1Clrs
i h[llarna, de som sjä!Ya kunde förflytta sig pa flollm. diir
dl' voro utsatta för de överspolande vågorna. Tre man ay
besiillningen dödades och tre laskarer saknades, men alla de
önig~1 riiclclades omhord på patrullfartygen och infördPs till
SwanSl'a. Den 30 mars 191() sänktes i Svarta haYel franskryska lasarettsfartygel » Porlug~ll » av en U-håt, just nwdan man
höll pa att taga ombord sårade. Av 2G sjuksköterskor riidclades 11 och aY övriga 27:3 ombordvarande 158. Änn delta
r~ulygct har Haagkonventionens färger. En av de sist~1 dagarna ~w sistl. februari ingick meddelande om sänkningen av
engelska lasarettsfartyget »Glenart Castle », varvid 15:1 personer skola ha omkommiL Enligt Reuter skulle fartyget ha
torpederats av tyska rn a inom fri zon, men närmare utredning
har ännu ej bekräftat denna uppgift. Senare har hlsarcltsfartyget >> Guildforcl Castle », då det med röda-kors-flagga hissad och alla lanlärnor Uincla, passerade Bristolkanalcn, ~mfallils och svårt skadats av en torped.
Sorteringen aY dc sårade kan stundom vålla svfuigbeler,
då det gäller att bedöma, vilka som omedelbart skola tnmsporteras till sjukhusen och vilka som skola behållas pf1 las:lrcltsfartygen. I allmiinhel gäller, r1tt de som på grund ~w skadornas beskaffenhet kräva omedelbara åtg~irder från !iil;.~ncns
sicla och för Yilka ett uppskoY i detta avseende mcdfiir fara
skola stanna omhord. Vidare måste man uppskjuta med
transporten, om shockcn varit särdeles svår eller hotande l.wliaps efter blödning fordra stillhet och ständig obscn·atiOil·
A andra sidan kan en senare transport Yålla patienten mern
obehag än strax efter striden, då det sensibla livet och smiir ll'örnimmelsen äro avdomnade.

C.

Hälsotillståndet på flottan.

Då man fruktade för sm itthärare från kaserner och trädit en massa vid kasernliv och strapatser
ovana unga mdJvider från alla håll sammandragits, fino·o de
n!a r~kryterna, ~~m ~.ändes från depoterna till flottan, un~ergå
v1ss tids karanlan fore embarkerinaen
Nat
· 1(Ull d C
t>
·
. c U l·1·Ig t VIS
man eJ. hangenom
fullständigt
utestänoa
smitta
och
e
•
. .•
•
• ·
t>"
c ,
n ep1'd e1n1·
av C~1d~m1sk -h~ar~1hmncmflammation grasserade på flottan,
1~nde1 forsta l~ngsaret med sammanlagt 170 fall, och under
ticlen
l augush 1915 till 31 .]'t!li 1916 med 104 f a 11 . 1\lvnns
,r·
1{.
mngen under andra året sliilldes i samband med en samtictia
nedgång
av fallen såväl bland civilbefoll-ninaen
so111 1non1
·
,
"
t>
ar-t>
men , men ansågs även hava varit det lyckliga resultatet av
en noggrannt genomförd profylax. Under första hälften av
1916 togos svalgpr~v från rekryterna i Haslar, Chatham, Plymouth och Greenwich och för övrigt från alla, som skulle sjökomm
enderas , för att avslöj·a bacillbärare
..
" . ~"-'v 10 ,859
. • un d ersakta befunnas 298 eller 2, 7 procent vara bacillbärare och isolerades. Fallen voro för övrigt tämligen spridda. Av dc två
f~rsta krigsårens 274 fall inträffade 22 eller 8 procent på sjö~aende fartyg med 13 dödsfall.
På intet fartyg före;wm mer
at~ ett fall.
Av fallen i land - 252 eller 92 procent _ inh·affacle 63 i Portsmouth, 58 i Plymouth (inclusive 22 fall på
ett skeppsgossefartyg) 42 vid Crystal Palace dcpöt, 39 i Chat~ am, 27 i Deal och 18 i Shotley. Av de under 1 aurrusti 1915
till
. l'1 1916 ntrafiade
.. .
.
h
. 31 J).l
104 fallen
blevo av olika
anlednm
77 gar• 9 ej serumhehandlade. Av dessa avledo 7 , d . v . s .
..'s p10ccnt, under det att av 95 serumbehandlade rrinoo till
doclen
30 , d · v. s. 31 ,G procent. Av 105 fall, som under
n t>första
k .
n ~~året scrumbehandlades, avledo 64, d. v. s. 61 proc. Det
anvanda
s erum anses h a vant
· av samre
..
d
c
slag. Ett senare medke ~an~e upplyser, att epidemien fortsatt även under tredje
~~ ?~~ret, och fallens antal hnr ökats såväl bland civila som
lUt ~.htarer. Under tiden l augusti 1916 till l auousti 1917 inraffacl e mom
· . mannen
·
.
143 fall,
varav 20 l. 14t> procent omni ngsetablisc~le~t,_

•

••

•

<
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bord på sjögående fartyg. Bland 41,107 bakteriologiskt un.
dersökta officerare och meniga anträffades 1,509 bacillhiirare.
Angående fallens fördelning under olika månader , se nedanstående tabell:
1914-15. 1915-16. 191G--17.

. . . . ..
,-\ugusti . .. . . .
September .. . . . . . ..
....
Oktober . . . . . . .
..
November . . . . .
December .. . . . . . ....
. . . . ..
Jmmari ..
Februari . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . ...
Mars . ..
....
April .. . . .
Maj . . . . . . . . . . ..
. . . . . . ...
.l u ni . .
..
Juli ..
•

o

••

•

o

o

•••••

•••

•

•

•

•

•

o

o

••

o

2
27
60
35
24
12
6
3

4
4
3
6
8
8
26
20
7
7
3
8

3
5
3
6
14
30
22
27
13

170

104

o

o
l

Sul\lma.

7
9
()

1;)
2-l(i :)

108
82
H

11

:30

5
4

14
15

143
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Man observere anhopningen av fallen under vissa nul. nader, vilket ju överensstämmer med gammal erfarenhet om arstidens inverkan på sjukdomen i fråga.
I kasernerna ledo Shetländarne mer än andra av mässling,
tydligen beroende på fullständig avsaknad av immunilel, då
sjukdomen är sällsynt i deras hemtrakt.
På den sjögående stora Nordsjöflottan var hälsotillståndet
i allmänhet utmärkt gott, t. o. m. bättre än under fr edstid.
Medeltalet sjuka om dagen på hela flottan var 1913 2,::7 proc.
och 1914 något under 2, 03 proc. Efter krigets utbrott sjönk
<l!lgliga sjukprocenten ända till under l proc. Sjukdomsfallen
voro i allmänhet av lindrig art. Av infektionssjukdomar förckomma mässling, röda hund, skarlakansfeber och difteri nlen
merändels inskränkte det sig till några enstaka fall. Vad mässling beträffar, visade den sig även här särskilt svår bland Shetländarna, och så var äve~1 fallet i Lerwick, där en elakartad
epidemi utbröt bland Shetländska reservister i början av Hll5.

v et är för önigt en gammal erfarenhet, alt mässling anl<1ger
111 ycket SYåra former p:i ögrupper, som på grund av isolering
från den yttre världen under langa tider varit befriade från
sjukdomen och där befolkningen sålunda ej är immuniserad
genom föregående epidemier. Sa Yar som bekant fallet pa
f äröarna 1781 och 1846 och pa Fidjiöarna 1875 och 1907.
på Orkneyöarna är miissling ofta borla i 15 ~1 20 år, och när
den kommer, visar den sig hos barn pa Yanligt siilt men blir,
när elen angriper vuxna, elakartad och kompliceras ofla av
lunginflammation, stundom av hjiirnhinneinflammalion. Del
om talas ett fall, då en shetliinclare pa 28:e sjukdomselagen fick
ett mässlingsrecidiv, någonting sa sällsynt, att man fragar sig,
om ej här förelegat någon förväxling med röda hund. Tack
vare genomförd vaccination hade man intet enda fall ~w smittkop por. Tyfoid var sällsynt, men från tre fartyg rapporterades
diarreepiclemier, förorsakade a v ostronförgiftning.
På medelhavsflottan hade man från augusti till slutet av
december 1915 på nästan varje fartyg diarreepiclemier. Här
uppt rädde också typiska fall ~w tyfoid, paratyfus och dysenteri ,
huvudsakligen amoebadysenteri, i många fall med gulsot.
Smittan ansågs förmedlad dels genom flugor, dels genom besöken i land. I augusti och september 1915 hade man en utbredd epidemi av denguefeher vid Bermudasöarna med en sjuklighet bland manskapet av 3 proc. Uneler hela höslen rapporterades från eskadern i Adriatiska havet ett utmärkt hälsotillstånd. Dagliga medeltalet sjuka på hela medelhavsflottan från
15 a ugusti 1915 till 31 oktober 1915 uppgick till ungeUir 2, 2 •
proc. och från l november 1915 lill 31 januari 1916 1, , ~ proc.
Det goda hälsotillståndet har man delvis tillskrivit elen
relativa isoleringen och föga tillfällen till excesser in baccho et
venere i hamnarna. Vidare hade man, som förut nämnts ,
linelerkastat sjöfolket noggrann karantän före embarkeringen
På floHan och genom undervisning sökt sprida kunskap i personli g hygien, speciellt rörande alkoholmissbruk och venerisk
smitta . Man sökte även brrcnom liimr)liab förströelse och sport
l11ildra enformigheten i den lå11ga sjötjänstgöringen. Varje

-
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större fartyg ägde sm egen sciopli k onapparat, och filnwrna
cirkulerade fartygen runt. Ett förbättrat Yentilntion sw;,tp111
som allmiint genomförts på flottan 1914, torde än•n ha v,1 bi:
dragit till det goda hälsotillståndet.
Man har under krigets gång haft rikt tillfälle all iiYPrty .....
sig om elen stora betydelsen ::tY en noggrannt genomfört n•krytunclersökning. T dc länder, där allmän värnplikt är infiird, iir
elen första stora soningen gjord Yicl inskrivningen , oc h pa
grund nv kassationen kommer ej elen stora massan f'v sisk l undermåliga indi,·iclcr att Yicl mobiliseringen verka lyngrm ck pa
militärläkarens uppgift uneler krigets första ,-ecl~or. Annorlunda stiillde sig förhå ll andena i England. Här strömmade
tusen ta Is individer till fanorna från the Royal N a val Y olun trrr
ReserYe, the Royal Naval Resen·e och the Fleet Resen·L· oc h
hlevo i all hast inrollerade på de olika fartygen , och resu ll a lrl
blev, all en massa minelervärdigt material genomsliippl e~ . In kompenserade hjärtfel , lungtuberkulos, långt m·ancerad tand cm·ies och många andra sjukelomar representerades i miingd
och blevo ytterst Yanliga fynd för läkarna. Sådana sjukd o m~
fall vålla, när de för sent upptäckas , besviirliga vak1ns er i1tom
en skeppsbesättning och kunna ge anledning till reducerat
stridsvärde i m·görandets stnnd. Därtill kommer det lwtiink liga, att genom bristande kontroll smittförande individ n tillföras , där faran för spridande a,- sjukdomsalstrande baldt' rier
iir synnerligen stor på grund av den intima sammanlevnadrn
inom skeppsbord. Man måste även belänka den pröyanclr
tjänstgöringen under hell nya förhållanden , ovana vid mililiirlivet m. m. , vilket allt gör en sam ling unga rekryter till en
synnerligen mollaglig härd för infektionssjukdom ar, om e.i wdcrhörliga mått och steg tngas för deras förhindrande . "\la nge n
slumrande tuberkulos eller syfilis, månget latent bjärtfel hnr
under krigstjänstgöringen fått nya impulser och trätt i dagen
under ödesdigra former. Man har såväl i England som Tvsl;:land Yarit synnerligen generös, då det gällt pensionerin g pa
grund av invaliditet genom sjukdom.
Det visade sig under belägringen av Paris 1870, att str uma
med exoftalmus var mera Yanlig än eljest, och samma l' rfn L
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ren het har man gjort i Engancl såväl uneler boerkriget som
un der nu pagåencle krig. Det har resonnerals åtskilligt om
hypertyroidismens förhållande till d. s. k. soldathjiirtat och
båda organen torde röna inflytande såväl av spänning och
up phe tsning som av infektioner.
lVIan har även gjort sina iakttagelser rörande sjökrigets
indi viduella innrkan på elen psykiska jenwikten . Det enfon niga livet ombord gynnar utveckling av mental depression,
psychasteni och neurasteni. A andra sidan iiro de korta mellantiderna av våldsam spänning och upphetsning, vilka avbryta den lå nga monotona men ändock ansträngande och an svarsfyllda b evakningstj~inst e n, egnade att vålla allvarliga psyki ska rubbningar. Ansvarets hörda och på mindre fartyg befälhavarens isolerade ställning innebära även en kansk e mindre
beaktad fara , som torde kunna leda till sviktande självtillit. Man
så g också uneler krigets första skede en hel del fall såväl av
lind rig neura steni som verkliga krigspsykoser. En god moralisk anda hos folket , fiirlroencle till h e fiilet och Yäl ordnad all män och personlig hygien torde vara bästa medlen att motverk a krigets cleleliira inverkan på nervsystemet.
En stor del av marinens folk cleltogo i landstriderna i
Belgien, Gal!ipoli, Frankrike oeh Mesopotamien. Vid Gallipoli v oro tarminfektioner mycket vanliga och tyckas ha beheter det traktats med en Yiss non chalans; »cliarre » och
sjukskrivning,
till
föranledde
ej
den
att
>> var så vanlig,
gånger
tio
latrinerna
till
man kunde i månader hålla på att gå
om dagen utan att sjukrapportera sig >> . Då det var vanligt,
att sjukdomen tilltog Yid de svåra sandstormarna , då födo ämnena bemi"ingdes med elen fina sanden, ka IInde man elen
san ddiarre. Man anade emellertid, att det här ej var fråga
om själva sandens mekaniska retning på tarmen , ulan om
mikroorganismer, som med sanelen inmängdes i födan. Även
flu gorna, som vid Ga llipoli v oro en verklig landsplåga, ansågos
som smittspridare. Ronald Ross och David Thomson ha i
Egypten studerat bakteriefloran i ökensanden i bebyggda trakter och ha på Yisst djup kunnat konstatera närvaron av tnlrika amoebor och flagellater. De utplanterade clysenlcrisk.l
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tarmuttömn ingar med blod och slem i sanden och funno , alt
efter 3 dagar utvecklat sig rörliga organismer av typen amocha
lunax och sedermera en balantidiumliknande typ samt mo 110 _
och biflagcllater. Vidare kunde de konstatera, att sanden , so 111
med Khamseenvinden kom frän södern, innehöll betycianclc
mängeler av bakterier. Dysenteri, som oftast uppträdde uneler
amoehaformen, dominerade tidvis och krävde många oiYcr.
Egendomligt nog påstås, att man vid Gallipoli haft goda resultat med antidysenteriscrum, vilket h elt och h ållet strider mot
eifaren h ctcrna från andra krigsskådeplatser. Att döma av en
serie iakttagelser från fall i konvalescens förekomma Flexn ers
och Shiga Kruses bacill i proportion en 8 till l. Även tannlyfus
och paratyfus voro vanliga vid Gallipoli, och stundom konstat erades blandinfeklion. Av 481 fall som undersökts nwcl
agglutinationsprov befunnas 30 7c infekterade med tarmtyfu s,
28 '/i med paratyfus A, 20 % med para tufys B, 22 j{ med
elysen ter i Flexner och 0,,3 m ed Shiga Krus es. Ett stort ant::1l
patienter hemsändes under diagnosen paratyfus eller dysenteri,
vilka dock varken serologiskt eller bakteriologiskt kumk hrstämmas och d~irför hänfördes under di:1gnosen >> entt>ritis .
Man synes med framgång ha mwänt sig av rmtity foid ymp ning och genom noggrann bakteriell undersökning sökll' man
bland h em vändande sjuklingar utgallra bacillbärare för atl
hindra smittspridnin g i hemtrakten.
Epidemisk gulsot, som försports såväl från Ost- som Västfronten , var även v:1nlig vid Gallipoli och ansågs imp orl<'rad
från Egypten. Engelsmännen voro böjda för att anse sjukdomen såsom besläktad med paratyfus, m en fransmännen ha
troligtvis kommit sanningen närmare, då de kallat sjukdomen
spirochaetosis ict eroh~morrhagic a .
Tolv fall av beri-beri behandlades på Royal N a val Hospital
i Plymouth under 1915- 1916 och 15 i Haslar.
;\ven malaria förekom vid Gallipoli och Saloniki och yar
särskilt prevaJerande inom th e Hoyal Naval Air Sen·ice yid
Thasos och Cassandra under h östen 1916. Vid Saloniki vfn·dades under sept., okt. och nov. över 3,600 fall av malaria.

En stor del av dess a remitterades till lasarettsfartygen unel er
diagnosen dysenteri, och hos många kunde man konstatera
båda sjukdomarna samtidigt. Däremot var man h elt och h ålJet befriad från kolera och pest, vilket man tillskrev genomförd
ympning och noggrann hygienisk profylax, så mycket mer som
båda sjukdomarna voro gEmgl):1ra bland Lurkarna i omedelhar
närhet.
Även s. k. krigsnefrit och skyUcgr~wssår (trench sorc ) fön'konuno vid Gallipoli. Den förra har under namnet skyltegrafsnefrit varit en synnerligen vanl ig krigssjukdom på de
olika fronterna och tillskrevs till en början någon specifik infektion , alldenstund elen Lidvis uppträdde nästan epidemiskt.
Senare har man identifierat den som. elen gamla kända förkylningsnef'riten , siirskilt gynnad aY ,·iitan och kylan i skyllegravarn a. I an:1logi hiirmed mä anföras, alt under 70-talet, då
gaslednin garna ned lacll's i Stockholm, ofta till Serafimcrbsarettet infördas fall av akut njursjukdom, som gick under namnet
gasarbetarncfrit, emedan den var särdeles vanlig bland folket,
som i dc djupa gravarna nedlade gasrören. Vad det mycket
omtalade trench sorc beträ:ITar, har man från engelskt håll
velat göra gällande, att det förorsakas av en specifik Grampositiv diplococc. Tyskarna hålla dock fiir !roligt, att det h elt
enkelt framkallas aY de engelska benbindorna, som lindas för
hårt och hindra blodcirkulationen, som dessutom skadligt påverkas av kylan och viilan i skyttegravarna. Varje liten ytlig
hudlesion blir under sådana ogynnsamma förhållanden lält
till en svårläkt ulceration.
Appendicit, som före kriget visat en frekvens å engelska
flottan av omkring 0, 2 proc., anses hava rönt elt visst inflytande
av sj östriderna. Så fann man efter slaget vid Jutlancl en ökning av denna sjukdom å dc engagerade fartygen, och samma
var förhållande t under en senare raid i Nordsjön, då en samlllanstötning ägt rum med tyska fartyg. Däremot var frekvensen låg vid Gallipoli, där man bland 11,619 sårade och sjuka
antecknade endast 0, 2 proc.
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Under augusti 1915 infördes från Gailipoll i till Alex:t! Hiria
under 3 veckors tid omkring 20,000 sårade, och under elen
följande liden anlände dagligen alltjämt ett hundratal. :.Ianfallet vid attackerna var synnerligen stort redan under transporlen till land, och somliga bålar fingo så många sara<k, alL
cle måste avstå från landstign ingen och återvända till ~in~\ !':ntyg. Tillgången på läkarkrafter synes ha varit långt il'ran tillräcklig, och dc såraclr foro illa. Det hände, att man un<lcr
expeditioner i land, som varade flera dagar, hade iind a lill
1,600 sårade, för vilkas vård man ej bade att förfoga öwr mer
iin tre läkare. En del av de sårade fingo själva släpa sig den
langa vägen (2 milcs ) lill ambulansen och sedan biirns gl' nom
svallvågorna till båtarna. Sådana fakta visa, alt engelsmä nn en
t. o. m. efter ett helt års krig fingo bära följderua av bristande
förulscenclc och beredskap.
D.

Sär- och brännskador m. m.

I jämförelse med striderna till lands är antalet fol k, snm
dödats på stället i sjöstrider påfallande stort. I Rysk-Japa nska
sjökriget 190±- 05 uppgick antalet fallna och sarade japa n t-r
till 3,692 eller 8,68 o/0 av marinens totalstyrka, av vilka 1,883
ögonblickligen döda. Man har ej ansett lämpligt att ännu meddela några siffror från dc sista årens sjöstrider, men aU di)ma
av antalet förlorade stridsfartyg torde mängden av drunknade,
dödade, sårade och brännskadade ha varit mycket stor.
Sårskadorna under sjöstl'ider skilja sig på ett förd elaktigt
sätt från dem, som ådragas i skyttegravarna, där hud oc h kliider äro impregnerade med smuts, vilket utom elen yanliga
variga infektionen, ger upphov till stelkramp och gasbrand.
Vanligast äro mjukdelsskador och splitterfrakturer Yalladc av
granatskärvor, shrapncls och fragmenter från föremal ombo.rd.
Aven ögonskador av allvarligare art voro vanliga, och ett (all
omnämnes, då man i ett söndertrasat öga fann en benbit av
närmare 2 cm. diameter, som tydligen förskrev sig från en
närståendes sönderskjutna kranium. Ombord å ·»Pegasus"

obse rverades ett stort antal sår, liknande dem efter krutstänk,
,·iJI;.a h ärrörde från pulverformiga projektilfragmcnter. En man
hade på så sätt fått högra armen sa söndertrasad, att elen måste
amp uteras. Andra hade genom liknande skador fi\.tt ögonen
förstörda. Man förordad e diirfiir brillor med tjocka glas lill
skydd för ögonen uneler striden för cheferna på dcslroycrs ,
navi ga tings och andra, som måste uppehålla sig på oskyddade
platser . AYen ett lätt kccljcharnesk eller liiclerkyller ha rekommen d era t s.
Brännskadorna utgjorde pa sina ställen minst tndjcdelcn ,
ja ä nda till hälften av clrabbningamas offer. :.1au uppdelar
dem i två kategorier:
l. Såclana, som uppkomma Yicl större explosioner (sprängnin gar i krutdurkar, min- och Lorpeclexplosioner, krevader uv
egen upplangad ammunition ) samt vid eldsvådor,
2. Sådana, som förorsakas av elen momentana krutflamman vid granatkrevaderna.
Resultaten, sådana de Yisa sig i skadornas beskafTcnhet,
äro varandra helt olika. I förra fallet utsättas vävnaderna
under längre tid för eldens invrrkan, skadorna gå på djupet,
ögonblicklig död blir ofta den omedelbara följden, septisk infeldion eller hos de överlcnmclc kvarslående deformerande ärr.
I senare fallet är det i synnerhet obetäckta kroppsdelar, ansikte
och h änder, som utsä Ltes för eldens inverkan, fianunan är
ögonblieldig och hinner oftast ej antända kläderna, vilka, även
om de äro Lunna, lämna ett gott skydd. Ogonen skyddas ge.
eom ögonlockens reflektoriska slutande. På »Lion » hade om
kring hälften av de s~'\rade brännskador endast på ansikte och
händer.
För bränn- och skällskador använde man till en början
0 tnslag med pikrinsyrelösning men fann senare bättre verkan
av mi lda antiseptiska. Ett medel, som förtjänar närmare
Omn ämnande, är d:r Barthe de Sandfords »Ambrine ». Det
använ des först på ett sjukhus i Paris men har sedan införts på
alla en gelska flottans fartyg, där läkare finnes ombord, på
lnarinsjukhus, lasarettsfartyg samt ambulanståg och har fått
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de amplaste lm·ord. Ambrine beslår av en blandning av Yax
ell er para!Tin och harts, samt blir flytande först Yid 60 ;'1 () ;1 C.
SjälYa sammansättnin gen hemlighålles men har med fram ganO'b
• .
ersatts av fö ljande komposition:
Resorcin l proc.
01. eucalypt. 2 proc.
01. olivae 5 proc .
ParafT. liq. 25 proc.
ParafT. solid. 67 proc.
Den fasta paraffinen smältes först, varpå parafT. liq . och
ol. o liv. tillsälles, därpå resorcin löst i sin halva vikt ~11 J ~olut
a lkohol och sisl ol. eucalypli, sPelan blandningen llpplwtlats
till 5;) c C. I nödfall kan resorcinet ersä l las med B-na f't ol till
1
1., av resorcinpts vikt. För appliceranclet av medlet krii\'C's
len fiir ~inclamålet konstruerad sprayapparal.. En knntilel
amhrine lägges i densamma, och apparaten ställPs i'.Y n en
spritlåga eller i elt kärlmed kokande vatten under 10 min . \Lm
maste hiin·icl noga iakttaga, att intet vatten tillblandas. lv i
så fall skå ll as vävnaden, när medlet appliceras, m edan clrl
fullständigt vattenfritt ej vållar minsta skada, även om det
upphettas till 80° C. Av samma :mledning måste del hriinnskadacle partiet genom försiktig torkning befrias från fuktighet. Ett tunnt lager av hydrafil vadd placeras öwr llriinnskadan, och seelan hl::mclningen i sprayn avkylts till ungefär
60° :'t 65 o C., an bringas den på vadden med spray eller pensel
eller helst bådadera. ÄvPn sprayns pip måsle hiirvid upphettas , så att ej blandningen stelnar och täpper till halen.
Ovanpå det första lagret Yadd placeras ett nytt och spryns åter
och, om så behöves, ännu ett. Lämpligt torde vara a lt först
pa pro,· anbringa elt förband på sin egen hand. Ifnll sarct
är stort, sker påläggningen i flera etapper på mindre fyrkantiga fält. Efter avsvalnandet bildar preparatet tillsammans
med vadden en fast skydelande skorpa och har dessutom förmånen att verka smärtstillande . Förbandet, som skyddas av
e1i vanlig gasbinda, ombytes första gången efter 2J tinnnar
men får sedan kvarligga dubbelt så lång tid eller längre. Yid

avtagandet gör man först en inskärning i elen fasla massan ,
Säre l rengöres med sterilt
50 m seelan med liilthet a vs kalas.
vatten, varefter avtorkas väl och förbandet förnyas. Utom sin
smä rtstillande och skyddande verkan lär metoden även motyerka bildandet av iirrvävnad.
Shok var ytterst vanlig även efter lindrigare skador och
föran ledde till uppskov med operativa ingrepp. Engelsmännen
yoro diin-id särdeles frikosliga med morfin , som däremot av
tyskarna ansetts mindre lämplig. Konjak, buljong och andra
stimulantia ko mm o naturligt vis riklig l till mwändning. Shoc
uppträdde även hos sadana, som länge legat i vattnet, och hos
somli ga av dessa utvecklade sig en typisk neurasteni med höggradig depression. De som drabbats av en svårare shoc höra
ej på flera manader fa siindas ombord.
Egendomliga verkningar av en torpedsprängn ing berältas
från en engelsk auxiliiirkryssa re, som siinktes av en lvsk U-hat
i augusti 1916. Slörre delen av besättningen hade ht;nnit lämna det sjunkande fartyget, somliga i båtarna, andra simmande
eller på vrakspillror. En av hatarna drogs ned av virveln,
och folket, som följt med i djupet, kände huru de prässades
upp m ot vattenytan av explosionens kraft, men adrogo sig inga
skador, oaktat de befunno sig näslan vertikalt över härden för
explosionen pa endast JO fots avstånd fnin densamma. D~ir
emot blevo en del andra, som höllo sig simmande på olika
avstånd akter om fartyget och Hingre bort fran den exploderand~:: laddningen mer eller mindre svårt påverkade. Alla erf~ro ett våldsamt tryck mot den del av kroppen, som befann
SJg un der vattnet, somliga blevo för en kort stund medvetslösa,
andra .fingo blödningar från nåsa och öron, två föreledde
~aematuri, fem melaena, och åtta haemoptys. Alla ömmade
over buken och klagade över en tryckande känsla över bröstet.
En hade u rinretention. Symptomen voro i allmänhet över på
3 ?. 4 dagar.
L un gin flammation en längre tid efter drunkningsfar a,
t 0
· m . efter 3 veckor, såg man i några fall efter sänkningen
av '' Cressy,, "Pathfinden och , J-Iermes,, i andra fall uppträdde n juraffektioner (nefrit).
1'idslc7-ift i Sjöväsendet.
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Gasförgiftning.

Som bekant frigöras vid förbränning av modern a sprii ngrrasc 1· , vilka visat sigv utöva en m er eller m in d re
e11 del
~
0 <
t oxi sk verkan pa organismen. Hit höra först och främ st kolox id
och k olsyra, vidare nitrösa oxidationspr?cluktc~·.. sa~11t , c ya m·;~ le,
svavelväte, methan m. fl. Då förbrämungen fors1ggar h:1sltgl,
för vilket fordras en viss intensitet i själva antändningen jiim le
ett tättslutet rum , kallas den detonation, sker den lang samt
såsom i fria luften , kallas den deflagration. Vid detonatione n
blir förbränning en i allmänhet nästan fullständig , och de .gaser ,
som frigöras , äro kolsyra, koloxid , kväve och vatten. V1d deflaarationen tillkomma de vida farligare nitrösa gaserna o<: h en
de~ andra till sina verkningar mindre kända sådana. Dt'lonationcn vid en crranatkrevad skulle sålunda i anseende lill de
uppkommande t>gaserna vara mindre att frukta än defl:tgrnlio· rr av upplan
aad eller i durkarna forv~1rad
nen v1'd ant"anc1n1nt>
<
t>'
ammunition. Emellertid har man funnit, att vid granatkrevaderna sällan h ela den brisanta sprängsatsen kreverar, ulan
en del sprides i pulver- eller gasform och fastnar p å farly_gs delar eller föremål i omgivningen, som sedan kunna an tandas varvid deflagration inträder och spridning av nit~ö sa gaser.
' sjukdomsbilden vid den vanliga koloxidförgiftmngen e~ler
kolos torde vara alltför väl känd för att här behöva r ckaptlu:
leras likaså de nitrösa gas ernas häftigt retande inverl~~m pa
.
· P ' g ·und av nyss namnda
respirationsvägarnas sl em h mnor.
a I
.
.
förhållanden torde emellertid detonation och deflagrabon ~.ft.a
. .
. 'ft . cr .
uppträda samhd1gt,
och gas f"mg1
mnt>arna, som uppslå han.· .
.
.
'll
aenom förete en blandmngstyp, n -.e t f ramt>rrår •aY de beskin-.
t>
'
.. .
b" ··a 1 heter
ninaar som från åtskilliga håll forellgga. T'll
l
en OI.l• 1 ' . "
b
'
. a hoslrclmn,
det inställer sia svår huvudvär l'- oc h l\.ra"lmmt>,
..
,
t>
d espnaoch heshet, sedermera dyspnoe och cyanos, stegra r
.
..
l" h t ånaest,
tiansfrekvens - 80 eller mer i mm. - somnos e ' < o'lntyngd över bröste t , Orthop noe, fradgande, stundom blodbJ,
d 111
clacl upphostning och l ungo.. el en1 . l{oloxiclen lär även s tun .
förorsaka egendomliga n eun't'lS lw symp t om av mera funktiOnell natur, vilka kunna kvarstå i flera år.
..
amncn

v

°

Från slaget i Nordsjön rapporterar i febnwri 1915 en
amerikan sk läkare en de l förgiftningsfall , som intriifTat om bord på tyska farty ge t »Seidlitz >> efter explosion er ay riild'rilt
krut. Flertalet visade i ng a symptom unel er dc förs ta 2-1 eller
36 timmarn a, under det a ndra för en stund voro h elt e ll er
halft medvetslösa m en tämligen s nart kunde atertaga sitt arbete. Förs t 24 till 36 Limm ar efler explosi onen insti"i!lclc sig
hos de förstnämnda lufthunger, huvuc!Yärk , yrse l, kräknin gar
och allmänt illamåe nd~, lå ngsam puls, högt blodtryck och ,
i två fall , temperaturstegrin g. En del fall gingo helt hastigt till
döden (kapillär bron ehi t, bronchopncumoni ), andra tillfrisk nade småningom. Dyspnoen försvann under lopp et av tre
dagar, men slapphet och oregelbunden hjärtverksamhet kYarstoclo fem eller sex dagar , oeh de angripna b levo först efter
ett par veckor fullt åter stä llda. Behandling med syrgas tillrådes mot asfyxi under akuta stadiet. I motsats till andra
beskrivna fall möter här hos elen senare kategorien fullkomlig
frih et från lokala eller allmänna symptom uneler de första timmarna. Symptomen framkallades utan tvivel av nitrösa gaser,
men det egendomliga var, att inga lokala symptom från respirationsorganen visade sig. Så framt man ej förutsätter närvaron av andra gaser av okänd typ - möjligen nitroglycerinångor - m ås te man antaga, att kväveföreningarn a absorberats
i så låg kon centration , att de ej framkallat retning å slemhinnorna, m en i tillräcklig mängel för att producera spektroskopisk reaktion av kvävoxiclhämoglobin och kliniska tecken till
kvävoxidförgiftning m å nga timmar senare. Staffsurgeon ReWitt meddelar från affären mellan »Pegasus » och »K oenigsberg >> elen 20 september 1914, huru röken vid explosionerna
föro rsakad e svindel och bedövning, som varade i flera dagar,
OCh från slaget vid Falklandsöarna omtalar en engelsk ofTicer
på >> l nvicibl e>>, huru en granat exploderade i trådlösa teleg~afens hytt, och därvid utvecklade en högst obehaglig svart
rok. Gaserna härrörde tydligen från detonerad och cleflegreracl
~rinitrotoluol, som ingår i sprängladdningen i de tyska pansarrytande granaterna. Från Jullandsslaget h eter det: >> de tyska
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gran n Le rna exploderade med giftiga gaser, som fyllde f n rt)·g'l•n
med rök och anstill ide st or manspillan b land folket». :\ve n
om !Jord p a , Bar ha m , skall ha i ntriiJfat en del förgift ni ng~ ra 11.
förorsakade av lrinitrotoluol. Fall av trinilrotoluolfiirgil't ning
omtalas fran ammunitionsfabrikerna, yttrande sig med clnmatit.
tiastrit, ikterus och aniimi med meth~imoglobini'uni, siund()m
a\' pl'rniciös typ. I-Tiir iir del emellertid ej fråga om l'iirgiftnin()'a an·pnom inandade "aascr ulan om resorblion genom hudrn ,
och genom användande a,- gummihandskar och andra fiirsiktighelsmatt har man lyckats reducera faran. Dödligheten l>land
de förgiftade har emellertid nuit avseviird.
Det är naturligt, att resullalet ställer sig helt olik~1 , om
rökgaserna spridas inom ett frill område, diir de blan cl:ls med
luften, iin om de intränga i slutna rum genom dörrar oth ,.l'ntiler. I förra fallet endast en övergående asfyxi, i dl'i st'nare
allvarliga förg iftningar. Särskilt i stridstornen, där wnlilation iir sd\.r alt anordna, är faran stor, och naturligt iir. alt
kanonbetjäningen, som paverkas av de besvärliga rökgn scrnn.
ulföra ett sämre arbete och skjulresultaten bliva lidande. -:\Ian
:mser inom engelska marinen, att mycket nmnits genom etl
nytt ventilationssystem som införts på fartygen seelan 191-!.
K~1 gon n~innare llC'skriYning på delsamma har ej Yarit lill gii nglig, men av allt aU döma föreligger här Yärmekammarsyslcm
med trummor och fläktar för inprässning och utsugnin g av
Juft liknande det som ursprungligen fanns på »l\Ianligllcten ·
men cliir he[anns mindre tillfredsställande, varför värm ekammaren ersatts med ya n liga Yärmeclem.ent. Ombord å »Tiger»
ansåg man sig ha betydligt reducerat rök- och gasfaran nn:ler
strid "'enom att hålla alla fläktar i gång, Yarigenom de gtfllga
t>
l" l
gasc·rna hastigt uppblandades med luft. Dock lära mang~ 1 ~ ocliga gasfall ha intriHfat just på detta fartyg. På »Lion >> 1.::~111
man försiktigast att under striden avkoppla inprässningsflaktarna t ill hytter och mässdäck. Däremot höllos fläktarn:l ~lll-.
der m~issdäck i gang, och för att gardera sig mot tillblandnlllg
.. 1zsmynmngar
· ·
l1,'tele man
av rökgaser genom t r ummornas d ac
. .
,
f
.
...
l"
t
l
l
s:ir:,l;.lll
tillsloppat dem med påsar, ·yllcla JO?u os pac mc c, ·'
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prepa r erade hyvelsp:'n.l. ~Icn r_ökgas:•r l~m1na iivcn genom s.iincl crskjutna trummor mlranga 1 vcnltlalwnssyslcmct och plolsligt upptriida på platser, cliir man minst Yäntnt dem. Jven
för sådana f':lil lära prakti ska anordningar ha funnits för h.1slig
avstängning av Yentilationcn. För stridstornen hade man all
till gå flyttbara elektri ska Wiktar, och dt·ss utom tillraddes att
cm möjligt låta dörren till tornet stå iippen. Från Dardanellern a omtalas, huru folket i ett av tornen p~t »13ouveh hlcv
gasförgiftat, sedan fläkarna förstörts, da fartyg el stötte på en
mina. Pa de engelska fartygen hade var man sill riikskyclcl,
inpregnerat med soda och natriumhypsulfit , och senm·p lord<'
man efter tyskt mönster ha anskaffat gasmasker och än'nlcdes oxy lilhjiilmar samt handskar till skydd mot brännskador
för skydclsgrupperna. Emellertid masle man sliilla sig tvekande rörande nyttan av de Yanlig~l enkla rökskydelen efter
nämn da princip . Visserligen ha de Yisat sig utmiirkta i lanelstriderna mot klorgasen, som h:tr stark affinitet till alkalier
och neutraliseras av soda och natriumhyposulfit, men mot
koloxid och nitrösa gaser utöva dc knappast nagot skydd.
Från Skagcrakslaget medfördes den erfarenheten, att maskerna visade sig fördclakiga på sådana platser, där gaserna uppblanclats med luft i tillri'itldig m~ingd för att tillf'rcclsstiilla syrebehovet, men där explosionen inträffade i slutna. rum ·.-oro de
utan värde. Och sådana explosioner inträffade allt emellanåt
av elen ömtåliga engelska corditen i ammunitionsclurkarna.
Ombord på anwr ik;:mska fartyget >> Delaware » upptriiclde
i torn en under skjutövning en del förgiftningssymptom hos
folket s. s. hastig puls, hlekhet oc.h tecken till kollaps. Man
misstän kte förgiftning i följd av krutgaser och lät undersöka
luften före och efter skjutning . Unelersökningen g~tv till resultat en ök ad halt av ko lsvra, härrörande från elen i tornet instängda kanonbetjäninge.n, men inga nitrösa gaser eller koloxid. Sålunda endast elen van! iga l uftfiirsäm ringen i tillstängda dåli gt venti lerade rum och därav förorsakat illamående.
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Scmitets tfänsten under strid.

Staff Sa rgeon Muir å >> Tiger» meddelar i en rapp ort från
N ordsjöslaget elen 24 januari 1915 följande:
Liksom på alla fartyg av denna klass funnas ombord
tvenne förbandsplatser, förlagda uneler förliga och aktra tornen, båda pansarskydclacle. Den förliga, som synes h a YariL
den förnämligare, h a de före träffningen steriliserats och målats, varjämte korkmattan å durken b onats. Avlopp för slask
fanns ej. Tvenne läkare voro stationerade här, assisterade ay
intendent, präst, sjukvårdare och ekonomister, Vid elen ak tra
förbandsplats en, som låg tämligen öppen, omgiven av ofrieershytter a vsedda för de sårade, tjänstgjorde endast en liikare
med biträdande sjukvårdspersonal. A batterierna voro barar
utpla cerade, och hårmanskapet var fördelat i 6 grupper med
3 man i vardera. I varje torn och vid varje grövre pjäs funnas påsar med första förband samt morfinspruta med tillbehör.
Till hårmanskap uttagas kockar, musikanter och hovmästare,
vilka alla genomgått kurs i förhandslära och bårexercis . ÅYen
kanonbetjäningarna hade få tt n ågon undervisning hiiruli, men
handhavandet av förbandsmaterialet ålåg endast en siirski lt
instruerad vid varje station. Denne fick även på order a v offi cer sköta morfinsprutan. Livräddningsbälten och respi rato rer
v oro i tillräckligt antal fördelade och · översedda.
Det visade sig snart, att alla operativa ingrepp omöjliggjordes genom tornens våldsamma skakning under skjutningen. Man måste inskränka sig till undersökning av de sårade
och nödtorvtiga förband samt behandling av shock. TrallSporten av sårade under drabbningen var förenad med stora svårigheter. Så heter det, att man pr t elefon begärde liikan'
och sjukbärare till ett av tornen, »men det blev b estämt att
alla , son'! ej själva kunde taga sig fram till förband splatsen,
skulle stanna i tornen till stridens slut, då man ej kunde manövrera med bårarna inuti tornen och det för övrigt ej var
rådligt aU passera däcket.
Det b efanns också, att de ssa måtl
c ch steg v oro riktiga, ty en 12-tums granat exploderade i tor nel
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och dödade två man , och de sårade funna själva mycket bra
vägen till förbandsplatserna ». En annan 12-tumsgranat exploderade i kommunikationscentrum på övre bryggan, dödade
s och sårade 10 personer. Man begärde hjälp pr telefon , och
en ambulans skyndade till m ed kirurg i teten, detta dock under stora svårigheter, ty ljus et hade slocknat, och passagen
var stängd av haverispillror och eldsvådor. Så småningom
fördes de sårade till förliga förbandsplats en och placerades sedennera på lämpliga ställen i m å n av utrymme. sjukhytten
befanns fullständigt oskadad. De döda lades på övre däck.
Alla sårade leclo av shock och behanellades med morfin, varma drycker, heta krus och filtar. Operationsrummet gjordes
i ordning och de sårade föreles elit, undersöktes, rengjordes och
förbu nclos, men inga operationer förekomma, då man redan
samma dag skulle inlöpa i hamn. Efter affären mellan »Syclney » och »Emclen » elen 9 november 1914 utfördes däremot ett
flertal större operationer ombord på >> Syclney >> , varvid de båda
engelska läkarna och elen tyske från »Emclen >> turade om som
operatör, assistent och narkotisör.
Om läkarnas arbete unclei· slaget vid Jutland lämnas föl jande meddelande i Lonelon Times elen 24 juli 1915:
Då fienden siktades, flyttades operationsattiralj och förbanelsmaterial från sjukavdelningarna, som i allmänhet voro
belägna ovan pansardäck, till de för och akter ordnade förbanelsstationerna uneler detsamma. Vattentäta skotten stängdes , varefter man snart fick höra dånet från krevaderna, och
röken från explosionerna bolmade in genom ventiler och öppningar. På ett större fartyg fyllde elen inorn kort rummet,
där läkarna voro i färd med att mottaga de första så rade, och
kvävningsfaran ökade det fruktansvärda i situation en . Fartyget rullade och satte i den höga sjön, och därtill kom skakningen från artilleriet, varigenom ett fullgott arbete blev för
läkaren hart när omöjligt. ·M ed användande av gasmasker
sökte man emällertid hålla ut. En fientlig granat spolierar
llled en gång aktra förbandsplatsen på ett av fartygen , så att
hela arbetet måste övertagas a v elen återstående förliga, där
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läkarna timma efter timma söka fullgöra sin plikt bland saraclc och döende. Ett annat far lyg fick ett hålskott, och Plt>ktriska ljuset släcktes. Förbandsplatsen låg plötsligt i fullstiindigt mörker, rökgaserna från granatkrevaderna fyllde rummet,
och vattnet rusade in genom läckorna. Läkaren forls atle sitt
a rbete vid ljuset av en elektrisk skaftlampa, till dess han fick
order att skaffa ut sina sårade, emedan skeppet höll pa alt
sjunka. Och denna order fullgjorde han. så att in Le t l iY gir k
förlorat. Det var sällsamma saker, läkarna här fingo be,·illna,
men det mest imponerande var, när mitt under eländet runt
omkring unelerrättelsen kom, att elt tyskt fartyg blivit siinkt
och alla de sårade, även elen, som låg på operationshorclel,
bröto ut i hurrarop.
En annan läkare rapporterar, huru förliga förband splatsen med hela dess utrustning spolierades av en gr::matexplosion, varvid 18 ögonblickligen dödades och 8 inom kort avleclo
av sina blessyrer. Om sina erfarenheter från Jutlancl sslagc t
berätta läkarna på »Lian>>: Uneler striden placer ades de sYårt
sårade i badrummen eller på bord i messarna för att ej utsiittas
för det på durken strömmande vattnet, och försågas med filtar
och värmekrus samt varm bovr il. I tornen fingo dc sftradl'
stanna tills striden upphörde, men fr ån maskin - och eldrunt
transporterades de i hissar. Under en paus gjorde läkarn a en
rond kring fartyget och funna då de sårade r edan förbunclna .
Alla erhöllo nu morfin och flyttades till messdäck. SYårare
blödningar voro sällsynta och inga bukskott förekommo . Ej
beller hade man några gasfall, men brännskadorna voro talrika. För att skydda folket för sådana på unelerbenen liit man
dem draga strumporna utanpå byxorna . Något operation srum
t'anns ej, utan inreddes härför chefens badrum, där man morgonen efter slaget tog i tu med de sårades behandling. Dessa
v oro 51 till antalet. Av operationer utfördes 3 amputationer,
varjämte 5 spl itterbrott behandiades. Såren sköttes antiseptiskt med eus~l, drainerades och suturerades. Over varje f;lll
fördes en kort journal innefattande namn, ålder, tjänstegrad
samt skadans art och behandling. På varje patient fii.stades

nllt eft er skadans mer ellrr mindre alh·arliga art en grön, gul
eller vit lapp jämte journalbladet 'fy:\ dagar efter slriden
anl ände man till navalbascn, och de sårade, med undantag av
några lätta fall, transporterades till lasarettsfartyget >> P las sy>>.
Erfarenheterna från sjöstriderna ha överallt hekriiftat, vilI•en oerhörd vikt, det ligger uppå, att allt, som rör dc sårades
transp ort och behandling, iir pa förhand noga genomtii.nkt och
ordn at och folket övat för uppgiften. Det kan ej nog hctonas,
att fö rbandsplatserna måste förläggas på lämpliga ställen, där
min sta möjliga störande inverkan är att Yii.nta fiir läkarnas
arbete, där vattenledning och aYlopp finnas samt reservbelysning och tillfredsställande Yentilation. Sjnkvårclshctjiiningen
skall också på förhand vara fördelad och var och en instruerad
för sin speciella uppgift, såsom assisterande Yid operation, anläggande av förband, steriliseling av instrument, journalfiiring
o. s. v. Särskilda anstalter för behandling ::tY shock böra på
förhan d vara vidtagna, varnu1 stimulerande drycker, heta krus ,
filtar o. d . Särskilt åligger läkart>n att planera de sårades ph1ceiing. Varje sjukvårdare bör Yara försedd med en större sax
för att kunna klippa upp den sårades kläder.

2.
A.

Franska marinen.

Las m etts- och sjuJ..:trans por/fartyg.

Vid krigets utbrott funnos i franska marinen trenne >> navires-höpitaux >>, utrustade för sanitetstjänsten t i Il sjös. Av dessa
insattes till en början två för att tjiinstgöra vid eYakuationen
av sårade från lanclstriderna, och inom kort utrustades ytterligare tre för samma ändamål. Dessavoro >> Duguay-Trouin >>,
>> Br etagne», >> Ceylon >>, >> Aclmiral-Dupcrre >> och >> Tchach. Endast >> Canada >> reserverades för den sjögående flottans räkning.
Fa1iygen användes till en början huvudsakligen för transport
av sår ade efter de blodiga striderna vid Y ser. Man emottog
alla, som över huvu d kunde transporteras, och >> Dugnay
Trouin >>, som verkställde de tYå första transporterna , belades
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med ända till 1,100 sårade. Fartyget förtöjdes vid kaj i någon
av de nordliga hamnarna, dit de sårade fördes med ambulanståg, embarkeringen försiggick på mindre än tolv timmar, oc h
överresan till ändstationen tog ungefär samma tid. Fartv""t
hl...
tjänstgjorde sålunda endast som sjuktransportfartyg, och nagra
operationer eller ingripande behandlingar företogas ej ombord.
Så småningom inträdde ett bättre sakernas tillstånd, ambulan sen till lanels arbetade under gynnsammare förhållanden , man
hann att sortera de sårade och behöll de svårast skadade vid
de fasta ambulanserna, flera fartyg insattes för transporterna,
trängseln ombord blev ej så stor och man mottog ej andra
än sådana, som enligt l'Instruclion technique sur les ev;wuations (Bulletin de la Societe de chirurgie 9 decembre l 91 :'J) (a
evakueras. Man hade också mera tid att egna åt de sårade
och sjuka ombord, ordna och förlägga dem allt efter skadornas
grad och beskaffenhet, undersöka och behandla svårare infektioner m. m. Det befanns, att fartygens rullning och s~ilt
ning förorsakade de sårade mindre obehag än skaknin gen på
tågen, och transpatien vid lugnt väder var i sin helhel idealisk. Emellertid måste man lägga vikt vid, att fartyg , som
användas för ifrågavarande uppgift, hava ett tämligen stort
tonnage, hög fart och stadig gång. Även måste man vara Yäl
rustad för att möta alla eventualiteter, som kunna inträfTa i
följd av väder och vind, maskinhaverier o. d. , vilka fördröja
och uppehålla resan och nödga till kirurgiska ingrepp i trän gande fall. En fullständig operationssal måste därför vara
installerad ombord och flera omläggningsrum. »Tc hacl» hade plats för 650 sårade, >> Dugnay Trouin >> och Ceylon >> togo
på fyra timmar ombord 900 a 1,200 svårt sårade, och det
hela gick med sådan skyndsamhet, att de sånldt' frun
Ypern under gynnsamma förhållanden inom sjutton timmar
voro på sjukhuset i Cherbourg.
Vad som nu sagts, gäller transporten av sårade kortare
elistanser mellan två hamnar. Annorlunda och betydligt svårare ställer sig förhållandet vid krigföring till sjös i :wJägsna
farvatten. Det torde därför vara av betydelse att redoglira för

sjukfartygens funktioner under expeditionen vid Dardanellerna. Hela den av de allierade intagna zonen låg under tur].;a rn as eld, och n ågon möjlighel att etablera ordnade s n nitetsformation er till lands fanns ej. :\Ian fick nöja sig med ambulan sen i första linjen , d. v. s. uppsamlandet av de sårade, sorteringen och evakueringen. Dag och natt utsatta för turkarnas
aranater måste de allierade taga sin tillflykt till les navirese
hopitaux för utövande ay all kirurgisk verksamhet, som kr~iYde skyndsamhet. Vid operationsbasen på Mudros fanns ingen
möjlighet att ordna sjukhus mer än för de lätt sårade, som
efter en kortare tids vård kunde åten·ända till stridslinjen.
och därför föll hela den tyngre uppgiften på les nävires-hopitaux . De hade sålunda följande funktioner:
l ) Att i stället för en fast ambulans mottaga svårt sårade
och m eddela elen mest trängande och omedelbara kirurgiska
hj ä lp en,
2) Att mottaga och behandla medelsvårt sarade,
3) Att till Frankrike eller Algier evakuera alla de kategorier sårade, vilka ej inom kort ansågos kunna återvända till
fronten samt
4) Att tjäna som tilifällig vilo-. och rekreationsort för de
frontens officerare, som under några dagar behövde återhämta
sig efter strapatserna.
Sanitetstjänsten hade organiserats av M. le m edicin en
chef de la Marine Labadens och le directeur de Service de
Sante du corps expectitionnaire på följande sätt:
Lasarettsfartyget låg förankrat i närheten av stridsområdet,
och två gånger dagligen skedde evakueringen från land. De
svårt sårade embarkerade på lasarettsfartyget, de lindrigt sårade samt sjuka och på grund av lättare skador tjänstodugliga
(les eclopes ) fördes direkt lill sanitetsformationsbasen vid
Mudros. Evakuationen ombesörjdes i båda fallen av stora
bogserbåtar. Mellan de större regelbundna transporterna anVände man för trängande fall mindre ångslupar. På 20 min.
kunde dessa tillryggalägga vägen från land till lasarettsfartygen ; till Mudros hndc mnn cliiremot G timmars gång. D c

~
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sårade fördes ombord på lasarettsfartygen genom lastpor larna
Yid lugnt väder, men när man på grund av elen oroliga ~.iön
ej kunde hålla dessa öppna, placerades hararna, en elkr lYa
i sencler, i en hissinriittning och logos ombord med vin-,elwr.
l förbigående torde vara Yärt omnämna en anordning fiir
ombordtagande av sjuka under hårt väder, som. varit installerad a amerikanska lasarettsfartyget »Solace ».
Apparaten, som visat sig Yäl fylla sin uppgift, bestar ay
en 6 lum bred järnbalk (T), sträckande sig 8 fot ulanl'iir fartygssidan. En löpare (l) med viclhiingande block (p ) och 1<\lja

(P) löper från balkens ena ända till elen andra. Balken är
inpassad i en ränna i clii.ck, sa att elen kan skju!:ts ul oc h
in och hålles stadigt i läge med sprintar. Yid dess yllre fria
ända har man en b locktrissa, på Yilken löper en uthalare (h)
fästad vid löparen, m ed ntrs tillhjiilp den n a senare kan h:1las nt
och in och fas thållas vid balkens yttre ända. Löparen rör sig
på fyra små trissor, två på varelera sidan, löpande på balkens
lisler och uppbär vid sin undre ända ett block med tillhÖrande tackel. Uneler blocket finnes en liten tvärgaencle n:tgcl
iv) , kring vilken ta ljans häda stoppare automaliskl falla, da
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den na h alats tnl. block . Slulligen upphär taljan pa sin nedre
del en krok , vid vilken sjukharen upphänges i hanfot.
För att embarkeringen alltid må ske undan vind är apparaten installerad såväl om styrhord som babord och placerad
akter ut, där vågornas kraft iir mindre än föröver. Den manövreras av fyra man, av vilka en med en ända, fixerad i
bårens ena ände, håller denna i läge, en sköter löparens uthala re och tYå taljrepen vid upphissningen .
Men vi återvända till de franska fartygen Yid Gallipoli.
På »Tchad >> hade man sex omliiggningsrum och kunde pa sa
sätt samtidigt sköta om minst lika många sårade. Till operationssalen sändes direkt saclana, som medelst lappar voro
utmärkta för omedelbar operation. 1'\ärmast operationssalen
låg en sal för svårt sårade, som möjligen inom närmaste tid
kunde kräva operation. Liib•qwrsonalen på ell fartyg av
nämnda typ består av 1 medecin-ehef, 3 medecins de 1 :re
classe, därav minst en kirurg , och :3 assistent läkare, vartill kommer en apotekare. Då fartygel moltagit ett visst antal sårade,
som kunde växla mellan 100 till 300, var dess närmaste mål
navalbasen vid ~1udros , där man ytterligare tog ombord alla
lindrigt sårade, som ej kunde aten·ända till fronten , och
som dä rför måste hemsiinclas. Embarkeringen försiggick här i
stora pråmar, försedda med suntält och bänkar, rymmande
omkring 180 personer. Uneler den därpå följande överresan,
som kunde var::~ 5 :l. 6 dagar, följdes vanlig sjukhusrutin med
omläggningar och nödiga operationer, och vid ankomslen till
vederböranrle hamn var allt i ordning för debarkeringen, sårade och sjuka sorterade och ordnade, var och en försedd med
ett journalblad med anteckningar om sjukdomens arl, företagna operationer m. m., ambulansen Yäntacle på kajen och dc
medicinska myndigheterna på platsen verkställde elen sista
sorterin gen och fördelningen aY de sjuka till olika sjukhus.
Största kontingenten såntele föreles till Toulon, där på mindre
än t re t immar ombesörjdes debarkering och fördelning av 600
sårade, andra till sjukhusen i Bizerta och Sicli Abdallah.
Vid större tillströmning av sårade måste man vid evakue-
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ringen även begagna sig av trupptransp ortfartyg, vilka då .
hast inreddes för ändamålet och erhöllo läkare och sjukYårds~
personal, som detacherades från navalbasen.
Efter varje resa undergingo fartygen grundlig des in fel·_
tion. På grund av den stora anhopningen av såra de och 5 · . 1.'
.
.
· .1u ,a
m om ett fartygs trånga utrymme blir detta nä m li cren l:t· t·t
"
'
en
härd för patogena mikroorganismer och parasiter av alla slan·
Ett fartyg bör därför ej för längre tid i sänder ligga stilla sm~~
flytande sjukhus utan måste p eriodvis fullständigt evakueras
och desinfektera s. Man hade tillfälle göra sina erfarenheter i
detta avseende på >> Tchach, som i tre månader a n ii Ynd 2 s
som tyfussjukhus.
Vid evakuationen av Cap Helles använde s lasarettsfartygen vid Saloniki för transport av expeditionsk årens saradc
och sjuka. De h a likaledes allesamman deltagit i evakualionen
av sårade och sjuka från serbiska armen i Saint Giovannide Medua, Vallona och Korfu . Från >> Tchad >> lämn as frän
dess tre första resor från Dardanellerna en kort berättelse önr
ombord mottagna och behandlade fall. Evakualionerna wrkställdes under tiden 7 maj- 7 juli, då fartyget under 37 dygn
hade fungerat som flytande sjukhus, varunder mottagits 2,066
sårade och sjuk a, därav 1,884 verkliga krigsskador. Denna
siffra omfattar endast svårt och medelsvårt sårade, alla lindriga skador hade evakuerats med paketbåt.
statistiken upptager 82 fall av penetrerande sår å kraniet,
±3 å buken , 75 å bröstet och återstoden till största delen skador å extremiteterna. Av kranialskadorna avleda omb ord 36
(44 proc. ), av bukskadorna 28 (65 proc.) och av bröstskadorna
13 (17 proc. ). De sårade vårdades ombord under en tid varierande från 7 dagar till 3 veckor. ' 195 operationer utfördes
ombord, därav 155 större under narkos. Bland antecknade
dödsfall förekom även ett av stelkramp.
På l'höpital maritime permanent de Sidi-Abdallah, dit en
mängd sårade från Dardanellerna fördes , hade man tillfälle
att övertyga sig om vikten av en väl ordnad evakuering med
särskilt för ändamålet utrustade lasarettsskepp. De av krigets
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offer, som transporterades m ed dessa fartyg, framkomma i
bästa kondition, redan opererade, där så kr~i.fts , med väl skötta
förband , och man had e endast att fortsätta behandlingen. Annorlunda t edde sig de fall , som kommo över havet å vanliga
förh yrda ångare, som saknade all kirurgisk utrustning. F lera
dagar, kanske en h el vecka gamla kommo bl essurerna till
Bizeria, och när man skulle gripa sig an m ed deras behandlin g, var det mången gång för sent. Många svå ra komplikationer skulle ha kunnat undvikas , om man kunnat gripa in
i tid.
I nära anslutning till sjukfartygsfrågans nuvarande läge i
Frankrike förtjänar omtalas, att Förenta staternas första för
ändamålet konstruerade lasarettsfartyg påbörjades vid N a vy
Yard Philadelphia för något över ett å r sedan. Fartyget, för
vilk et av kongressen anslogs en summa av 2,350,000 dollars,
torde bliva i alla avseenden up to date och motsvara mycket
högt ställda fordringar. Pannorna äro konstruerade för oljebränsle för att bespara de sjuka ob ehaget av kolet såväl vid
dess ombordtagande som vid eldningen, och för att giva vederbörlig stabilitet har man installerat en gyroskopisk anordning,
som skall reducera rullning och sättning till ett minimum,
För b elysning, värme och ventilation är sörjt med alla medel ,
som stå den moderna tekniken till buds. Särskilt blir operationsrummet storartat med dubbel däckshöjd och naturlig b elysning. Vidare operationsrum och laboratorium för tandläkare, röntgenrum, avdelningar för ögon-, öron-, halssjukdo mar m ed sina särskilda operationsrum samt den mest full ständiga utredning för kemiskt och biologiskt laboratorium.
Ej h eller saknas hydro - och termoterapeutisk avdelning, endoskopirum och departement för veneriska sjukdomar. Epidemiavdelningen med sin desinfektionsanstalt är väl isolerad från
de övriga. Faliyget torde bliva representanten för de moder·
naste ideerna på området.
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B . Anordn ing för bad ombord .

I franska marinen är föreskrivet, att var man dagligp 11
skall erhalla varm dusch (25 ° C.) med tvål. De nyare far~ygen hava tYättrum med duschar, och dc av folket , sont <'.i
:å plats i tvättrummen , skola ha n1 Yar sitt tvätlfat, so m l'iir-,aras i Ja poste de l'equipagc . Denna föreskrift har ma n
emellertid i allmän het ej kunnat följa, då man ej haft ~ ti1<!l'(l
ningar ombord, som möjliggjort distribuering av tillriickl ig
kYanlilet numt färsksatten, och tvättfaten hortslarv~\l s Pllcr
förstörts. I Arch. de med. et phann. nav. sept. 1917 ll •"-,1\l iver D:r ~Iourron , medecia principal de la marine, en d l!S\' hinrätlning, som varil installerad på »"Masscna » och fung era t till
allmän bclått>nhct, och alldenstund badfrågan ing:Ht som Pn
av dc viktigaste detaljerna i mi litära hygienen under kn;;eL
har jag ansett lämpligt att här lämna en kort bcskrint ing H \ '
duschinrättningen på »Massena >> .
Uings batteridäck i hela dess utsträckning och pa en h iijcl
av 1" 0 m. löpa borch·arts tvenne kollektörer eller metallramper
av 35 mm. diameter, som fördela tvättnttlnct till f<nl ygc ls
olika delar. Kollektörerna äro för och akter och även pa f'k ra
ställen midskepps förenade med tvärramper i syfte att mu ltipliera systemets utsträckning. Rören äro försedda m ed ~ ma
hål av ungefär 1 mm. diameter på ett anlånd från nuamlra
~v JO cm. Hålen iiro placerade i henne rader på en c m.
a vsllmcl fr~\n varandra och löpa salunda i zig-zag för att hiillrc
tillvarataga utrymmet och undvika trängsel. Up1wärmnin gen aY
vattnet sker i ett antal rechauffcurer, uppställda 2 aktew l, 2
förut och 2 midskepps. De utgöras ay slutna mässingscylindrar av 952 cm. höjd och 10 cm. cliam., och genom varj e cylinder ledas sju rör likaledes av mässing. Tvättvattnet pa sscr::n:
från vattentanken genom xören, kring vilka ånga cirkulerar 1
cylindrarna, dit elen ledes genom ett särskilt rörsystem , och
dc sju rören mynna i kollektörerna. På så sätt erhåller man
svsle.. 9_:J- o C . u t"over h c h, ·•
· -..
cn viss önskad temperatur av unge f ar
met. Vattnet påsläppes vid behov, 5 min. äro avseelda for
300
·
· vakt (om1;:nng
.. varJe
.. ·
man ) , oc l1 un d e·rdcnn::t
·
for
tvattmngen

tid hin ner nt r man viii tillgodogi.ira sig del kontin ucrligt strilande
vattnet fö r hela sin kropp och samtidigt sköta mun och tänder.
5 mi n. äro nnslagna för kli.idseln. Det hartrinnande vattn et
Omedelbart
h i sma cementerade riinnor hordvarls.
Sfll)li <-ar sio·
efter duschningen Yidtager r engöringen av däck. Den da g liga
1
a v vatten för ungefär l ,000 m:tn her~'iknas till 2 ( 2
o·ån:ren
,,
'åt b
ton. Fogarna i linoleummattan höra v~1ra l'iirsedda med kop parlister l'iir att hindra vattnet ~1tt nedtränga uneler densamma.
1...

3.

Tyska marinens sjuktransportväsen.

De enda meddelanden, som varit synliga angående de tyska
lasaretts f~ t rtygen, föreligga i ledamolen Kilsons bcriiUelsc ön• r
sin tyska studieresa 1915. Vid krigets början hade man utrustat alskilliga större ungare för den marina sjul\vånlens
tjän st, men da man fann, att dc ej i större utsträckning togos
i anspråk för sin uppgift, behöll man som lasarettsfartyg endast »Sierra Yentana » för Nordsjön och »Schleswig » för ÖsterS.JOn. Rör:mdc deras stationering har iakttagits en viss hemlighetsfullhet, och man vet endast, att den förstnämnda hade
sin h uvudstation i \Vilhelmshaven och att den senare legat än
i Danzig, tin i \Varnem[indc. För lokalförsvaren elisponerade
man en del mindre lasarettsfartyg bl. a. storhertigens av Oldenburg gamla yacht, som var stationerad i \Vilhelmshaven.
»Sier ra Venhtna , , en av Bremer Lloyds emigrantungare mätande 8,900 tons, är med normal beläggning beräknad för JOO
sjuka m en kan genom anbringande av dubbelkojer beläggas
med 700 patienter, och om äYen utrymmet på de stora luckorna å mellandäck tages i ansprftk för madrasser, kan antah•L
platser uppbringas iincla till tusen. Chefliika ren ii r fa r tyget;;
högsta myndighet, och bel'älhavare och besättning iiro desa mma som under fredstid. Utom ehefsliikaren tjiinstgjorcle om bord J assistentläkare från marinen, J saniletsfältväblar och
40 sjukvårdare. Kvinnlig personal tir enligt reglementet ej
tillåten ombord, men har dock tichis tolererats, troligtvis till
stor fromma för sjukvården. , sierra Ventana » var genom sin
T iclskrift i Sjöväsendet.
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inredning som emigrantfartyg synnerligen lämplig för att ap.
leras till lasarettsfartyg, ej minst därför, att elen r edan för sin
ursprungliga uppgift nn försedd med desinfektionsugn, ang .
tvättinrättning, badrum, h·ätt- och toilettrum , \V. C. och pissoi r er. T. o. m . Zandergymnaslik var installerad å båtdiickeL.
Köksavdelningen var inrättad såväl för ångkokning som van lig spiscldning. Omändringen hade varit särdeles lät l :1 t l g('.
nomföra utan några avsevärda kostnader. Emigrantkojerna,
som endast äro 68 cm. breda, hade man emellertid måst utbyta mot sådana av 80 cm. bredeL Tredje klass passagnarnas stora mellandäck, som upptager hela fartygsbredden och
iiven längden, enelast avbruten av rökfången, var anordnat till
sjuksalcr. För om rökfången lågo två kirurgiska avdelning:n·
cch akter om desamma två för invärtes sjuka, av vilka senare
den ena delvis kunde isoleras för smittsjukdomar. 1 :a klass
matsal pa övre däck, som erbjöd synnerligen goda belysningsförhållandell, hade inretts till operationssalar och steriliseringsrum. Naturliglivs var även Röntgenavdelning installerad. För
ombordtagn ing av patienter hade man konstruerat ett slags
clubbelkoj i stadig träram , uti vi lken patienterna hissas ombord liggande sida vid sida, för jämnviktens skull med huvud
och fötter åt motsatta håll.
Fartyget var även utrustat m ed en särdeles rikhalti g attiralj för livräddning, varibland några nyheter tilldraga sig särskild uppmärksamhet. Man hade konstruerat ihåliga triifJoltar av några kv.-mcters omfång, på sidorna förseelda med
smäckra rundhult att fatta uti för de drunknande samt med
nedhängande lejdare för ombordäntring. Flottarna voro avsedda att vid livräddning hyvas överbord, och oaktat sin ringa
storlek sades en sådan äga tillräcklig flytkraft för 40 personer.
En annan uppfinning är en jättelik håv av groft nätverk utspänt över ett par solida järnringar försedda med i vatten lyftande stoppning. Runt om funnos lejdare för uppäntrin g.
Manövrerad från en utriggad bom eller dävert kan en sådan
håv ledigt taga ombord 30 man på en gång.
Nilson fick under sin Berlinvistelse även tillfälle att bese
lasarettstågen. Dessa äro antingen ordinarie eller hjälplasa-
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rettståg . Dc senare utgöras enelast aY l"ran fronterna aten·ändande tomma godståg, som prm·isoriskt ordnats för sjuktran s)O rt , dc förra äro däremot redan uneler fredstid k onstruerade
:'ör sitt ändamål. De lwsla av ~9 ~~ -!0 \·agnar l"ör olika ~incla
mål, sjukvagnar för ofl'ieerarc och manskap, yagnar för lä[, are, sköterskor, sju k vårdare och npolekarc, operations rum,
t;.ök, förråd m. m. Personalen är frivillig, b~irandc Riida korse ts uniform och består av chefläkare, två assistenlläkare, två
;\tre sjuksköterskor och 25 sjukvårdare. En mililiir Zugftihre;·,
vanligen nagon unelerofficer i reserven , syarar för disciplin och
förvaltningsärenden. Tåget bär Geneverkonventionens tecken.
Vagnarna äro inrättade för kommunikation genom hela tåget
och hava på gavlarna breda ingångsöppningar med dubbeldörrar, varjiimtc plallformsräckena iiro nedfällhnra , allt fiir
att underlälla ur- och ilastning av sårade. Bårarna upphängas
i respektive vagnar, biist med fjädrande anordning i vertikal
riktning, på stroppar å varelera b åränclan. En manskapsvagn
är beräknad för 12 b årar, placerade 6 utefter vardera långsidan
i två våningar. Officersvagnarna rymma 8 bårar. Bårarna
äro 78, 5 cm. breda försedela med madrass, huvudkudde, filtar
och sän glinn e. Särskilda bårar äro avseelda för ur- och ilastning, och arbetet hiirmcd försiggick med stor nlrclighet och
precision.
I Kiel hade utöv er det nya stora Marinsjukhuset i \Vik
inrättats utmärkta r eserv lasarett såsom i Rotel Bcllevuc samt
kejserliga yachtklubbens hotell vid Kielerfjorden. Från marinen hade man emellertid åtminstone tidvis endast få sårade,
däremot hade samtliga sjukhus belagts med sårade från Polen.
Alla tran sporter av sjuka och sårade från jiirnvågsstationer
och ångbåtsbryggor ombesörjdes av Marinelasarettet i Wik,
som för detta ändamlå ständigt hade en mottagningsavdelning
mobiliserad . på 40 man. Ej heller i vVilhelmshaven fanns i
februari 1915 något större antal såntele från marinen.
En amerikansk läkare, som vid krigets utbrott befann
sig i Hamburg, berii.Llnr, huru man clärshiclcs på fem
dagar hunnit inreda ett sjukhus med :3,000 siingar för
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Dc· n
em igranlhall:! r.
. \nw rik~1linjen!'>
riikning
f lollan':>
5 september nnlänck dl större sjuklransporlh nlvg lll\'d
sårade l' ran Cuxhan·n . Slora prnmar lade till liing~ llH'd
harar iin·r rl'iing~ 1 r 11 : 1
farlygl'l , och patientnna lyrtes
och placerades i pramarna. \'id kaj en mötte en röcbkor-,:n _
de lnin g, som ombesörjde transporl e n till sjukhuset. .-\Il l utfördes med lwundr~msv iird precision, ieke ett kom mand c1c1rd
hördes, ick e en fråga; var man Yar pa förhand instru Prad r;·ll.
sin särskilda uppgift. Den amerikanske liikaren , som liimn:l l
meddelandet hiirom, utbrister ti ll sist entusiastiskt: Tlwir
drills and tt·ainin g hacl heen done clsewh cre on preYiou~ day~.
and don e th oroughlp >.
(Forts. )

Den maritima revisionen.
Kunna kostnaderna nedbringas och likväl ökad
effektivitet ernås?
.\1·

mari n int c• nclc•nt c• n

<Il'

l.

~r .. dc• n

,'-;. Eli/in.

Del klagas i vara dn g ar icke s~illa n ;·)\·c• r d Pn lung:1 och
kostsamma fiin·altningsap parat, varnwd vara stabinstitution er
bestå sig, ÖH'r del alltmer fl orera nde skr iH•ricl », ~om m an
gärna knllar dd, hos ,·ara myndigheln. Icke minst Yanligct
ii ro dessa klagomal in om ck milil iira fiit vallningarna och rikta
dc sig da , sasom naturligt iir. niirmast mot deu inom dessa fiir,·altni ngar fiirel'intliga e konomiska organisationen . \ ' anligcn
fö rbindas uttaland ena da Ol'ksä med elt heldagande nv att den
rent militiira l'ITekil'n av fiirwarsanslag en skall i sa hiig grad
förri ngas genom dc ständigt viixande och til ls ynes oproportionerligt tilltagna m cdelsa n ~ prak en fran fiirvaltningsh:'t ll.
I Yael man de uttalanel en :w sistbcriird :1 innebörd , som Yid
olika tillfiil le n bliYit gjorda, iiga heriittigandc kan hiir liimnas
åsido. I delta sammanang iir en elast den tendens , v:1ra,· ulln landena uppbii ra s, a\' inltTSSl'. Och denna maslc till Prk iinnas
berättigande . S:witt elensam ma niimligcn far liinka s ga ul pft alt
söka ur mililiiranslage n utvinna e n sa hög rent militiir effekt
som möjligt genom att [\·inga de mindre Yii sc>nlliga fiirs varsbehoYen att underordna sig och vika fiir de mera viisenlliga ,
är elen naturligh-is i ~1llo riktig och loniird.
Att vid c•n an·iigning ~n- militiirhudgete n e f'ler nvss angivna princip a fJriori stiilla alla fiirvallningsan språk hl~mcl behov i andra hand kan sjiild'a llet icke v:ua riilt. Fiir ernående av en unel er givna fiirhallandL·n till maximum uppdriven försvarskraft erfordras sann-e rkan mellan alla före-
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lintliga fi ;rsYursorg:m, rent mililiira som :mdra. lno-en
]-.
1
t-.
"·!l
allls<] a\'Yaras och ingen hellPr Yanvarclas eller olwhiirigt un .
danskjutas utan :l tl härigenom än'n ÖHiga tjiinstegn'n:tr
hämmas oc h skadas i sin \Trksamhcl samt det hiista slutr('.
sultat iiYentyras. Alla ii.ro de sålunda också var i sin man
miliiiiriskt produkti,·a - om et t s8dant uttryck lillates _ sa.
som heståndsdelar av försvaret.
Likviii torde man kunna si:iga , att fiirvaltning s1jiinsil'n
inom sig räknar vissa grupper :~v m·heten , vilka haYa sa litet gemens:1mt med försvarsverk samheten som sådan Ol'h i
så förmedlad form understödja denna, :1tt man nödgas Jwtr:tkt: 1
dem sasom skiiligcn betydelselösa för de mililiira re sultatens ernaende och med orätt uppförda å elen ändå sa har t
belast:1de militii.rhudgt'len. Hit höra siirskilt vissa delar :11·
statsmedelskontrollen och i frä msta rummet då elen utpriiglat negativa li:ontrollart, som beniimnes !'!..'Visionen.
Ett förslag till revisionens utflyttning ur marin en h~tr
cckså på sista tid sett dagen, framlagt uti ett 8V siirskil chi
sakkunniga (C. L. Teno\Y, K . Rönblom och R. Näsman ) fiir lidel år ~wgiYet hetänkande i fråga om ordnanclet av elen m:lritima revisionen.
Med hänsyn till den betydelse, som ett förverkli gande
~\v berörda förslag kan siigas ur ovan angiven synpunkt
äga i ii. w n egentligt milihirl h ä n seende, torde en kort redogörelse för detsamma, trots ämnets viisentligen utommaritima fackmässiglwt, måhänd:1 kunna innesluta något av intresse iiven för denna tidskrifts läsekrets. Atminstone h:n· arlikelfiirfattaren ln·at i en sådan föreställning, då han hiirme cl
Pfterkommcr redaktionens anmaning att i Lidskriften liimn:t
clt samandraget referat av hetänkaneld i fråga.
Olika slag av
kontroll.

Till unclerliillande av förståelsen i det följande tord e va·
ra Himpligt att först introducera läsaren något i elen tcrmi·
nologi, som på senare år utbildat sig å det revisionsteknisk:t
området och i det följande kommer att användas för Jwtccknande av olika faser och områden av statsmedelskontrolll' 11 ·
Artikelförfattaren vill emellertid redan här ~örutskicka . all
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termin ologien på omnl.clet iinnu icke synes nått full stadga
och att sålunda även den hiir nm·ända icke tål Yicl ~ltl teoretiskt
pressas alltför h å rt. Della iir enwllerlid i iinnu högre grad
fallet med elen äldre terminologin på området, om man Ön'r
huvud taget k a n tala om några n•dert~1gna termer el ler nagon
verklig systematisering av iimnet inom elen tidigare statsvetenskapliga litteraturen inom facket.
Tills vidare torde man komma verkligheten så nära som
möjligt genom en definition av statsmedelskontrollens sk ilda
verksamhetsarter ungefär som följer:
Kontrollen å stalsmedelsförvaltningen utövas dels av förvaltningsmyndigheterna själva, J'örualtningsl,ontr o/1, dels av särskilda mer eller mindre fristående kontrollorgan , den egentliga revisionen.
Förvaltningskontrollen ii.r antingen kwneml eller tcl,nisk .
Kameral förvallningskontroll ii.r hl. a . elen granskning,
som föregår och måste föregå Yissa fönnitningsåtgärder t.
ex. granskningen av en leverans- eller rese räkning före
dess likvidering, granskningen inom. marinförvaltningen av
underordnade myndigheters kassarapporter, innan på grundvalen av dessa rapporter bokföring sker i marinförvaltningens
huvud bok, granskningen av förskottsredovisningar, innan de
i dessa upptagna utgifterna definitivt ad'öras å resp. bokföring stitlar o. s. v.
Teknisk förvaltningskontroll är tillsynen hos en överordnad myndighet därå, att de ekonomiska angelägenheterna av
de unelerordnade organen handhavas på ur facklig synpunkt
lämpligaste sätt och i överensstämmelse med ledningens intentioner t. ex. granskningen av fartygsredogörelserna i högre
befäl havares stab eller av de liigre marinmyndigheternas rii.kenskaper å marinförvaltningens militära och civilmilitära avdelningar.
Revisionen utgöres dels av kamemlreuision , dels av affärsteuisio n. Den kamerala revisionen handhaves av såsom tjänstemän i statsförva Ituingen anställda yrkesrevisorer, är till
sitt huvudsakliga syfte formell i vidsträcktaste mening och utlUynnar i att rättställa vad som av de redovisande myndighe-
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terna bl ivit åtgjort em ot föres kri fterna
gä ll ande formu\ iir,
författningar eller s tater_
.Ufärsrevisionen ulföres av för kortare licl er i ~iindn a 1l~ungl. ~Iaj:t förordnade sakkunniga, ÖYet-revisorer, vilka~
gran skning i hu vudsak är anedcl att utgöra en konlroll a liirvallningen ur affärssynpunkt och vilka för delta iinclamal hegagn~l sig av icke hloU räkenskaperna ubm ock andra ll<llld 1ingar och inspektion.
I slort sett torde man kunna säga, all den k<lmcntla !'Pvisionen är en iin•rbyggnacl pa d en kamerala fön·;lltning ~
konlrollen och af'fiirsr evisimwn en i·~ ,·erhyggnacl pa clt>n kkniska förvaltningskontrollen.
Den kameraDe sakkunn igas förslag brlrii{'fande den kamerala n·vi-,iola revisionen inncbiir dennas omgestaltning i väscnlligcn tva hiin~( '('ll
nen.
den. Dels tänkes revision framdeles förriillad endast i rn

omgang i stället fiir sasom nu i flera instanser (vid floll<111s
statio ner, i marinförvaltningen och hos kammarriitlen ). Del~
åsyftas en omläggning m· grunderna för revisionspersonalens
rekrytering, så atl hos denna persona l en slörre prakli~k ('i'farenhct i förvaltningstjänst än nu ma bliva tillfinnandes.
Revision i
Fiir övergång lill revision i endast en instans fiirdigg<l
en eller flera
f l l l ..
omgångar. en ma ng a c s ~a 1.

En viss betyclclsc torde Lill en början kunn a tillmiila'> dd
förhallanclet, att revision i en omgång äger hi storisk traditi on
för sig ily att eninstansrevisionen är den ursprun gliga revisi onsformen, vilken mer genom sam s lötande tillfälli gheter iin i l'ulll
medveten avsikt senare kommit att utökas till den nuvar<~JHI<'
fl erfa ldiga r evisione n. Vad sålunda revisionen vid slalionnna betriiffar, så var denna urspr ungligen enda st en Jwarhclnin g av r~ik ensk aps malerialet fr å n fa rtygen av sedd alt miijliggöra expeditionskostnadernas bokförande i s ta liont>nS
kassa. I och m ed övergången år 1912 till nytt redOI·isnin gssyslem för fart ygen, varigenom dessa förvandlades till ~jiih·
ständiga, marinens centrala förvaltningsmyndighet clirekl sul>ordinerande r eclovi snings enh e ter , bortföll em ell e rlid dt>nna
a nl ed nin g för räken skaperna s gran skning vid stationerna. J) å
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<>'ransknin gen emclle rlicl alltjämt fiirr!ittades cliirstiides, trots all
det äldre kamerala fiirvaltni11gssyftel med clcns:umnn hart fallit, kom arbetet alt skifta karak lii.r, upphörch> all vara en
ras as den kamerala rönaltningskonlrollen och hlcv i slället
revision i hiir ovan definierad hclydclse. Härigenom kom
revisionsorganisationrn faktiskt atl uliikas nwcl en ny instans,
men d et kan icke säg:1s, all denna in stans tillkommit pa g run d
H\' nagot praktiskt framtr ii tt bebo\· eller sasom uttryck för
någon ny princip i avseende a revisionsorganisationens gt'staltning. De sakkunniga fö r esia nu ocksa, ~1tl denna revi sionsinstans indrages.
1\'u hro fiirbållanclena Yisserligen saclann, all Yissa fak tiska fördelar nog kunna liinkas av att revision av farlyg s·
redogörelserna sker vid stationerna. ~Ien dessa fiirde lar äro
icke 111E'ra belyclande, iin alt dc ])()ra fa Yika inför Sp~lrsam
hetssyn punk te rna och k rant p a en sa la ngt möjligt enhetligt
;t~·passacl rl'l·isionsorg:l nisation fö r hela statsYcrkd.
Jänwiil marinförvallningens kamerala rev1ston Yar u rsp run gligen till ÖYen·iigande del endast kamera l förvallning skontroll, anordnad som förarbete för vissa andra iimbelsverket tillk ommande aligganclen sasom centralt bokförings- och r eclovisnin gsorgan inom marinen . .\r 1909 - saluncla riilt nyligen - utökades denna kontroll til l den nuvarande revisio nens omfattning. En del skiil anfördes da för en saclan reform.
De sakkun niga genomga punkt för punkt de sa lunda anförda
skälen, men kunna icke tillerkänna dem berättigande. Ett av de
angivna sk iilen var sa lun cht bl. a. atl inom kammarrätten en
sådan brist pa arbetskrafter förel'anns , att nagon verkligt ingåend e granskning av sjöfö rsva r ets vidlyftiga rcdoYisningsmaterial icke förmenades kunna där lwmma till s land. De sak kunniga anmärka h iirtill , att om kammarrättens personaltillgång va r otillräckli g för änclamald, den niirmasle åtgärden
väl b o rt l'ara att öka sistniimnda iimbetsverks personal,
ieke, med övergång till en h elt ny organi sation av r eYisionen ,
111arinförl'altningen s.
Ett annnt u ppgiwt skii.l var, att granskningen a v marinräkenskaperna fiirutsatte enm r ra ing:'tende kän-
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nedom om det Yidlyftiga sysll'mel av föreskriftt>r för flottan ~
fiirY:li t ni ng, än som gärna k uncle fön· ä rYas enb:1rl inom ka 111 _
marrälten . De sakkunniga sn1.ra härpå, att iiven dl•n kiin 1w _
dom om fön-nitningen och densamma reglerand e hcstiimnw! ser, som inhämtas enbart inom marinförvaltningcn, i sjiiiYa
verket är ganska ofullständig. Den efterstriivade ökad(• fiirvaltningskännedomen hos revisorerna skulle tvivelsuL:111 kunn:1
i samma omfn llning som inom marinförvaltningen fiiniirYa'
iiven inom kammarrätten , om revisionen därstäd es blott bliYit
utvidgad till samma omfallning som nu marinförvaltni ng(•ns
och revisionsarbetet sålunda dels kunnat vid sig binda lalrik: 1rp
nrbetskrafter, dels fått inrikta sig på en mångsidigare orh nwra detaljerad undersöknin g av räkenskaperna än förut. Sl ut.
ligen åberopades för införande av fullständig revision inom
marinförvaltningen även, att utan ett dylikt revi sionsorgan
till sitt förfogande ämbetsverket näppeligen kundl' , f'iir~nvitt
:mginge förvaltning och redogörelse, med någon effekt ulii,·a
De sakkunniga gt>nomgi1
sin inspi cierande verksamhet.
mycket detaljerat, i vad mån revisionen kan anses liimna
iimbetsverket något stiid i sålunda antydd riktning, nwn komma till den slutsatsen, att de förvaltningsuppgifter, som iiro
marinförvaltningen ålagda, lösas i stort sett lika väl utan som
med understödet av en genom kameral revision utöYad kontroll å marinens lokalmyndigheter. Marinförvaltnin gen såsom centralt medelsförvaltande verk inom marinen grundar
i verkligheten icke sin verksamhet i något nämnYiirt hiinseende på kameral-revision e lit gjorda rön .
Härefter upptages till undersökning, huruvida en reYJsionsorganisation m ed tv å instanser kan tänkas inrymm a n~lg
ra speciella fördelar ur kontrollsynpunkt framför n·,·isionrn
endast i en omgång. De sakkunniga finna ej delta vara förhållandet.
Däremot giva s ig en mångfald fördelar aY ull al l
revisionsverksamhet samlas hos ett enda uteslutand e ([iirå1
bignat statsorgan . En ökad trygghet för att i likarlad e redovisningsfall en enhetlig författnings tolkning bliY er för hunden inom olika slatsfön·altningsområden följer m ed Yisshcl

-

471 -

ctärulaY. ]nom ett centrall n' Yision sw rk biira ocksa raticncllarc reYisionstekniska ar bdsmdocler så smaningom kon' ma till anYiindning iin h os dc manga spli ttrad e och med ,·arandra knappast i något hiinscendc kommunicerande spcc i<l trevisi onerna . Större miijlighdcr a lt fullt utnyttja alla arbeh]uafter och tillgodogö ra sig lii gr c k\·alifi cerad personal biit\l
in om ett sådant centrall reYis ion sYerk ocksa erbjuda sig.
En omgangsrevJswnen stii il e r sig Yi dare sjiild"a Il et billiga re.
Revisi onen inom ett centrall n·YisionsYerk bör iiYcn erna
större obe roende Yid kontroll uliiYningen ii n de hos förv a ll ningsorganen n•rksamma och dessa clehis underorclnnde spccialrevisionerna. Slutligen med för cen tra liseringen a'" a Il sLltens revi sions Yerksamh e t till el t cEi.rat uteslutan de iignal slat~
organ betydande förd elar ej enelas t för rikselagen vid utövan det från dess sida av en Yerklig och sn:1hb kontroll ÖYer ~m
slagna medels mw}i.ndnin g u La n ii Y en för K ung l. l\faj : L Yid
övervakandet av underordnade m yndig11eter .
De sakkunniga fiiresla diirför, alt all kameral r e,·ision aY
marin ens räkenskaper skall framdel es ombesörjas genom det
nv särskilda, år 1912 till salla kommitterade rörande stalens
centrala räkenskaps- och r eYisi ons Yiis encle föres lagna riksrevisionsverket. l Ynlet m ellan å ena siclan den nuYarande, osystematiskt ordnade, långsamt Yerkande och onödigt dyrbara organi sation en och å andra siclan den av nämnda k ommittern clt•
föreslagna nya organisationen m ed dess principi ella fö ljdrik tighet i byggnaden, enkla och snabba verkningsform er , större
effektivitet samt slutligen mindre kostnad , synes de sakkunniga någon h·ekan icke ku:ma rada .
Ett spörsmål a,· icke mindre vikt för en nöjak tig framlicl _l Revisions personalens
revisionsorganisation innesluter fr aga n om revisionspersonalens rekrytering.
rekrytering. Spörsmålet har vid skilda tillfällen förut nu·it
llnder dryftande. En gemensam tendens hos alla de förslag pa
0111rådet, som tidigare framkommit , har förefunnits satillvida.
att alla eftersträn1t att bos r eYisionspersonalen fiirsiikra sig
Olll en högre grad av praktisk förvaltningserfarenhet än som
i regel kan anses för handen hos elen nuvarand e enbart juri-
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elisid skolade persona!Pn (marinfiirYaltningens och kamnlarriillens).
Liksom ussa tidigare t'iirslagssliillare stanna iin·n clt••.,s,J.
sakkunniga för all rekryteringen hör framdeles ~ke ur marinintendenturkaren. Den större praktiska erfarenheten om fiirl·altningsarbetet hos intendenturpersonalen synes dem niilllli gen uppenbar. Denna r ikare n faren het bi.lr icke encla-,t mi i·_
liggöra ett vida snahbare inlriingandr i de sk ilda redmisningL
fallen och alllsa ullösa en större, r ent kl·antitatiY arhdspro dukt. Den bör iiYen medYerka till en k\alitclsförbiiltrino,., .' 11.
revisionen. En dylik revision hiir niimligen , tack Yare sin stiirre r uti n i förvaltn i ngsangelägenhetcrnas ha n d läggning, c•j c•ndasl hava hillar e all uppspåra förefintliga fclnktigh eter ulan
iiYen fönna att sakkunnigare bciHa desamma. Samtidigt hiir
den även kunna säkrare undvika ohefog:1dc anmärkningar och
andra för revisiont•ns auk torilet skadliga missgrepp Yid kontrollen. I följd av den mera ingaende kännedom om fi in·altningsvcrksamhrteils rörutsättningar och föremaL som :n- drn
i mangnrig tjänst triinade förnlllningsmannen kan fön·iilll:h,
torde slutligen större utbylc iin hittills kunna emotses av
revisionens positiva uppgift att bidraga till förval lnin gstjiinslens
fu llkomnande genom förslag till gällande förnitningsför eskrifters mera ändamålsenliga avfattande, fullstiincligancle , annullcring o. s. v. allleflersom inträdda nya förhallanden i fiin·altnin gens periferi sa p a kalla.
Del hiir måhiinda h~ir u pp!ys nin gs \·is merldelas, :1tf d<·nn<~
rekrytering av revisionspersonal en fran förv:1ltnin ge n ick e skulle
inom riksrevisionsverket bliva någonting för marinrevi sionen
säreget. En likarlad tillförsel av arbetskraft tiin krs diir ske
in·en fran armen, de affärs elrivande verken , la nds staten, Lulln·rket, fångvården o. s . v. Redan nu hava vi ssa, mycket !Jetydande förvaltningar t. ex. postverket sin r l' vi sion, i v:1cl person alfragan beträffar, lagd efter el en angivna linj en .
Föl'valtningskontrollen.

En myndighet i leda nde stii Il ning inmn förvaltningen k:tn
giveh·is icke inskränka sin verksamhet enbart till :1tl meddela unel erly dand e o rgan erford erli ga direk tiv i vad envar til l-
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kommande uppgifter i nom fiin·a Il n i ngsarhetl'l angår. Dl' n
måste j ii m sides cl~irmed o c k sa öwrl.yga sig om, aU meddela dl'
föreskrifte r behörigen cfterleyas och all förvaltningsarbetet h o;.,
de lä g re organen bcdri\·<'» i dt•n anda och efter dc principer,
~n· set L.
50111 leeini n gen
Det l'iirniimsta Y ii r det ;l\ en sal u n da a no r clnad kontroi J a
Jokalm yndiglwterna liggt•r kuappast diiri, alt nwcldeladc fiir\·altnin gslwstiimmelscrs cftcrJeYnacl saluncla iin•n·akns. En lwtydelsefullare vinst ii.r tvivelsutan. alt niimncla kontroll lii.mnar
uppl ysn ing jiinwäl om t'n'ntue lla brisler i. den lcdancll' myndigheten s egen Yerksamhd och skän ker uppslag till iinclrade di;.,posi tioner inom fii r \'allningcn, niir sacl~ma av i.nlriiclda nya fiirhållanden eller av annan anledning kunna befinnas erforderliga. Den iir i sa matto ledningen ell mcdrl till sjiih·kontroii
och fön·a ltningen i dess helhet en hjiilp till sjiilvfiirnyelsc, som
.
måste skallas synnerligen högt.
Kontroll av nu omförmäld heskarTenhet genom fön-nit ningsmyndigheterna lwniimnes, sus om tidigare fram håll ils, li il
åtskill nad fra n den rcvisionl'lla kon t rollen förYaltn ingskontrol l
och k ommer till uttryck uneler ha skilda former, näml igen dels
såsom inspc•klion, dels sasom gran skning av inkomna riikensk:iper, ra pporter och andra handlingar.
Båda form erna aY kontroll utövas r edan nu inom marinen aY ol ika myndigheter. De sakkunniga hava endast sysselsatt sig med marinförYaltn ingens verksamhet av omförmiilcl art.
Betriilfande inspektionen h:wa de sakkunniga ingen slörn•
ändring för framtiden alt fiiresla.
Icke heller i fråga om elen kamerala förvallningskontrollen f ramliigges ml.gra försJag ay mera genomgripande natur
ell er elj est :w hrskafl'cnhl'L, att kunna lwhancllas i ett så sam111antriingl referat som eld här föreliggande.
Den tekniska förvallningskontrollen - eller, såsom elen
för niin·arande beniimnes, den tekn iska re\'isionen - ägnas
däremot en ing~\ende undl'rsökning fr an de sakkunnigas sid~!.
De uppeballa sig först vid några av dc förhallanclen, som kunna sä gas f'öranlett, alt denna tekniska kontroll, införd för t io
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{\r sedan under stora förväntningar, i sjiilYa verket kommit ~~a

lämna så få och föga spårade resultat.
Först och främst torde härtill bidragit den oklarhet i uppfattningen, som å nästan alla hålla rått om denna kontrolh
-;crkliga uppgift. Detta i sin ordning torde viisent!igen herott
av rrglementsföreskrifterna pa omradet, som i väsentliga punkter verkat rent vilseledande. Arbetet kom redan från hörjan
in pa felaktiga banor därigenom, att enligt gällande bcstiimmelser dc flesta oriktigheter i förvaltning sa rbetet, Yilka Yid den
te kniska granskningen uppmärksammats , kunde lwivr~1s och
även blevo beivrade under form av >> anmärkning », u tstiilld i
den ordning, som är vanlig i revisionella mål. Jämvii l vid elen
tekniska fönnitningskontrollen kom huvudvikten hiirige11om
ntt läggas Yid rl.en detaljmässiga undersökningen av räkensk~~
perna, och nMn inriktade arbetet väsentligen på att erhalla
mr~terial till >> anmiirkningan i så stor utstriickning som möjligt. Granskningens egenskap av kontroll å de läg re myndigheterna blev ensidigt betonad, och man förbisåg dess förniim sta
syfte: att lämna erfarenhet för positiva insatser från kontrollens sida i förvaltningsarbeteL
En annan följd av nu berörda förhållanden har varit deil,
att nuvarande bestämmelse i instruktionen för marinfönailningen att upprätta statistik beträffande förvaltningen ur teknisk synpunkt knappast blivit annat än en död bokstav. Sö.dnn statistik har visserligen till någon del och inom en och
annan a v delning blivit förd, men utan kontinuerlighet och
utan tillräcklig bredd i anläggningen för att bliva av n ågot
mera bestående värde. Så länge man för övrigt betraktat iin'n
statistiken huvudsakligen som ett hjälpmedel till kontroll {t dc
Higre organen, är det givet, att den icke kunnat lämna mera
värdefulla resultat.
Den huvudsakliga anledningen till att marinförvaltningens
dekniska revision >> icke varit i stånd och knappast kunnat
vara i stånd att fylla dc förväntningar, som otvivelaktigt ställeles på densamma, då den infördes, är emellertid, att man
icke vid samma tillfälle ä ven sörjde för erforderlig tillgång å
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arbetskrafter för dess bedrivande. Skall denna kontroll kunna
Lttövas med någon kraft och lämna resultat av någon betydelse,
n1åste nämligen för elensamma reserveras särskild personal,
so m ir: k c störes a v andra uppgifter. Detta synes de sak k u n niga
\·ara en ovillkorlig fordran vidkommande åtminstone intenden t- och ingenjöra vdelningarna, inom vilka en teknisk förvaltnin gskontroll av särskilt vidsträckt omfattning förekommer. ·
Några i deta lj gående föreskrifter beträffande elen tekniska förvallningskontrollens framtida funktion synas dc sakkunni ga icke lämpligen böra utfärdas. För att na sina betydels efullaste resultat kräver denna kontroll niimligcn framförallt rörelsefrihet. Det bör anförtros åt förvaltningsmyndigheterna själva att avgöra, huru densamma icke endast till sina
detaljer utan även i förhållandevis viktiga delar skall vara beskaffad. Ett huvudvillkor för dess nöjaktiga funktion iir nämligen, att den snabbt och smidigt följer utvecklingen och de
oupphörliga växlingarna inom den praktiska förvaltningsverksamh eten. När omläggningar i sådant syfte äro av behov, förnimmes emellertid ingenstädes snabbare, och huru de lämpligast skola göras, bedömes ingenstädes rättare än av vederbörande k ontrollerande förvaltningsmyndighet själv, vilken ju
cckså har det mest direkta intresse av att få kontrollen så
effekti v, u pplysande och värdefull som möjligt.
De sakkunniga framhålla därför enelast några principsynpunkter i fråga om den tekniska förvaltningskontrollens lämpliga an ordning och bedrivande, sammanfattade i följande hurudpunkter:
F öruoltningskontrol!en skall fmmj"örallt dsyfto att utrönu
~eh ou e t ou förbättringar inom förualtningsuerksomheten. Först
1 anclw lwncl bör den avse kontroll över givna j"örvnltningsföreskrifters efter/ ev nod.
Den bör i större utsträdning än hittills tillgodogöra sig en
ration ellt arbetande statistik och samordnas mecl en effektiv
Insp ekti on.
Den fdr icke obehörigt unelanskjutas av andra förvaltningsU.[Jpgiif cr.
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kontrollen göres likdl till föremill för en mera inga PIHh• lw.
hallCiling .
.-\ngacncle behon•t och gagnet av en siirskild dYlik fi"Jn·:lltningsslatislik ha,·a meningarna inom marinen liinge v:1 ri t riitt
clelaclc. På m er iin ell hall torde man alltjiimt stiilla ~ig m 1•r
iin skeptisk till värdet ~1v l'll sadan statistik. atmin~tonc l'n klll'tinuerligt verkande. Mahiinda har denna uppl'attnin g nH·dvcrkal till att marinen för niin-arancle ocl'-sa är i sa gott ~um
fullsUindig analmad av dylik statistik. Della i mol sah till
m·men , s 01n äger ctl mangarigt och vidlyftigt statistiskt mall·ri:il
i samma hänscrndc .
F örvaltningsförhallandcna inom armen iignu sig ock~a i
viiscntligt högre grad ii.n marinens för statistisk bearlwt nin~.
Del mangcluhhelt slörrc antalet truppförhand och förlii.gg n ing,.
orter inom armen, mellan vilka jii.mförelser kunna göras i frag:1
om likartade kostnader, giva allclclcs till skii.nks en stati.,tik,
som knappast kan p a grund a Y de få jämförclsCl'nlwlernn nwd
nåo·ot
utbvte
komma till <ll1Yiindning inom marinen. \ 'nd de
t>
"
smi1rre fiin-a ltningsenheterna inom marinen helriHTar. niimligen fartygen, sa ii. ro dessa visserligen vida talrikare ii n dl' ~.iii h~tii.ncligt" fönaltande truppförbanden inom armen, men fi.Jrsiggar förvaltningsarlwtet a fartygen igen uneler sa riirliga fiirballanden och uneler omstiincligheter, som frfm fall till fall l'unn:1
skilja sig så Yiiscnlligt, alt nagra rii.tt\·isancle och upply snnde
statistiska jii.mfiirelser knappast stå att rrhålla i fragn om ~to r:l
delar av eliinarande förvaltningsarbete.
A andra siclan torde den maritima fönaiLningstjänst en \·ara
m::J.nnsidi!:!·arc och hos dc enskilda förvaltningsenheterna t'iirck
b
L~
en större rikedom pa Hppgifter, i följd varav ett tiiml igen n'''
fäll fiir statistiska utrednin gar iindå torde erbjuda sig. Siirskilt gäller detta flottans stationer mrd dessas omfntt:llldl' oc!J
olikartade industriella anli1ggningar.
AU genom några för Jii.ngre tid giillandc föreskrifler fas!.
·
slå , vilken statistik som skall uppläggas mom
mann
en. yorl'
giYCb'is olämpligt. Statisliken måste nricra, alltcfll'rsolll den
U
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ena ell er n n dra föna ltningsa ngeliigen h eten äger :ärskild a ktualitet och speciellt intresse för fön·altningsleclnmgen. Den
får sålunda uneler inga förhållanden stelna i några schabloner,
om elen skall bliva till a,·selt gagn, utan hör esomoftast Yilxla
till sitt föremål. En eller annan fiirvaltningsdetalj kan dock
n: 1t urligtYis ti1nkas Yimw p<\ en kontinuerlig statistisk klarDen tidrvmd statistiken
l ;;o·o·nino·t>' men dessa fall ii.ro undantag.
(
omfatta r kan också växla väsentligt. Vissa statistiska uppgifter
!amna lämpligen aysc kalenderår, andra äga m:lhiinda en sadan cmeclelbar aktualitet om dc skola hliYa till nytta. att dC'
måste avpassas för korinre tidrymd. En del erbjuda intet Yii.rde, annat ii.n då dc ses i ett snmm:mhang för en längre ticlsfcljcl. Beträffande andra kan man förutsätta jii.mförclsl'Yi _,
konstanta förhållanden och diirför åtnöja sig med exempe!Yis
vart femte år återkommande undersökningar. l ytterligare
andra fall är någon viss periodieitet ej alls aY nöden, utan tillfälli g unelersökning på sin pl:1ts. \ 'a riationcrna i detta hiinseende kunna vara särdeles mångfaldiga, beroende på omsti1ncligh etcrna. Och torde det vara ett kriterium på en vaket och
verksamt handhavd statistik, ntt den icke för mycket upprepar
sig själv. l\'är och huru elen bör undergå ändring, är förvaltningsledn in gens sak att tillse och bestämma.
För ombesörjande av det inom mnrinfönaltningen före kommande statistiska arbetet föreslå de sakkunniga inriittnn de därstäd es av ett särskilt stotistiskt kontor. Behovet av sln tistik torde nämligen komma att från tid till annan Yäxla vii sentligt på de olika <wddningarna. Den statistiska personalen
ka n därför icke lämpligen m ed visst bestiimt antal arbetskrafter fördelas på ~n-delningarna utan hör organiseras sn, <llt den
111ccl större eller mindre del, allt efter behowt, kan göras tillgänglig, där den för tillfället främst erfordras. En splittring
av statistikpersonalen på de olika :wdelningarna torde också
motverka enhetlighet i arbetsmetoderna och på olika sii.tt nrka
hinderlig för arbetets snabba fullföljande bl. a. clii.rigenom att
hi.kenskaperna då måste cirkulera mellan de olika avdelningarna i och för statistisk behandling.
t:•t~b
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Då det statistiska kontoret skall arbeta för samtliga avcll'lningars räkning, växelvis mera för den ena och mera för den
andra, har detsamma icke inordnats organisatoriskt inom viss
anlelning utan föreslås alt subordinera direkt under iimlwtsYerk ets chef. Personalen a kontoret skulle bliva så gott solll
uteslutande kYinnlig. Emellertid bleve en särskild fiirc standare för arbetets ledning, fördelning och övervakande, en stutistiker, erforderlig. Kompetensfordringarna å denne statistiker har synts de sakkunniga främst vara, att han tillful lo kiinner verksamheten inom marinen ur praktisk synpunkt och är
Yäl förfaren i gällande räkenskaps- och redovisningSYii scnde,
så att han kan i b ehövliga delar instruera den lägre personalPn
cch övervaka, att icke statistiken upplägges med oriktigt utnyttjat primärmaterial. Slörsta tryggheten för att erhålla l'll
befattn ingsinnehava re med dessa förutsättningar har synts dc
sakkunniga erbjuda sig genom att statistikern kommendl'I'<IS
ur marinintendenturkåren.

trala bok/öringen uti marinfönailningens hunlClbok, vilken
uppbygges på grundvalen a,· dc inkommande kassarapporterna.
Räkenskap erna överliimnas seelan Lill det statistiska kontoret
för bearbetning i enlighet med de anYisningar, som liimnats
av veclerbiirancle anldningsel1ef eller iimhds\·erkl'ts cheL
Den molsvarande erl'arenhl't, som vunnits a annat hall
inom statsförvaltningen, gi' er ,·id handen , att selväl fi'lr den
l~am entla granskningen och den centrala bokföringen som fiir
uppsamlandet ur räkenskapshandlingarna och det fiirsta tillrättaläggandet av det statistiskaramaterialet erfordras, om kYantitativt tillräckliga arbetskrafter därtill a\ses och en systematisk ordning Yicl arbetet iakttages , icke Uingre tid iin :10 dag.t r .
Efter utgången av en månad fran del r edo visningshandlingarna
för varj e månad till marinförvaltningen inkommit, böra de alltså kunna till riksrevisionsverket överlämnas.
Riksrevision sverket ombesörj er därefter den centrnln kam erala revisi onen av räkenskaperna. H.iksrevisionsverkets kontrcll å räkenskaperna blir till sin natur trefaldig: dels kassakontroll, dels budgetkontroll, dels räkenskapskontroll i iivrigt,
den sist nämnda niirmast mo tsvarande re,·ision i hittills gängse
bemärkels e.
En månad efter det 11.1.l'lnadsräkenskaperna inkommit till
riksrevisi onsverket, återställas de till marin förvaltningen för
ytterligare statistisk bearbetning eller sårlan detaljundersökning ur teknisk synpunk t, som iimhctsverkets chef eller vederbörande avdelningschefer kunna pröva erforderlig för erhållande av mera fullständig upplysning rörande förhållanden , för
vilka den förut upprättade statistiken eller andra omständigheter påkallat uppmärksamhet. Räkenskaperna kunna seelermera inom marinfiinaltningen kvarblin1, intill dess desamma
befinnas böra införlivas med vederbörligt arkiv.

orKontrollen å marinens räkenskaper skulle vid den fiirl'g~m~ahohnen
slagna
organisationen
komma att ä.za
rum i huvudsakliaen
fölI sma
u'
u
u
vuddrag. jande ordning.
Senast den 10 i varje månad insända lok~iJmyndighetcrna
till marinförvaltningen sina r äkenskaper för nästföregå ende månad. Inom marinförvaltningen ägnas räk~nskaperna först å
ämbetsverkets bokslut s kontor central kmnerol f ötualtningsl,:ontroll. Denna innebär dels formell granskning av räken skaperna, dels tillsyn över, att inkomster och utgifter blivit bokförda å rätta titl ar, dels slutligen kontroll över, att inkomstoch utgiftsböckerna, resp. journalerna, icke innehålla kalkulatoriska felaktigheter samt att kassarapporten överensstämmer
med räkenskapen och är i sig själv siffermässigt riktig. Slutligen tillses , med ledning av de till kassarapporten hörande bilagor, att levereringar av medel skilda r edogörare emellan bli,·it i behörig ordning bokförda. För nu nämnda görom ål beräknas huvudsakligen kvinnlig arbetskraft komma att tag:ts ·
i anspråk. Med samma personal verkstillles därefter den ccn-

De förnämsta fördelar, som elen föreslagna organisationen
tänkes bjuda framför den nuvarande, kunna sammanfattas
sålunda:
Revisionen vinner ökat oberoende.

-
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Revisionen erhåller stegrad efTeklivitet.
Revisionen blir snahhare fullföljd och därigenom i stand
eJ endast att bättre stödja myndigheterna (redogörarna ) i c!L'ras förvaltningE>verksamhet utan }iven snabbare inskrida l'lllul
eventuella oriktigheter och oegentligheter.
Revisionen kräver mindre kostnad. Samtidigt lwfria-, l'iirsvarsbuclgeten från en den sammas positiva syfte striingt L1gd
o vidkomma n de utgift.
Revisionen vid marinen komm er att stä ll as under mer~1
omecle lba rt i n flyta n de a v de principer, som för den eko nom i:--k~ 1
kontrollen inom statsförvaltningen i övrigt gälla.
Revision en erhåller sådant förlopp , alt Kungl. Maj:t i ~in
finansiella ledning erhå ll er stödet av ett mera tillförlitligt sillnmaterial iin hittills.
Bevision en inordnas i sådana former, att den förmår skiinka nödigt underlag åt riksdagens konstitutionella finansko ntrolL
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Engl mndernes Spmrringsforseg mod Zeebriigge og Ostende Natten mellem den
23:de og 24:de April 1918 .......... ......... ..
The n a vy and filibus tering in the fifties

D. T. f. S., sid. :?60.

P. U. S. N. I., sid. 1009.

Organ isation och budget.

Scandinavian Ca-operation .................... .. ..
Det engelske admiralitet ........................ ..

S. G., sid. 529.
N. T. f . S., sid . 89.

Fartygsbeskrivningar, skeppsbyggeri och
fartygsmaskiner.

Nyare förgasare för förbränningsoljemotorer
A new and im portant Swedish in dustry .. .
Propulsian of ships .......... .... . .... ............ ..

T. T .. sid. 91.
S. G., sid. 589.
P. U. S. X. I., sid. 1037.

Navigation .

Årsberättelse av föredraganden i kart- och
kommun ikationsväsende, statistik och teknik .. ....... ... ... .............. . .. ................ ..... .
Grunclbevmg elsen i U n iverset .... ...... ....... .
Zonetid paa Seen ................................. . ..

K . V. A. H., sid . 133.
D. T . f. :S., sid. 173, 203.
D. 'r. f S., sid. 269.

Undervattensbåtar, torpeder och minor m. m.

Utvecklingen av undervattensb åtar och deras propellermaskinanläggningar ...... ......

T. T., sid. 22.

Kustbefästningar.

Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga
tidskrifter år 1918.

Några data ur Älvsborgs fästnings historia
Om möjli gheten att anordna järnvägskustartilleri ...... ... ...... ...... .. .. .. .. .... .. .... ...... ...

K T., sid. l.

K. T., sid, 35.

Sjöfart.
Artilleri och handvapen .

Opsmtning av skytetabe!ler for luftskyts ...

T. f. S., sid. 101.

strategi och taktik.

A comparison between the logistics of armies and fieets .................... . .. .... .. ... ... .
The earliest exponent of sea power

P. U . S. K I. , sid. 999.
P. U. S. N. I., sid. 1031.

sjökrigshistoria m. m.

Engelske sjooffiserer ...................... ....... .. .
Meddelelser fra Verdenskrigen I. Skibstaberne ................................................. .

N. T. f. S., sid . 111.
D. T. f . S., sid. 215.

skeppstjänstkomm itterade mot synskärpeförordnin gen ... ....................... . ..... -.. ... .
Ett rekordår ..... ... . ........ ... ... ........ ....... ..... .
Tonnageförluster och nybygge uneler krigs·
åren ..... .... ......................... ... . ........... .
Carl XI:s lagstiftning för svenska s jöfar tens
befrämjande .. ...... ... . .. .... .. .. ................ .. ..
Telegrafstyrelsen och far tygsbefälets radioutbildn ing .. . .. ................ ........ ...... ... . .. ... .
Rosthållningen på svenska handelsfartyg .. .
The Gross earning of the Swedish commercial fleet in 1916 .............................. ..

N. T., sid. 232.
N. T., sid. 236.

:N. T., sid. 247.
:N. T., sid. 250.
N. T., sid. 254.
N. 'l'., sid. 259.
S. G., sid. 54 7.
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Continental ferry trafi c between J\on,·ay
and Jutland ......................... .
Dansk-russisk Dam1~ skibsselskab .............. .
Motorfartyget Bullaren ......................... .
Svenska ll andels- och sjöfartskompaniet .. .

S.
S.
'I'.
S.

G .,
G.,
:\I ..
G ..

sid. 55~).
sid. 517.
sid. JO;j
sid. 6GB.

Sjöolyckor.

Salvage of the Argentine naya] transport
»Pampa»
...............
... .......... ...

P. L . S. :!:\. I.. sid. '"'l

Hälso- och sjukvård.

l\Ieddelelser fra Yerdenskrigen II.
densl<abelige Betragtninger

L<PgeYi -

D . 'r. f. S., sid. 233.

Rättsväsende och författningar.

P. U. S. K I .. sid.

The right of visit and search

~ ~~:J.

Diverse.
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l

K. T .. sid. 2cl1 .
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