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Arsberättelse i hälso- och sjukvård
för åren 1915-1917.
Avgiven vid Kungl. Örlogsmannasällskapets sammanträde
den 2 april 1918 av ledamoten O. T. Hult.

(Forts.)

4.

Flygtjänsten.

Beträffande aeronautikens och aviatikens fysiologi och
hygien samt till yrket hörande faror och sjukliga företeelser
ber jag få hänvisa till ledamoten Nilsans förut citerade årsberättelse för 1910-12. Något senare har ledamoten J. Lagerholm i Hälso~ och sjukvården vid mminen 1913-1914 ånyo meddelat en översikt av flygtjänsten från liikarsynpunkt
och därvid särskilt uppehållit sig vid fordringarna beträffande
fysisk och psykisk valör för anställning vid flygvapnet.
Han har även förslagsvis uppställt ett formulär för gången
av undersökning av flygaspiranter, hämtat huvudsakligen från
tyska källor.
Mycket har talats och skrivits om de många faror och
skadliga inflytelser, vilka från elementen runt omkring hota
flygaren, ljus- och värmestrålningen, kölden, det starka luftdraget och trycksänkningen, som afficiera trumhinnorna,
luftförtunningen och syreminskningen på större höjder, gaserna från motorn (petroleum, kolsyra, koloxid), bråddöd och
drunkning vid nedstörtande o. s. v. Härtill kanuner den uppslitande påfrestningen av nervsystemet, särskilt stegrad gen om stridsflygningens dubbla uppgift. En för ändamålet avpassad klädsel, öronskydd, brillor';') eller celluloidmask, kapok:*) Den besvärande imman på glasen, som förut utgjort ett hinder
för brillornas anyändning. skyddar man sig numera mot genom diverse'
tvålpreparat (Crayon antibu6e, lasin), varmed glasen ingnidas , så att
de slå fuktigheten från sig. Ett sådant preparat framställ es på Barnängens tekniska fal)l'ik.
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viist mo.t så~iil kyla som drunkning sfara o. s. v. gardera flv garen till vtss grad mot elementer nus inYerkan mc 11 ·1 . ·
..
..
..
' '
basta forsvar ar en stark , tränad kropp, säkert öga och 1.\ns
iira
stadig hand, klar och kall hjärna samt en rask och okm·li,;
l:cslutsam het och energi. Han s liv kan ofta bero ay han~
lörmåga att ögonblick ligt uppfatta en oförutsedd situation och
att nästan reflexarta t utföra en skyddand e manöver. lliir
iir alkoholfa rans förrädiska verkan alt kraftiot
belo!l"'u , 1· . s.
h
dess senverkan av trög reaktion och nedsatt andlig och krop pslig vigör. Om någonsin är alkoholen en fara för flygaren.
Som bekant iiro alla aspiranter till flygvapne t unckrka ~La
de en särskild mycket omsorgsfu ll undersökn ing. I en artikel i The Mil. Surgeon okt. 1916 lämnnr en amerikan sk Jiikare George P. Cottle några upplysnin gar från dc amerikanska flygskolo rna och deras personal. Läkarund ersöknin ge n
sker här efter ungefär samma schema som i de tyska och
franska. Särskild vikt lägger man alltjämt vid prövning av
syn-, hörsel- och jämviktsi nne samt blodtryck och psykom otorisk reaktion. Från dc stränga villkoren kan man stundom
göra undantag Om en kandidat i vissa avseenden visar sig
synnerlige n lämplig, bör vägen för honom ej vara definitivt
stängd, för den händelse han i ett eller annat avseende visar sig ej fullt fylla måttet t. ex. i syn- eller hörselprov et.
så fall vädjas till högre instans med noga angivande av plus
och minus , vilka tagas i övervägan de av vederböra nde myndyghet i och för lämnande av eventuell dispens. I senare fa llet ställes aspiranten under noggrann observatio n , och hans
utbildning följes av stationen s läkare, som har alt m·giYa sitt
votum för det slutliga avgörande t. Samma förfarande tilliimpas på flygare, som efter anställnin gen
ådra11it
si"b na"ot
fe l
'-'
v
b
i syn- eller hörselförm åga c. d . Erfarenhe ten har nämligen
visat, att en person , som en gång lärt sig yrket och visat sig
lämplig för detsamm a, kan r eda sig med någon n edsiittning i
syn eller hörsel. Under utbildning stid en vid flygskolan iiro
eleverna förpliktad e att varje vecka infinna sig och adägga
rapport hos läkaren, som måste vara särskilt viil bevandrad

u ndersökni ngsmetod erna och allt yad som rör flyaninfTcns
b
fys iologi och hygien. På så siitt blir denne i tillfälle all no ga följa var individ , att gallra, där så kräves, och att förskaffa
sig säkra hållpunk ter för sitt slutliga omdöme.
En sanitetsm ajor Green, stationera d vid Th e aviation posl
Fort Sam Houston, Texas, har nyligen redogjort för undersöknin gen över flygning ens inverkan på blodtryck , pulsfrekv ens
och h:oemoglo binhalt, flygsvind el m. m . Han finner att blodtrycket stiger avsevärt på större höjder, samtidigt med att
pul sfrekvens en nagot 'Ökas. Han drager diirav sl utsatsen , att
fl ygtjänsten predispon erar för artcrioscle ros speciclt i hjärnan
m ed benägenh et för svindel. Vidare har han konstater at en
min skning av blodets h~moglobinhalt, som dock är övergående.
stundom har hänt, atl flygaren i luften plötsligt drab bats av medvetslö shet, vilket haft svåra olycksfall till följd.
Men det har också hiint, att det senare uteblivit och att man
a nträffat flygaren medvetslö s på sin plats efter en r egelrätt ,
utförd landning. Saken är ej utredd, men man anar central inverkan av höjd, fart ell er tryckförh ållanden möjligen i analogi med den vanliga höjdsvind cln. Benägenh et för
sådan och fallenh et för sjösjuka kontraind icera för flygning .
Ma n kan i slika fall ej utesluta inverkan av gaserna från
motorn.
Tvenne franska vetenskapsm~in , Camu s och Nepper, läm na i tidskriften l'Ai..;rophil e (1-15 febr. 1917) en redogörels e för
synnerli gen intressant a nyare undersökn ingar Ö\'er den för flygaren så oerhört viktiga psyka-fys i ologiska kompeten sen. För
att följa deras rcs onnemang torde vara nödvändig t alt göra en
kort rekapitula tion av hithörand e fenomen .
En god synförmå ga är för flygaren nödvändig ej blott för
orienterin g och observatio ner, vare sig det gäller att upptäcka
en fiende i luften, skjuta säkert eller undvika oförutsedd a hin der vid landning (avstå ndsbedöm ning) m. m., utan den är vill ko-ret för ett riktigt bedömand e av variatione rna i Yinklarna
111ellan de tre dimension erna i rummet, rörelsen framåt, upp~t"">
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åt-nedåt och lutningen åt sidorna. Vidare ger elen hållpun kt er för hastighetsbedömning nära marken. Med hörseln kontrollerar man explosionernas rytm och motorns gång. \'id
glidflykt eller då motorn saktar, k an det vinande ljndet i vingar och stag för ett vant öra även ge en viss uppfattning av
hastigh eten. Ä ven k änselsinnet spelar en viktig roll. Med
handen kan man övertyga sig om, huru stagen ömsevis spännas och slappas och därigenom i ett visst ögonblick skaffD
sig hållpunkter för bedömande av farten. Även vindens tryck
m ot ansiktet ger en viss uppfattning av fart- och vindriktning.
Man fattar sålunda lätt, vilken oerhörd vikt, som ligger
uppå eU noggrannt prövande av den blivande avialens yttre sinnen och deras funktioner. Det gäller emellertid härvid ej alle nast sensationernas grad av skärpa och den hastighet, med vil ken de träda inför medvetandet, utan även det tidsmonw nt,
som kräves för att omsätta ett syn-, hörsel- eller känselintryck
i nödig handling för att åstadkomma en hastig manöver. Det
yttre intrycket skall ju först centripetalt ledas till ryggmärg
och hjärna, varifrån sedan impulsen utgår till musklerna .
Detta är, vad man kallar den psykomotoriska reaktionen, som
växlar hos olika individer och som genom träning kan uppövas, dock endast inom vissa gränser, där man räknar i tids moment av hundradels sekunder. Om sålunda elen psykomotoriska reaktionen hos vissa individer kan uppövas till en nästan reflexartad verkan, finner man å andra sidan fullt fri sk't
och normala individer, hos vilka den psykomotoriska reaktionen förlöper med en viss tröghet och oaktat trägen övning al drig når till den snabbhet, som kräves för en god flygar e.
Canms och N ep per ha funnit en metod att konslant uppmäta tiden för den psykomotoriska reaktionen hos syn-, hörsel- och känselsinnet. D et rör sig härvid som sagt om hu ndr~t
delar av en sekund. Instrumentet som användes för undersökningar är Arsonvals kronometer. Denna består av en urtavla.
uppdelad med hundra delstreck, på vilken en visare rör sig
med konstant hastighet medelst ett urverk. Visaren gör ett
varv i sekunden och passerar sålunda ett delstreck var lnmdnt -

dels sekund. Den står vidare i förbindelse med en ackumulator eller ett kromsyrebatteri på så sätt, att, så fort strömmen
slutes, visaren påverkas av en liten elektromagnet och hejdas
i sitt lopp, m edan den däremot med tillhjälp av en liten fjäder
a vlågsnas från elektromagneten och åter sättes i gå ng , så snart
strömmen avbrytes. För att mäta reaktionstiden för synintryck placerar man kandidaten framför urtavlan förs edd med
en strömbrytare och befaller honom sluta strömmen i samma
ögonblick hans öga uppfattar visarens rörelse. Undersökaren
sätter visaren i gång genom att sakta trycka p å en liten hamm ar e mot bordet, som uppbär apparaten . Strömen avbrytes
här vid, visaren sätter sig i rörelse och föremålet för undersökningen hejdar den, så snart han uppfattar dess rörelse genom
att å sin sida sluta strömm en med ett hastigt tryck mot strömbrytarens knapp. Man har nu blott att konstatera, huru många delstreck visaren passerat, för att veta, hur många hela eller halva hundradels sekunder, som åtgått, från det visaren
satts i rörelse, till dess den undersökte med sitt synorgan uppfattat rörelsen. På samma sätt går man tillväga för att mäta
reaktionstiden för hörsel- och känselintryck. Undersökaren
frambringar ett ljud genom att slå hammaren mot en tom dosa eller resonansbotten, varvid strömmen brytes och visar en sättes i gång, eller ock afficierar han den undersöktes känselapparat genom ett Hitt slag av hammaren mot h ans huvud .
Hes personer m ed snabb r eaktion, d . v. s. lämpliga för flygning, uppgår reaktionstiden i medeltal efter tio undersökninga r till 14 eller 15 hundradelar av en sekund för hörsel- och
känselintryck och något långsammare eller 19 hundradels sekund för synintryck. Hos andra är reaktionstiden betydligt
längre och kan i vissa fall uppgå ända till respektive 30, 40 eller 50 hundradels sekund. Men det är, som sagt, ej tillräckligt, att en individ reagerar snabbt för de mottagna intrycken.
Reaktionen får ej framkalla n ågon rubbning i sinnesjämvikten eler föranleda till några överdrivna eller inkoordnerade
muskelrörels er. Hjärnan måste ögonblickligen göra sig till
h erre över varje oväntad själsrörelse, sådana som ofta över-
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rask a. fl yga r en und er luft strid erna
och liilt rubb a han s kall blo digh et. Osä kerh et ell er tvek an
infö r en oför utse dd hiin deb p
mås te .rcd ucer as till ett min imu m,
och man övre rna mås te verk ställ as snab bt, korr ekt och völ avm
titta . Infl ytan det av pliih liga själ srör else r visa sig i viss a
föri indr inga r i puls - och :11 HI ning sryt m sam t i de v:ts omo toris
ka nerv erna s funk tion . D l'll
na s. k. emo tiva reak tion har
även lede s stnd erat s av C:tmu~
och Kcp per, och de hn kom plet
tera t sin nyss besk rivn a nw tod för und ersö knin g av den
psyk omo tori ska reak tion l'll
med sam tidig miit ning av den
emo tiva reak tion en.
~hu 1
beg agn ar sig härv id av en pnc umo
graf , som app liee tas krin g
förs ökso bjek tets brös tkor g, med
an sam tidig t en Hal lion et
Com tc's app arat för Yas omo toris
k pröv ning plac eras krin g l'll
av han s fing rar och Verc lins app
arat för besU imm nnd l' av lrl' mor i han s and ra han d. Res ulta
ten upp ta gas pa vanl igt siill
av en Mar ey's rull e. U n ders öka
ren · a v loss ar ett pisto lsko l l.
anU inclc r ett hast igt upp flam man
de Jmtg nesi uml jus eller plac· ~ · 
r::tl"' en kall , vat tras a å
före mål ets blot tade hud , och reak
tion e n
:n-Hiscs å diag rem et å Mar ey's ka
rulle n, cliir Ptt mer eller min d re kraf tigt utsl ag å kun an visa r
grad en av den emo tiva reak tion en el. v. s. den stör re elle r min
dre inte nsit eten sam t dLir ation en av elen nerv ösa shoc k, som
fram kall as. En kiin slig in divi d , d. v. s. elt för flyg ning min
dre läm plig t subj ekt, avsl öj :1:,
sålu nda gen om en ojäm n kurv a
med kraf tiga utsl ag, und er eld
en lugn , kall blod ig kane lida t visa
r sva!v!a ' mi'tnoc•n
oåi1b" n:·tst
b
·tn
~
. c:
om~irkliga graf iska mod
ifika tion er.
Med dess a fullt ratio nell a och nten
skap lig:i . met ode r hat
man skaf fat möj ligh eter för ell
säke rt och nog a un'a l, vari gl'nom cd ugli gt ma te ria l :l\·li igsn as
o e h en avia li kerk år av för sildas sigt slag skap as . Man anv änd
er för iiHi gl iiYen melo dl'll
!'ör att m·sl öja den hos flyg are
på grun d av över anst riing nin g
upp kon tanc le • aste nien . Efte r en
tids lugn och vila ],an m:tn
gen om förn yad und ersö knin g kon
stat era ahli nge n full resti tu tion till god psyk omo tori sk· och
emo tiv reak tion eller ock mot sats en, vara v i sem \re falle t med
nöd vän digh el följe r iiver gatl g
till ann at vape n elle r fulls tänd ig
kass atio n . Met 0den liir ii n• n
ha upp tagi ts och prak tise ras av
Cen tralm akte rna.
l

Vid a r e har man för att pröv a
jiim vikt ssin et betj iina t sig
unip olar galv anis k und ersö knin g.
. ,
..
För avst åncl shec löm ning mw iind
er man 1 1 yskl and_ o(~:de~isk und ersö knin g enli gt spec iell met od
, vars deta lJer anrno1ot>
.
. ... · Nen ·1nse~
'·lorcla. Den na fnee
nu eJ· ])].1v'1t offentli<'"
av
pi O\ ntn,.,
t><:>.
•
·
' . svnn erli' «cn vilzt
·
l
ig,
eme
dan olyc kor vid lanc lmn
va r ,l J
g
oc
,.,
1
.
l
ppst i«ni n g o fta !öro rsak :1s av tdak •
l1g :1Ystnnds wcl"omm. n,n ...
u 1\,Fed dc nya und ersö knin gsm etod
erna har resu llate l hl!v1L
att 25 u; c a, •>·)o <l; r 'a\· ,,1 sp 1·1..'111 tern a till t'lyg vnp nd förk lara ls oc
.
F''rb ··1ttr· 1 d I11'1lcric·l ett no~g•rann
Iäm p l Jaa.
nre un·a l av per ,o '
,
'
,
"'
t>
· o dc l·riti sl· anal '-'s ·tv flvg
sona !; en 1nga
arpr
ohle mcl och ell
en
'
'
' J• '
- •
o'H' rann t utex peri men tera•nde
<W spec ifika skye ldsm edel
lw
n odo kr'Ia ets a·}n a betv dliu :t redu
cera t faro rna , Yilk el blan d
u n er
t>
t>' t>
"
~
. .
. t f tt
., , .
amM a till fölJ' d att livfö rsäk ring , som tidig :ue neJ,,1dcs fl ~:.
.
.
gare n , num era bevi ljas mol en v
:1·
iss förh ÖJm ng av • ,) a, .50 ' '
av norm alpr emi en.
.
Med hiin svn till a ena sich1n ofl'i
.·
cers mal l'nal els dyrhe~, ,1
and ra sicla n s~·:lrighelcn alt ansk
affa el! fysi skt och p:yk 1skl
fuiJ O'ott mat eria l tord e iiven hos
oss lil's om inc~~ 1 ullancl~lz:t
armt>eer o e h mar iner bliv a nödv
i1nd igt att u lslra cka re kr) _te rin "en av flyg arpe rson al iiven till
und erof fice rare och m:n~ge
0
för att erhå lla tillr iick liga rese n'er
. Hiin ·icl mås te man 1_hag kom ma, att iive n då det gäll er min
dre bety dels eful la uppg1ft_c~·,
det iir av stör sta vikt att söka fäst
a vid vap net dc n~_est aml.Jill ösa, mod iga och inte llige nta indi
vidern~. En sak ar doc k all
la·· ra fJvNa en ann an att utbi ldas
för k ng els änd amå l och för '
J t> ,
..
1·· kl'N
·
1 r1 ·"
"crin..,.
span ing och lull
varv a s "c lo het i navi
sin· e.
0
' ~~'.
t>
c
•
fl ,Nninrr för
takt ik och flyg stra tegi utgo.. ra '
slut prob lem et ~'
),..,
t>
.
l' · ·· el· , 1 och för dc höN re
upp gift erna mas te man natm ,ng san .un ,l'
r>
,
f o
ffi· ·rsl·
h gtvi s räkn a med rekr yter ing utes c
luta noc ran o cc · ' aren
· ·

!W
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5. Undervattensbåtshygien och livr
äddning:
För und en·atLen sb fltcn gilll er mer
iin för nago n__ann an typ
a
t··cl ·''- l '" ·~tl e·\ blot t dess effe
ktiv
ilet utan over huv ud
<V S Il SL,H ) " ' '
l
tage t dess vara elle r i· c k e y ara är
bero end e a .: u g j'1g Jl C l en, l 1 O.~
-dess pers onal . Var och en, befi
il som mem g, aro alla uh alda

p
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och utbildade för sin speciella uppgift, och på var och en vi lar mer än eljest plikten att till det yttersta utnyttja sina kraf.
ter, för att fartyget skall kunna fylla sin uppgift. Det b egrän.
sade utrymmet åtminstone på de mindre typerna - utesluter möjligheten av reserver, var man är nödvändig, ja oersättlig p å sin post, och ett bortfallande av ett eller flera nu 111 .
mer kan lätt försätta båten hors de combat eller åtminstone
betydligt nedsätta dess stridsvärde. Läkarens uppgift lw.
träffand e u-vapnet blir därför också mera av profylaktisk
a rt. Detta gör sig först och främst gällande vid undersökni ngen för anställning, och läkaren må aldrig lämna ur sikte, att
ett enda fysiskt eller psysiskt fel eller sjukdomsanlag h os en
man kan vå lla ödesdigra följder för fartyg och folk. Så lunda
kan ett fel på synorgan et hos mann en vid periskopet förm·sa k1
ett felb edömande av bilden genom linsen, vilket i sin tur kan
vålla kollision vid dykning eller höjning. Dövh et eller n edsnU
hörsel hos mannen vid horisontella rodret eller i ballasttanken
kan vålla en missförstå dd ord er med ty åtföljande felm anöv rering och faror. Ingen psykiskt eller intellektuellt minder värdig individ får tolereras ombord på en submarin , ingen
med aning för nervösa rubbningar. (Psykasteni och neura steni). Varje tillfälle till smitta ombord i en undervattensbåt
med dess trånga utrymme och m ed nödvändighet ogynnsamma h ygieniska förh å llanden m åste i god tid förebyggas. Syfilis och gonorre äro därför oavvisligen portförbjudna , och
särskilt måste man h ålla ett vaksamt öga på latent tuberkulos.
Det ligger i sakens natur, att varje sjukdomsfall genast maslc
aYpolletteras och ersättas m ed friskt folk. Läkaren skall
ock så hava omsorg om, att folk et m å b efinna sig i bästa form
för sitt a nsvarsfulla arbete och att tillstötande skadliga mo ·
ment r educeras till ett minimum. Han måste förelenskull Ya·
ra väl förtrogen m ed såväl fartyget och dess funk tioner som
med folket och tjänsten ombord , och folket måste noga önr·
vakas i vården av sin kropp och bibringas praktisk kun skap
i förebyggandet av sjukdomar. Första villkoret är sålund a en
utvald, fysiskt och psykiskt fullt frisk besättning.
I andra hand kanuner bekämpanclet av de till yrket hö ·
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farorna. En läk are anställd vid Naval Training Staran de
.
tion San Francisco. vVm H. Halsey har av cle~sa senar e gJort
en sammanställning, ur vilken m å lämnas följande utdrag:
A) I övervattensläge:
. ' (om 1notarerna, äro av gasolintyp).
1. Gaso rm f"org1"ftnmf,
2. Gasolinexplosioner.
3. Sjösjuka.
4. Ramning, kollision eller grundstötning.
B) I undervattensläge:
l. Läckage i tryckskrovet.
2. Läckage i batteritankar och utveckling av klorgas .
3. Batteriexplosion er (knallgas , som uppkommer genom
blandnin g av fri vätgas från batteriet med luft, antändes lätt
av en gnista) .
4. Luftförskämning.
5. Möjlighet att komma på för stort djup.
6. Fel på cljuproclret , som kan äventyra balanseringen.
7. Läckage av komprimerad luft, så at ej tillräckligt
återstår för att blåsa ut tankarna ell er regenerera luften inom bords.
8. Explosion av torped en i tuben.
9. Fruktansvärd köld uneler vintern i nordliga farvatten, hetta under sommaren.
10. Explosiva ka stkroppar från aeroplan .
Man m åste ih ågkomma , att detta skrevs i januari 1916,
och uneler de två å r, som sedan dess förflutit , ha tyskarnas
intensiva undervattensbåtkrig givit ett storartat uppsving å t
u-vapne t, och åtskilli ga av de här ovan upp 6iknade farligheterna ha troligtvis hunnit delvis bortelimineras. }1en härom
är fög a eller intet kommet till officiell kännedom, och ännu
torde alltjämt återstå tillräckligt för att göra und ervattensbå ttjänsten till en av de mest krävande och påfrestande. Psykasteni och neurasteni uppträda ock så ej sällan hos u-b.-fol ket som en följd av elen spänning, de många farliga situationerna m edföra, och man måste noga ha ögonen härpå. En
lättskrämd och lätt exciterad karl, som bringas ur jämvikten ,
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kan i en hast liiLt rubba den morrdiska sUlnelaktinJwten 0( .1l
b
.
. "l b l ..
S.J ~~ v : Jarskr~mgen hos sin omgivning och skapa en panik .
Ilar hgger VIkten på r~lt officern bibehåller orubbat ]uo·n 1 .
.. ~
lätt minsta tecken till sv·'1bnhel elle 1- Iblt':1\' 0S
folket observerar
.
.
obetingat.
oro hos sm chef oc h följer honom
Yad luf~för~ämringen betriiff:1r, så framkallas elen l fiir s t:t
hand . av hcsattnmgen sjiih·, som förbrukar syre, vilket hiiri b"l'n_om m om det tr·anga utrym met smaningom min,.kas , och :1\ _
~t,·cr k olsyra och v:1tlen jiimte en del andra mindre viiS('lll li?a gaser. Om billen befinner sig i unclcrvaltensliige p[1 visst
dJup och nagon maskinskada uppslå r , varigenom vathwl i
ball.a.slt:m k a rna ej kan hl asas ut o c h ersältas med luft, är dt'll
~)OSlilva biirkraflen förlorad , och del :Herstår l'j många t im m: 1r
r\nclra lili mnan kolsyreförgiftning och kviivning inträda.
fiill :n till ~olsyret'i;rgiftning uppsb'l, då man nödgas till lang vang dyknmg för at undgå en fiende eller för att söka tillfiillt·
till attack.
Man har emellertid pft senare Lid konst ruerat l u f t ren ill"S "
.
t
nppara er, vangenom man lyckatshetydligt reduc era farorna :1v
· l
' o oc·J- 1 ·t . o. 111. gJ\"(
'll'l·ob clvl·
lånn·y
luftförsiimrin (.0u en under
J _\,. 111 11 h
b (
.
m edel till riiddning at f'n hesiitlnin~, som befinn er sin- i ' rll'l
fruktansviircla liiget i Pn på djupet havererad u-bM. b
LufLrPningens principer iir b orlskaffandet av kolsyra oc h
vatten och tillförandet av nytt syre . I stället för den ticli ()':m·
anviinda mekaniska ventilationen, varvid elen förbrukad e ~ur
ten komprinlf'ras och drives utombörels lllf'dels en C'lektri sk
~OI.npressor och frisk luft tillföres från ett högtrycksluftsystPm .
t~llampas nu överallt el. s. k. absorbtionsmetocle n, som vi sa!
· t denn n sena res
.. Il(·1a . E'n hg
s1o·
a d en f'··ors t n am
'
. J , b övert·r·:·tff•
t: betvdlio[
prmc1p later man den förbrukade luften passera kärl med absorberande ii mnen , vilka binda vatten och kolsyra. Den Dracgerska luftreningsnpparate n, som kommit till anviindnin <r i
b
'l' Il
y s z and och Danmark, utgöres av en serie stativ l11 L'cl k:t Ii patroner, genom vilka den förorenade luften drives med fl iik tar, varvid kolsyra och vatten bindas. Medelst en till syslc met ansluten kolsyremätare är det möjligt att bestänuna.' när

appa r ntens anv~indning iir.·. inclic~ rad. ~ppa_rat e n kompletterns
av en 'syrebehallnre med rorledmngar till ohka rum och armatut' fö r avläsnndc av förhanderwarande sy rehalt samt m:lnometer fö r bcstä111mande :l\' crforclt•rlig mängel syre för elt visst
anta l· man. Pa engelska u-båtar iiro kol syrans hind:mde och
syre ts avgivandP kombinerade till el. s. k . oxylitpatronerna.
oxylit iir elen tekniska he1iän1'ningen p å k :11ium- eller natrium peroxid och avgiwr ('nligt uppgift 18-! lill'r s~' r e per k g. :.retoden vieilad er dock del fel e t, all nian ej k<m efter behov
reglern de båda processerna, syreutvecklingen och kolsyrellindnin gen, obC'roende av Yaranclra .
För lhriiddning fran i underYallenslii gt• h:wererancle u -bat
använder man inom engelska och lroligh·is iivcn inom fr:mska
marin en ett slags dykarhj iilmja cka m ed oxy litpatroner för
mun andning . Fiir kolsyran s nYil'dancle har hj ii lmen iin'n bli vit försedd med en siirskild avloppsnntil. l jacka n iiro dess
utom insydda vntten tiita l uft!Jehallar e, Y ilk a efter torn lu el~ <t n s
öppnande biirn den drunknan ek lilot ytan oc h halla honom fly tande. l no in t)•ska marinen använder ma n en mu nancln i ngs appara t utan hjälm. Den utandad e lufl('nS kol syra u pplages
av en kalipatron och syrgasen iir magasinerad i en lit f'n stal cylin der under 150 alm . tryck . \'id upps ti gnndet fran större
djup kunna pa grund av för hasti g minskning aY tryc ket fran
rattenmassan alh·arliga symptom av d. s. k. dyk aresjukan tlppträd a. Genom en särskild inriillning i armaluren för luftc irkulationen kan emellertid den dn!nknande sjiilv reglera up pstigni ngshasti g lw l<·n. Da d e11 danska u-halen ,. Dykkeren >> d en
9 oktober 1916 fiirolyekades , riiddades flertalet :w besiitlninge n
tack vare mwiindningen ' av nu beskrin·n riicldningsattirnlj .
Uppkor'n sten oc h spridningen av kl orgas hiirrör av saltvatten , som liic ker in i balleritank:nna. \'e rkan av elen p:\ skmhinnorna Yald samt retande gasen , som sp rid er s ig inom l'Lt sa
litet ·område som e1'l u-h a t, kan man Iiitt tiinka ~ig.
Gasolinan gorna äro under Yanliga förhallanclen , d~1 cl c ulltängn genvm lii.ckage i ledninge n , mindre :1tt frukta iin kol syra oeh klor, tk ls em ecl :ln gasolinrilaskin<'rna arlwta encbsl i
öven·a tten s lii. "e dels enwclan an 0rrorna endas t i mindre ~L!Tad ver:;:,
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ka irriteran de på lungor och slemhinn or. Däremot 1·,unna de
.
.
.·
s tundom grva anlednm g till transitor isk a lbuminu ri · ·-\ nnor.
· ..
1
und .
unda blir forhållan det, om gasolinrö ken vare sia
er gan"
o
'
.
Il . t'IJ l'
._0
e er s l a 1ggande, genom ogynnsa mma vindförh ållande 11 ]) les· · bo
lu ckor och ventiler • Då uppträel"" une1ersas m 1 aten genom
•
•
..
o
·
ngar, så mycket farligare som an()' ,
forg1ftm
stundom svara
tionen inträder plötsliot uh 1 arcp.
intoxika
pet är förrädisk t och
' l pro.
h
o
..
S
d.
ymptom en vaxJa mellan valdsam t delirium och el".Jup
l om er.
B "tt ·
c
esa .. nmgen: som under en längre eller kortare stund
on:a.
for gasolmlu kten, märker ej, hur den mer och I11e1.
utsatt
vant
.
o
'J]
"]
o ~as, h s. nagon plötsligt faller i däck medvetsl ös eller ett
tu tre gnpes av delirium . Om ej ventilati on oföreh-öJ.'lin,
t>Cil
. l d
·
m e es, kan man. . få se den ene efter den andre anctripas
pa
h
D
..
yhka olyckstil lfällen torde ej vara så symwrlis.amn~_a satt.
ten Jacobi har lämnat mig följand e inLedamo
.
gcn saJJsynta
tl:ess~nta meddela nde angåend e tvenne tillfällen av gasoli n fiirgJftmng, som han bevittnat :
»För att belysa, huru giftig och på samma gång förriidisk
avgasen. från en gasolinm otor är, lämnas här iwrtare redogörelser for ett par fall , som inträffat å n-båtar. Det ena iiocfc
rum för en del år sedan ä en svensk u-båtsav delnina oeh h~dc
t>
följande förlopp:
Avdelnin gen, som bestod av moderfa rtyg och ett antal
u-båtar, låg vid det ifrågava rande tillfället till ankars med
u-båtarn a förtöjda vid sidan av moderfa rtyget. P å ena sidan
var en med gasolinm otorer försedd u-båt förtöjd närmast moderfarty ge t och hade av en tillfälligh et kommit så i förlu'illande til~ detta, att elen närmast liggande sidans avgasn·n til
befann srg under en s. k. slasktru mma å moderfa rtyuet. Pi\
u-båten börjades tidigt på morgone n innan den a1Jm[~111 a litpurrning en uppladd ning ay ackumul atorbatte riet, van-id de
utströmm ande avgasern a delvis fångades av slasktrum man. Så
småning om fylldes denna helt och h t'l llet, och gasen inträngd e
genom trumma n i det rum å moderfa rtyget, där denna inmynJ:acle. På grund av sin tygnd sjönk den inströmm :;tnde gasen
till durken. I det ifrågava rande rummet voro ett par u-hats-

eldare förlagda i hängkoje r. Alldenst und gasen höll sig nere
:c] durken, hade dessa intet som helst obehag av densamm a,
1
' län 0ae de låg o kvar i koj erna , men då de vid utpurrni ngen
d
·
h l .. 'd
så
dem och komma ned på durken oc )OJ e s1g ne
ade
..
.
•
Jal1111
för att taga fram sina kläd er, komma dc under m·gasens m l tande, och så kon centrera d Yar denna , attu-båt seldarna omeförlorad e medveta ndet. Till all lycka upptäckt es .de
ng. Det andra fallet mo·e ncast O ch komma under behandli
~räffade å den amerika nska u -båten G-4 , som befann sig å
rovtur och vid tiden för olycksfa llet var förtöjd vid sidan
ett moderfa rtyg på r edden i Province town, l\'Iass. U. S. A.
På u- båten var man sysselsat t med uppladd ning av ackumul atorbatter iet. En syag Yind blåste vid tillfället. Efter hand dog
denna full sbindigt ut. På grund härav insveptes så småning om
såväl u-båten som moderfa rtyget av avgasern a, och alltefter
vars och ens uppehåll sort bl ev verkan ay dem mer eller mindre
kraftig. Värst råkade de ut, so1n befunna sig nere i u-båten .
Här förlorad e 10 man medveta ndet och måste hastigas t möjJi crt trai1spor teras upp, ett ingalund a lätt företag genom de
och obekväm a däcksluc korna. Hos en del individ er
h~ncra
t>
Yisade sig förgiftni ngen såson1 ett kraftigt alkoholr us, och de
uppträdd e i hög grad våldsam t. ~I e d tillhjiilp aY en bogserbå t
bringade s båtarna utanför gasområ det och i största hast skaffades ett antal läkare från land. Dessa lyckades så småning orn
återkalla alla till medveta ndet, en negerupp assare, som först
sent hade påträffat s och som avsvimm at i en hytt å moderfartyget, där han varit sysselsat t med städning och dit avgaserna strömma t in genom den öppna ventilen, först efter 7

~:Jbart

;v

a8

timmars upplivni ngsarbet e. ))
Gasolinf aran är numera i sin helhet betydlig t reducera d
genom det överväga nde bruket av tunga oljor (petroleu m , galysololja , texasolja m. fl. ).
I novembe r 1916 utgick från the Naval station, Pearl
Barbar, Hawaii en u-båt på kryssnin g med uppgift att göra
en serie hygienis ka och fysiologi ska obserYat ioner. Expediti onen varade 90 timmar och undersö kningarn a , som leddes av
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assistent Surgeon \Valter \V. Cres s, omfattade . Ju f ten s bakteriehalt i olika d ela r av båten under stillaliggande och gann
över och under vattnet, ventilation och fuktighet, kropps te ~
peratur, puls- och respirationsfrekvens, blodtryck och kroppsvikt.

..
t blev det när man på grund av den oroliga sjön måste
sams
o
d stänuda' luckor, med undantag av den, som l e dd e fll
1
u a In e
t>
•
.··k
f"
"'torne
. t . Båten var försedd med ol.Jemotorcr, och . ro . en ran
.
o Ilade
stundom
'lvsevärt
obehag
genom
sm
mtensJVa
dessa va c
c
..
.
"
•
kt Man hade ej tillfälle att göra några bestammngar a lutJu . halt av kolsyra och egnade ej heller detta prov så stor
tens
.. ·
..
b
· be t y d e lse i betraktande av det kanda forhallandet,
att de.. su . .
.Jek t"IVa obel1·1o·en
son1 uppstå ' där mycket folk sammantranges
< t>
'
•
•
·.l S1U t nca ' dåliat
rum ej• stå i förhållande hll vare s1g
b ventilerade
,
•
kols yrehalt eller antropotoxiner utan bero ~å ':~ftens ~:ash~t
av fuktiahet.
Detta framgick aven
har VId
ti"litat>aac 11d e t>orad
c
t>
•
··· förels e mellan resultaten av 3-timmars och l-timmes unJam
·· · t b e t ra·· fl" an d e
dervattensgång.
Under lika förhållanden 1· ovng
ventilation m. m. erfor man större obehag i senare fallet. Detta
dde på den hö0re farten med stegrat arbete från dynamon,
b
ero
t>
• ··t
110··oTe temperatur och hastigare evaporisation från battenva t>
...
skan,
vilket gav anledning till högre fuktig l1et. V"d
1 b oqan
av
3-timrnarsgången i undervattensläge var yttre lufttemperaturen
23, 3 o C. och relativa fuktigheten 79. Inornbo~·ds _var temp. ,
innan luckorna tillslötos, 25,, o C. och relat. fuktigheten 84.
Efter 2 tim. 30 min. ställde sig siffrorna sålunda: Temp. väx lande i olika rum mellan 28, 0 o C.-33,o o C., relat. fuktigheten
82-91. Maskin- och dynamorum visade, som naturligt är,
de högsta siffrorna. Efter 2 tim. 35 min. undersöktes temperatur, puls och respirationsfrekvens hos fyra personer, s~m
tjänsgtjort i maskin, där de uppehållit sig omväxlande 10 mm.
till 1 tim . De fyra undresökta visade:
kroppstemp .
puls
resp.
37, 4 a 37, 7 •
84 :1. 9G.
20 :1 23.
Vid början av 1-timmesgång i valtenytan var yttre luftens
temperatur 27, 8 o C. och relat. fuktigheten 79. Inombo~ds var
temp. före luckornas stängning 26, 7 o C. och relat. fuktigheten
80. Efter 45 min. var relal. fuktigheten 85 a 93. _Efter 5 0
0
ll1in. visade tre maskinister en kroppstemp. av respektive 38,3 ,
38 ,o o , 38 , 8 * , pu l s 110 , 128 , 130 och respirationsfrekvens
..
. 24 a ? .
Sålunda bekräfta resultaten den förut an vanda erfarenheten

111

För resan uppgjordes följande rutin:
48 timmars gång i övervattensläge; fart omkr. 11 ,0 knop .
3
>>
i undervattensläge; >>
>>
8, 0
Till ankars för laddning av batterier och luftbehallare.
2 tim. gång i övervattensläge; full fart omkr. 14 knop.
1
i undervattensläge; >>
l 0, 0
Till ankars för laddning av batterier och luftbehållare.
Ätervändande till basen.
För undersökningarna uttagas lO .man, varav 4 av maskinpersonalen, en elektriker och 5 artillerister.
Vid bestämmande av luftens bakteriehalt använde man
Petriska skålar med agar. Sådana utställdes -- varje gang
under 5 min. - i u-båtens olika rum, och provet upprepades
under det båten låg i docka samt under gång i över- och undervattensläge. Utan a tt närmare ingå på detaljerna i undersiikningens gång vill jag här endast i korthet redogöra för resultaten.
Man fann till en början, att luftens bakteriehalt var betydligt lägre än den vanliga i boningshus eller ombord på s tridsfartyg i allmänhet. I vanliga fall finner man, att luftens bakteriehalt minskas i mån av en mera effektiv ventilation. Iliir
var förhållandet omvänt, så att vid gång under vattnet, då
ventilationen var betydligt sämre, mikroorganismerna bcfunnos reducerade. Möjligt är att svavelsyrligheten från batterierna kan hava haft ett visst hämmande inflytande på bakterierna, men mera antagligt är, att elen högre fuktigheten hinder
alla bakterierna tillsammans med dammet. Men även vid g~1ng
i vattenytan var bakterihalten låg, vilket utan tvivel haft sin
orsak i den kraftiga sugningen från maskinrum och ventilatorer.
Luften inombords var bättre, än man skulle väntat sig.
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av betydelsen av luftens fuk tighet för de subjektiva besv~in:-n
i rum m ed dålig nntilation.
Unders~ lmin gar av blodtryck et hos u-b.-folket tend Pra
.
till den menmg, att trycket under en längre tids yrkesutövnino
ä ~· i stigande. Anledningen härtill har man Yelat söka i psv~
k1 sk ÖYeransträngning, brist på sömn, för litet kroppsrörel~l'
och fysisk träning samt omåttligt bruk av tobak, kaffe och le.
Man har för önigt gjort samma observation å sjöfolk i a ll mänhet. Under den nu anförda undersökningsseri en fann
man i genomnsitt en sänkning efter 3 tim. unclervattensgano
och t olkad e detta som trötthetsfenomen. Vägningen visad~
nästan önr lag någon nedgång i vild, även detta i överensstämmelse med förut gjord erfarenhet, vilket väl delvis star i
sammanhang med minskad aptit på grund av hettan, fuktig '
heten och brist på kroppsrörelse m. m.
siillan
ej
börjar
Efter en längre tids tjänstgöring på u-båt
en nedsättning av hörseln göra sig gällande, till en början endast vid dykning men sedermera tämligen stationärt. Undl•rsökning ger ej vid handen annat än en svag r etrahering och
någon förtjockning av trumhinnan, i regel lika på Låda sidor.
Pharynx och epipharynx äro vanligen säte för kroniska kn tarrala förändringar. ~edsättning av hörseln kan variera nwiJan alla grader. Man har ansett, att flera orsaker hti.r samverkat: båtens ständiga vibrationer och bullret från maskinerna, det kalla draget från luckorna vid övervattensläge och hd lan från motorn vid dykning samt inhalation av gaser frå n
batteriet och bränsletankarna.
Som sagt, tjänsten är krävande på många sätt, faror inifrån och faror utifrån, köld om vintern och h etta om sommn·
ren , föga kroppsrörelse, enformig diet, umbäranden av nuin gn
slag m en ingen omväxling eller komfort. Det krä;-es i sanning modigt och kraftigt folk på en u-båt.

6. Smittsjukdomarna och deras bekämpande.
A.

Allmänna synpunkter.

Granskar man sjuklighets- och dödligh etssiffrorn a frän
flydda ticlers blocliga krig, skall man finna , att dc stora folk-
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förlusterna i enelast ringa grad vållats genom vapnen. Långt
m er an dessa härjade de stora farsoterna , som obevekligt följ.d e i krigets spår. U n der I\. rimkriget förlorade franska armen
över 75,000 man i rödsot, fläcktyfus , malaria och kolera. Under
nordamerikanska inbördeskriget sj uknad e 287 ,000 man i röd.sot, varav avledo omkring 10,000. Tyfoidfebern kriivcle i
frnnsk-tyska kriget inom tyska armen 9,000 offer av 74,000
insjuknade, under det i rödsot avledo 2,-!00 av 38,000 insjuknade. Franska armen förlorade i samma krig 23 ,-!00 man i
k oppor, tyska armen däremot endast 297, ett vackert och talande bevis för värdet av den inom tyska arm en genomförda
.revaccinationen. Ann u kraftign re markeras des s betydelse, då
man tillägger, att i Preussen , där revaccinationen vid denna
tid ej var obligatorisk och dit koppepidemien infördes från
krigsskådeplatsen, densamma kom att skö rda e.i mindre än
123,000 ofl'er eller nära 3 gånger så många dödsfall, som under
h ela kriget inträffade inom tyska hären på grund av sår och
.sjukdomar. Engelska armen riiknade i boerkriget 31 ,000 fall
av tarmtyfus, varav 6,000 avlcdo, och 25,000 fall av rödsot med
1,000 dödsfall. \'ädja vi till erfarenhelerna fr~l.n n'trt eget land,
behöva vi enelast erinra om 17 88-90 ars sjökampanj, då på
flottan och i Karlskrona a v näslan uteslutande fältsjukdomar
avledo omkring 12,000 man, samt om de förödande epidemierna bland 1808-1809 års lantvärn.
Uneler de senare krigen har totala dödligheten minskats,
i trots av att eldvapnen allt mera fullkomnats, .och orsakerna
härtill torde delvis kunna tillskrivas en förbättrad sårbehandling, men huvudsak li gen en min sk ning i farsoter på grund a,·
storartat uppsving inom den militära hygienen och friimst
smittsjukdomarnas förebyggande oeh behandling. För att rätt
fatta de förändringar till det bä t tre, som utgöra den militära
hygienens landvinningar, bör man följa dess uppgifter steg för
steg. Den gör sig gällande redan vid rekrytens inträd e i militärtjänsten genom de fordringar , elen ställer på materialet.
1Irvalet vid den första prövningen beskäres ytterligare genom
upprepade unelersökningar och besiktningar, varvid undermå35
Tidsk1·ri,ft i Sjöväsendet.
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liga och för sjukdomar mera mottagliga individer avskiljas
och de friska befrias från faran av smittbärare i sin om ede lbara närhet. Den militära hygienen gör sig sedermera allt
framgent gällande i soldatens hela utbildning och levnadsför hållanden, klädedräkt, föda, ordnandet av arbete och vila , förläggning och först och sist den personliga hälsovården.
Det är en gammal erfarenhet, att manskapets sam ma nträngande i kaserner och fartyg samt förändringarna i levnadssättet, som följa med den militära anställningen, gynna
uppkomsten och spridningen av varjehanda sjukdomar b land
rekryterna. Under fredsförläggning framträd er detta förh åJ.
lande i synnerhet i de vanliga lättare epidemierna av influ ensa,
halsfluss, affektioner i luftvägar och tarmkanal m. m. , m en vid
mobilisering stegras militärlivets krav på de unga individ ern a,
och under ökade ansträngningar utsättes organismen lättare än
eljest för smitta. sjukligheten tilltager under uppmarschen,
och vilka sjukdomar, som härvid bliva överhandtagande, beror dels av hälsotillståndet i de nya trakter, i vilka tru ppen
kommer att förläggas, dels av de sjukdomsbärande element,
truppen själv medför och som under fältlivets strapatser, oläm plig diet, dåligt dricksvatten, kyla och väta m. m. komma till
vidare utveckling. Det är nu åter läkarens och hygienikerns
uppgift att söka i möjligaste mån förebygga de skadliga momenten i fältlivet , att tidigast möjligt upptäcka och isolera fall
av smittsjukdomar och genom desinfektion förstöra smittämnena för att såmedelst kväva smitthärden och förebygga vidare
spridning.
Det är på detta område våra dagars krigsberedskap sk apat så många nya och välsignelsebringande åtgärder, och skall
det i det följande bliva min uppgift att i korthet redogöra fö r
detalj erna härutinnan och deras resultat.

B.

Krigsfarsoternas förekomst och utbredning.

Av ålder ha de stora farsoterna vandrat in i Europa österifrån, och krigen ha varit deras vanliga förmedlar e. I\Ian
väntade sig också 1914 faran från dess gamla ursprung, och
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att man ej oroat sig i onödan, visade sig redan under krigets
tidigare skede. I Ostpreussen, Polen , Galizien, Serbien samt
vid Dardanellerna inberättades epidemier såväl av tyfoid, som
paratyfus A och B, m en tack vare energiska mått och steg
kom man tämligen snart tillrätta med desamma. Värre synes
tyfoiden ha uppträtt bland trupperna i väster, såväl på den
franska som den tyska sidan. Det säges, att fransmännen
samtidigt haft omkring 30,000 fall av tyfoid, men efter en
snabbt genomförd skyddsympning sattes en gräns för sjukdomens vidare härjningar.
Fläcktyfus, den kanske mest fruktade av alla krigets farsoter, fann endast i Serbien och Manienegro en tacksam jordmån och uppträdde där under sin forna hemska karaktär.
Under vintern 1914-1915 var tillståndet i Serbien fruktansvärt, och epidemien lär ha kräft 300,000 offer, därav 100,000
bland militären. I Prezmysl uppträdde den våren 1915. Även
inom fånglägren i Tyskland har den då och då visat sig i mindre epidemier samt i enstaka fall bland den civila hefolknin- ·
geH på flera ställen i Österrike och Tyskland. Frankrike har
däremot blivit fullständigt förskonat, vilket är så mycket märkligare, som sjukdomen är endemisk i Nordafrika, varifrån
trupper i stort antal förts över till Frankrike. Däremot har
en fran sk läkare Rene Potel beskrivit en tyfusepidemi ombord
på ett franskt sjuktransportfartyg, som torde vara värd ett
utförligare omnämnande.
Den l februari 1916 hade 2,400 serbiska soldater i Korfu
embarkerat på transportfartyget »Fran ce IV » för att avgå till
Tunis. Man hade varken haft tid eller tillfälle att före embarkeringen vidtaga åtgärder för rening och avlusning, som är
särdeles viktig, emedan sjukdomen sprides genom lössen, utan
tog soldaterna ombord smutsiga och trasiga som de voro. För
övrigt hade man ingen anl edning misstänka fall av fläcktyfus,
då ingen av soldaterna visade symptom av denna sjukdom .
Den 12 februari började fall av tyfus visa sig bland fartygets
sjukvårdspersonal, och på några dagar insjuknade sammanlagt 14 av besättningen. Vid ankomsten till Bizerta blevo dessa
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sända till marinsjukhuset, där de underkastades fullständig
reningsprocess, varefter inga nya fall visade sig. 486 ~crbi ska
sjuklingar remitterades till Sidi-Abdallah, där provisoriska sj ukhus voro upprättade. Dessa blevo tvättade och försedda nwct
rena kläder, men ej rakade, vilket Yar ett stort fel i betraktande av att lusäggen, de s. k. gnettren, äro fästade Yid ht'tn'n.
Omkring den 21 februmi började tyfus uppträda i milihirsjukhusen i Sidi Abdallah och Bizerta. Av denna 21-dagarsperiod
torde 3 dagar hava åtgått för utkläckning av: äggen och utveckling av den unga lusgenerationcn,. 8 dagar för mogn aden
av sjukdomsvirus inuti parasiterna och 10 dagar för ink ubationen hos de bitna individerna. Tio dagar senare bleYO alla
patienterna behandlade efter konstens regler, tvättades och rakades, varjämte bäddarna desinfekterades, och epidemien <tYstannade under loppet av april. Fallen bland serberna voro
många men lindriga, bland fransmännen däremot få men sYar:t.
31 fall behan.dlades m ed serum, och av dessa avled endast en.
Kolera förekom vid krigets utbrott i vissa delar av sydvästra Ryssland, oc.h vid ryssarnas reträtt från Galizien Ön' rfördes sjukdomen till österrikarna genom ryska fång <n. l
Galizien räknade man under 1915 över 30,000 kolerasjuka ,
mest bland den civila befolkningen. Ä ven bland de ty ska
trupperna i Polen innästlade sig sjukdomen samt här och där
i de tyska fånglägren. Den lär även ha förekommit pa nordöstra krigsskådeplatsen samt i Italienska armen.
Dysenteri är i freds tid endemisk inom vissa traktl'r aY
Österrike och Polen, och redan under hösten 191-! in triidclc
en betydande ökning av sjukdomsfallen såväl bland ciYilbefollmingen som bland trupperna . Sjukdomen var så gott som
uteslutande av bacillär typ oc.h visade sig särdeles beskedlig.
Epidemisk utbredning fick den i Galizien, där av 1,400 omtalade fall 75 avledo. Svårare blev sjukdomen under fiiltlaget
i Rumänien. De ansträngande marscherna oc.h övriga strapatser synas i hög grad hava gynnat dysenteriens framfart.
och den betecknades där av en ovanligt hög dödligh et.
Bland de brittiska trupperna i Medelhavet var dy sen lcrien, som förut nämnts, tidYis besvärlig oc.h mötte under sa-
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väl den bacillära som amoebaformen. Vid Dardanellerna prevalerade den senare formen under juli-okt. 1915, medan den
förra, som under denna lid var mera ·sällsynt och trolige11 medfört s från Egypten, började öka i no•v ember och december.
l]nder sommaren 1916 var det även denna som var vanlig vid
Salonik i, under det att amoebadysenteri var sällsynt. Aven
på västfronten har sjukdomen uppträtt, ehuru sparsamt, och i
de tysk a armeerna har man haft att göra med psendodysenteri.
Den kyliga årstiden utövar i allmänhet ett hämmande inflytande på dysenteriepidemierna, och man har funnit, att de som
lida :iv :imoebaformen återhämta sig, när de omplanteras i
nordligare klimat. Men om de återvända till sitt tropiska h em-.
vist bryter sjukdomen ut ånyo.
Man känner ej ännu, i vilken utsträckning smittkoppor
förek ommit under kriget,. men sjukdomen torde . ha kräft en
högst ringa kontingent bland de. i Europa opererande truppmassorna. I Galizien, där skyddsympningen liksoi11 i hela
Österrike ej är obligatorisk, hemsöktes den civila befolkningen
under 1915, och i februai'i 1916 voro 32,000 människor engagerade, men trupperna, som Yoro skyddade genom vaccinering
och revaccinering, gin go fria. ·I Tyskland ha tack vare skyddsympning endast få fall av smittkoppor förekommit. Sedan
l 902 har en ny vaccinationslag varit gä llande i Frankrike, som
föreskriver ob ligatorisk vaccinering under första Jcynadsåret
sa mt revaccinering under respektive 11 :e och 21 :a året inom
såväl militära som civila befolkningen. Då kriget bröt ut, rekommenderades allmän revaccinering av hela befolkningen
inklusiv e flyktingar från Belgien och andra ockuperade landsdelar, och Frankrike har sedan varit så gott som alldeles förskonat från smittkoppor.
I det föregående har redogjorts för förekomsten av epidemi sk hjärnhinn einflammation på engelska flottan . Aven i
Frankrike har sjukdomen under kriget tilldragit sig ett särskilt
intresse, då den förekommit än ·här och än dä'r i garnisonerna
, Utan att dock stegras till epidemi. Samma lär förhållandet
ha varit inom tyska armeerna. 'l början a\' '1915 förekomma
i Röln ett antal fall av cerebrospinalmeningit ~[an företog
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massundersökning och konstaterade bacillbärare i 50 :'t 60 p roc.
Fallen behandlades i ett inhalatorium med hypochloritlösnino
t:n
och efter tre dagar befunnas' patienterna bacillfria. Samn1 ~ 1
metod med lika gott resultat säges ha praktiserats vid difteri.
Malaria förekom bland de engelska trupperna i Medelhavet, vid Saloniki och Gallipoli samt i Flandern . I Ostpreussen, där den på senare tid varit försvunnen, uppträdde den
med några fall bland militären i februari 1916. Man införde
anmälningsplikt och sjukdomen upphörde.
Rekurrens har under kriget observerats i enstaka fall , me n
torde ej hava spelat någon roll såsom epidemi mer än i Se rbien, där den uppträdde tillsammans med fläcktvfus en liot
b
vad som rapporterats från amerikanska röda korsets a mbulans i Belgrad. Som bekant spridas båda sjukdomarna genom
löss, och så snart man gripit sig an med avlusningen , börja de
båda sjukdomarna betydligt avtaga. Rekurrens upphörde
dock ej fullständigt, förrän man genom rökning med sntve l
lyckats göra sig kvitt även vägglössen, vilket ger stöd
åt en tidigare uttalad förmodan, att även denna senare pa rasit
spelar en roll för spridandet av sjukdomen i fråga. En annan ,
om rekurrens påminnande spirochaetos har uppträtt epidemiskt bland de engelska trupperna i Flandern. EngelsmLinnen
kalla den för >>Spirochaetal .Jaundice>>, och fransmänne n beskriva den under namnet »la spirochetose ictero-hemorrngiq ue >, .
Sjukdomen karaktäriseras av akut utbrott med frossbrytning ,
hög feber , huvudvärk, kräkning och höggradig prostration.
Därefter tillstöta gastro-intestinala symptom med gulsot, i rege l
äggvita i urin samt i svåra fall blödningar. Ett första 7
dagars feberstadium avbrytes av en feberfri mellanperiod på
några dagar, varefter följer en ny stegring, innan definitiv k onvalescens inträder. Man har ansett troligt, att sjukdom en är
identisk med den W eilska. Den likaledes från franska och
engelska skyttegravarna beskrivna »trench fever» och , febris
wolhynica>> på ostfronten påminna även om rekurrens sjukdomsbild. Man känner för övrigt ej mycket om de nämn da
sjukdomarnas etiologi men misstänker deras spridning geno m
ohyra.
o/
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Venerisk smitta har under kriget t agit våldsamma dimensioner. statistiker från Frankrike, Tyskland och i S)l:nnerhet Österrike-U n garn lämna resultat, som överträffa allt
vad m an i detta avseende fått bevittna från föregående krig.
Syfilis representerar den största frekvensen, och av fallen utgjordes på sina ställen omkring 33 proc. av gifta män. Primära och sekundära former räknades till 78 proc. Av primärskleroserna voro 60 proc. extragenitala. Även bland civilbefolknin gen i de krigförande länderna har syfilis varit i tilltagande. Till råga på olyckan upsptod snart brist på salvarsan inom de allierades armeer, men lyckligtvis fann man substituter, bland vilka särskilt rekommenderats Burroughs \Vellcome's Kharsivan, som användes på Royal naval hospital i
Haslar och ett franskt preparat galyl. Syfilis förekom inom
engelska marinen under 1905 med 48, 9 p. m. mot 22, 4 p. m .
1913. Inom tyska marinen var syfilisfrekvensen under 191213 12,74 p. m. Senare siffror äro ej publicerade.
Gonorre har varit en av de vanligaste anledningarna till
att söka komma på sjuklistan. Det var ej sällsynt, att man betalade en med ganorre behäftad kamrat för att medfölja till
bordellen i syfte att härigenom förvärva smitta och bli fri från
tjänsten för någon tid.
Om tuberkulosen och det inflytande, denna sjukdom rönt
av kriget, föreligga ännu inga detaljuppgifter, och sannolikt
torde det dröja, innan tillförlitliga statistiker hinna utarbetas.
Men säkert är, alt sjukdomen gynnats av kriget, och härvid
har m an att söka etiologien i de vanliga väl kända omständigheterna, försakelserna och mödorna, som väcka en slumrande process till liv eller påskynda förloppet, där den redan
förut är under utveckling. Det väckte mycken uppmärksamhet, när det omtalades, att man i Frankrike under första krigsåret m åst försätta ur tjänstgöring 86,000 tuberkelsjuka soldater, och antalet lär senare ha ökats till 150,000. Samma historia skall ha upprepats i Ryssland, Österrike-Ungarn och i
mindre utsträckning i Tyskland. I Frankrike fann man dock,
att lungtuberkulos vid fronten diagnosticerats i allt för stor
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utsträckning. En mängd av fallen, stundom ända till 80 :\ 90
proc. blevo efter observation å sjukhusen, där man haft tillfälle göra bakteriologisk och röntgenologisk undersöknin g, såsom friska återremitterade till fronten. I Österrike har ökningen av tuberkulos varit avsevärd. Här fann man , att sjukdomen krävde talrika offer i fånglägren, och man gjorde den
iakttagelsen, att den ofta bröt ut hos de ryska soldaterna, först
sedan de tillbringat ett halvår i fångenskapen. Möjligen har
man under den stora tillströmningen och brådskan förbi sett
en del fall i tidigt stadium, och dessa ha, undernärda av den
skrala få ngkosten , blivit ett lättfånget byte för sjukdomen.
Ä ven här i Sverige ha vi under invalidtransporterna fått bevittna tuberkulosens härjningar bland hemvändande krigsfångar.
Inom engelska marinen har statistiken för 1913 att uppvisa
245 fall (1, 93 p. m. ) av tuberkul os, därav i 191 falllokalis erade
till lungorna. Man väntar emellertid betydligt högre siffr or
för krigsåren. Inom tyska marinen förekomma under 191 213 sammanlagt 76 fall (1, 12 p. m.) av lungtuberkul os, därav
hä lften till sjöss och hälften till lands . Såväl i England som
Tyskland pensioneras snaras t möjligt alla, som i tjänsten ådragit sig tuberkulos. I båda länderna ha sjukdomen under de
senaste å ren före kriget varit stadd i minsknin g.
C.

Farsotebekämpandet.

Vi finna av den här lämnade korta framställning en av
smi ttsjukdomarna under nu pågående världskrig, att deras
uppträdande sett mot bakgrund en av forna tid ers krigsfarsoter,
tagit ett ytterst ringa omfång, om man undantager dc vencri ~ka
sjukdomarna. Och vi fråga oss med rätta , hur det varit möjligt att nå dessa glänsande resultat. Svaret kan ej bliva uttömmande, ty myck et finn es, som ännu är dunkelt rörande
orsakerna till uppkomst och upphörande av epidemier, men
vi känna numera det specifika smittämnet för de fl esta sjukdomar, sätten att påvisa dem såväl utom som inom organismen
och de vägar, på vilka de angripa densamma; och vi äga ii ven
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medel i vår hand att förstöra smittämnet eller mildra dess
ver kningar.
För varje epidemibekämpande är det naturligtvis ytterst
viktigt att redan från början genom en tidig diagnos vi·nna klarhet i situationen. Genom bakateriologerna , som tack vare en
storartad organisation äro så gott som allestädes närvarande
inom krigszonerna, avslöjas misstänkta sjukdomsfall och sändas till isoleringsavdelningar. Men man nöjer sig ej härmed.
Man vet, att i den sjukes omgivning kunna finnas friska bacillbärare, som äro farliga smittspridare, och genom massprov övertygar man sig om deras existens. Vid uppträdandet av ett
kolerafall inom en tysk bataljon i Polen undersöktes inom loppet av några dagar hela bataljonen, och man uppspå rade på så
sätt tre bacillbärare.
Inom tyska armen har varje armekår sin hygieniker, utrustad med fullständig bakteriologisk arsenal. Varj e arme,
som är sammansatt av fl era armekårer, har sin konsulterande
hygieniker, medförande ett större bakteriologiskt laboratorium,
där man på kort tid kan verkställa massundersökninga r. Här
har man under kriget utfört ett syn n erligen krävande och betydelsefullt arbete. Inom ett enda laboratorium på ostfronten
har man tidvis måst und ersöka ända till 100 avföringsprov
om dagen. Laboratorierna ha även till uppgift att utföra undersöknin gar av dricksvattn et på förläggningsplatserna inom
krigsz on erna. Medicinalrådet Eiss mark hade vid sitt besök
vid en Beobachtungsstation i Dzieditz i Österrike tillfälle iakttaga undersökningama angående koleravibrioners förekomst i
de förorenade vattendragen. Truppläkarna hava skyld igbet att
till armeläkaren och k å rläkaren anmäla inträfTade fall· av
smittosamma sjukdomar. Vid transporten av de smittförande
sjuka a1wändas särskilda automobiler eller tåg, s. k. Seuchenziige. Efter liknande principer har man inom Österrike och
Frankrike organiserat avsliijnndet och isol eringen av smittspridare.
Bland åtgärderna för bekiimpandet av smittsjukdomarna
intager desinfektionen ett mycket viktigt rum . Den äger rum
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redan vid fronten, så snart man haft tillfälle att konstatera ett
smittosamt sjukdomsfall, och det gäller här ej blott att oskadliggöra sjukdomsalstrande bakterier utan även ohyra, speciell t
lössen, som äro spridare av fläcktyfus och rekurrens. Redan
vid krigets utbrott var man väl beredd att möta faran fnin
öster, och reningsanstalter inrättades överallt vid gränsern a.
där de stora järnvägslinjerna draga fram. vVirgin omtalar fr ån
sin tyska studieresa 1915, huru 12 dylika anstalter existerade,
i vilka 12,000 man och deras packning kunde renas under ett
dygn. Liknande anstalter beskriver Eissmark från Österrike.
Manskapet föres direkt från trupptågen till desinfektionsanstaltens >>Orena >> sida i grupper om 125 man, var man får ett
nummer att binda om hals en och kläder av sig fullständigt ,
uniformspersedlar buntas för sig, lädersaker för sig och smäsaker (penningbörs, klocka, plånbok etc.) inläggas i en påse.
vardera försedda med samma nummer som ägaren erhållit.
Underkläder placeras i ett särskilt rum. Karlarna införas nakna först i ett rum för att klippas och därefter i duschrum, diir
grundlig tvagning och borstning företages m ed tvål eller såpa
öch varmt vatten. Efter badningen går man över till den Hena
sidan" och erhåller rena underkläder. Under tiden äro uni .
formerna ångdesinfekterade och lädersakerna renade i varm luftskammare eller med kresolsåplösning. Var och en återfar
sina effekter och är nu en ofarlig individ. De orena underkläderna tvättas vid anstaltens tvättinrättning. På samma sätt
renas och avlusas de ryska fångarna, sedan de undergått en
första noggrann läkarbesiktning, varvid alla misstänkta fall
avskiljas och föras till isoleringsavdelningar för observation.
Avlusningen har blivit en krigets lösen och man har för ändamålet använt olika metoder såsom ångdesinfektion, behandling
med torr värme, kokning (under minst 1 / 4 timma, lämpligen
med tillsats av soda), svavelrökning (salforkose), behandling
med benzin eller kolsvavla (kläderna bestänkas med benzin
eller kolsvavla och inläggas i tätt kärl, vars botten övergjutits
med samma vätska; efter 24 timmar uttagas kläderna, vädras
och piskas) o. s. v. En i Frankrike bruklig, synnerligen enkel
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metod är föl jande: kläderna besprutas med tillhjälp av en pulverisatör med formalinlösning (vanlig formalin 10 vatten 90) ,
och sedan proceduren upprepats några gånger, tappa lössen
fotfästet och kunna avborstas med en styv borste. Förekomma
lössen talrikt, måste man för att komma åt alla gömställen
även sprätta upp fodret. Metoden torde därför lämpa sig
mindre väl i Ryssland. För att dräpa lusäggen fordras en mera
intensiv behandling, för kläder torr värme i en temp. av+ 60 ° C.
under en timme, på hårbevuxna kroppsdelar, där de äro fästade vid håren, ingnidning med gråsalva, petroleum, sabadillättika, benzin, eteriska oljor o. d . Det mest effektiva är naturligtvis rakning och klippning. Som bevis på klädlusens vitalitet och motståndskraft berättas från ett österrikiskt sjukhus,
att man i tvättkläder, som under sju månader vintertiden varit
undanlagda i ett magasin, anträffade livskraftiga individer, visserligen tunna och föga rörliga men genast färdiga till blodig
offensiv, när de applicerades; på blottad hud.
För desinfektion av boningsrum och fartyg, där man även
vill komma åt väggohyra och kakerlackor, har man huvud:sakligen brukat svavelångor.
I Amerika har man på sista tiden för desinfektion, speciellt
av fartyg, men även i varuhus och mindre byggnader, hörjat
anvä n da cyanväte. Detta har i flera avseenden visat sig överträffa svavelrökningen och är dessutom lättare att hantera.
Särskilt vid karantänsanstalterna har metoden befunnits synnerligen användbar såväl för dödande av pestråttor som vid
förgörandet av mygg, löss, kackerlackor och vägglöss. Enligt
vad jag erfarit från vår marinattache i Berlin, som erhållit
meddelandet direkt från högsta marinsanitära myndigheten i
Kiel , har metoden på sistone upptagits inom tyska marinen.
Det var i New Orleans 1914, man först prövade cyanvätegasen
mot pestråttor, och man fann snart, att den överträffade de
båda dittills använda metoderna med svavelsyrlighet och koloxidgas. Den dödar fortare och säkrare och diffunderar lätt
igenom ett lastat fartyg, under det att svavelsyrligheten hindras
framtränga genom luftfyllda håligheter i lasten, dit råttorna
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kunna taga sin tillflykt. Svavelsyrligheten angriper dessutom
metaller, förstör vävnader· vid närvaro av fukt och kan 0111 _
bord på handelsfartyg skadligt inverka på lasten, speciellt frukt
och grönsaker. Svavelrökningen fordrar även större apparat,
och samma fel vidlåder i ännu högre grad koloxidgasen , som
också ställer sig betydligt dyrare, och för övrigt ej har någon
toxisk verkan på mygg och ohyra utan endast kan användas
mot råttor. Cyanvätet är sålunda från flera synpunkter att
förorda. Gasen är emellertid livsfarlig att inandas och måste
handhavas med största försiktighet. I motsats till koloxid en
SDm på grund av sin luktlös11 et är särdeles förrädisk, är cyan:
vätet lätt att igenkänna genoiil sin specifika lukt, och då rökningen endast får verkställas av därför särskilt utbildat folk,
torde faran ej vara stor. Som bekant inträffade ett fall av
dödlig cyanväteförgiftning under desinfektion å en Vaxholmsbåt i Stockholm sistlidna vår. Den döde torde emellertid uteslutande själv ha varit vållaride till olyckan genom att trots
bestämt förbud .öppna den tillstängda hytten och där lägga sig
till vila. Desinfektörerna sägas stundom under sitt arbete ha
fått vidkännas huvudvärk, men därutöver ej haft något obehag: Vid eksinfektionen tillgå r på följande sätt:
I ett bastant träkärl t. ex. ett fotogenfat eller för mindre
rum en glaserad lerkruka blandas svavelsyra och vatten. Sedan rummets alla dörrar och öppningar väl tillslutits med undantag av den, genom vilken desinfektören har tillträde, tillsättes hastigt till syreblandningen cyankalium, varefte~· rummet förseglas. I New Orleans gick man så till väga, att desinfektören hade . cyaniden pulveriserad innesluten i en tygpåse,
som med· tillhjälp av ett snöre släpptes direkt ner i_ syrebehållaren genom eri luckå i däcket. - Expositionstiden är minst en
timma för klädlöss något längre, och föi· 1,000 kub.-fots (engelska)· rymd beräknas· 5 uns cyankalium, 5. uns svavelsyra och
12;" uns vatten.
Där koleraepidemi utbryter, riktas de första försiktighetsåtgärderna mot de sjuklis uttömilingar. Avträden, göds elhögar,: 's opor, ,köksavfalL ägnas grund lig desinfektion och för-

läggas på vederbörligt avstånd från logementer och matserverin gslokaler. Flugorna efterhållas. Födoämnen övervakas
n oga, vattn et steriliseras, mjölken kokas, frukt och grönsaker
få ej förtäras i rått tillståi1d. Stor omsorg ägnas kokkärlens
och matkärlens rengöring och desinfektion. Den personliga
hygi enen är av största vikt, och folket tillhålles att ofta hätta
sina händer, särskilt före målliderna och efter besöken på avträde t. Noggranna försiktighetsmått skola vidtagas för att ej
närliggande vattendrag må förorenas. Där en kolerasjuk vistats, skall bostaden grundligt rengöras. Sanuna föreskrifter
gäll a tyfoid och dysenteri. Vid alla dessa sjukdomar är det av
största vikt att uppspara och önn·aka friska bacillbärare.
I stor skala har man under kriget inom de olika länderna
använt sig av skyddsympning. Den gäller som bekant i första
hand sedan gammalt smittkoppor, men är nu utsträckt till
tyfoi d, paratyfus, kolera, pest och stelkramp. Man har även
"örsökt åstadkomma immunitet mot dysenteri, epidemisk hjärnhinneinflammation och fläcktyfus.
Vid krigets början voro i Frankrike omkring 500,000 man
vaccinerade mot tyfoid, och tack vare ett energiskt arbete hade
man redan på nyåret 1915 hunnit med största delen av hären.
Tyskar och österrikare ympade först trupperna i de trakter,
där tyfoid grasserade bland den civila befolkningen, och särskilt bedren arbetet med en viss brådska bland im·asionstrupperna i Frankrike, där faran var hotande. Först i början
av 1915 lär tyska armen ha varit färdigympad. I Eng land
hade man redan tidigare fön·än·at erfarenheter genom ympning av kolonialtrupper och under kriget har man am-änt den
på medelhavsflottan. I Amerika har den varit införd sedan
flera år tillbaka. I italienska marinen tillämpades vaccination mot tyfoid sedan slutet ay februari 1915.
Ympning mot kolera var allmän inom centralmakternas
armeer på ostfronten samt förekom inom italienska hären,
bland serberna och ententens expeditionshärar i Orienten : sannolikt även bland de rvska soldaterna. Däremot har man i
Frankrike ej ansett sig behöva tillgripa denna skyddsympning.
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På sen are tid har man även på flera ställen använt sicr
t>
av blandade ympämnen, såsom mot tyfoid , paratyfus A och
paratyfus B. I franska marinen betjänar man sig av ett vaccin.
sammansatt av 50 o/o tyfusbaciller, 30 % paratyfus A och 20 ~
paratyfus B. Metoden tillämpas även inom franska arm l: n.
Castellani och Mendelson tillverka även ett tetravaccin , 50111
på varje kbcm. innehåller 500 tyfus-, 250 paratyfus .\ -, ::!;)()
paratyfus B- och 1,00{) millioner kolerabaciller. Man ger tl·:'t
injektioner a O,, resp. 0, 6 kbcm . med en veckas mellan rum.
I Serbien har man med detta vaccin med stor framgång ympat
170,000 man. Även i Tyskland har man praktiserat m etoden.
Som ett exempel på tyfusympningens välsignelse har anförts resultaten i franska marinen. En del av dess folk Yacci nerades 1912, och bland de ympade förekommo inga tyfusfall,
under det att bland de icke ympade under samma år för"kommo 542 fall. A andra sidan ser man stundom, att en
epidemi upphör av sig själv utan känd anledning. Så 1912.
när bulgariska och turkiska trupper lågo emot varanrlra 'id
Tsachtaldja . Kolera härjade å ömse sidor men upphörd e helt
plötsligt hos både bulgarer och turkar, hos de förra efter genomförd skyddsympning, hos de senare utan någon sådan.
Anmärkningsvärt är, att inom tyska marinen, där tyfusympning genomförts, en ökning av sjukdomen ägde rum under
andra krigsåret. Man frågar sig också, hur det . kommer sig,
att den tredje av krigets fruktade diarresjukdomar, dysenterien,
kunnat så framgångsrikt bekämpas, trots att ympningsförsök,
visat sig fruktlösa. Allt tyder på, att andra faktorer än den
moderna serologien varit verksamma, säkerligen att hiinföra
till hygienens område, smittfallens tidiga avslöjande och isolering, uppspårande av bacillbärare, desinfektion , lämplig och
tillräcklig kost, god förläggning , varma kläder, gott dricksvat·
ten, renlighet m. m. Man har också, särskilt i Tyskland, på
senare tiden uttalat sig med en viss försiktighet rörande somliga ympningars effektivitet, och framför allt varnas för att
invagga sig i den förhoppningen, att den allmänna profylaxen
är överflödig. Vad man beträffande tyfusympningen s värde
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tror SJ· oa hava funnit
· är ' att morbidctet och mortalitet efter
dess införande minskats samt att en stor del av de trots y~p·n aen ins]"ulmade genomgå en mycket lätt form av SJUk
!11 b
domen. Angående koleraskyddsympningen gäller ungefär detsamma. De lätta fallen ökas på b ekostnad av de svåra, morbiditet har växlat, stundom låg, stundom lika hög som hos
icke ympade.
Det är naturligt, att profylaxen mot könssjukdomarna under kriget varit förem ål för mycken diskussion och ägnats
ener giska omsorger. I första hand söker man genom undervisning bibringa soldaten kunskap om sjukdomarna ifråga och
deras faror. Vidare vidtagas åtgärder för att minska tillfällen
till frestelser, alkoholbruket söker man inskränka, misstänkta
lokaler stängas, lämpliga förströelser anordnas o. s. v. Där ·
efter kommer den personliga profylaxen. Detaljerade föreskrifter om skyddsåtgärder före och efter koitus utfärdas, och
försummelse av deras tillämpande blir strängt bestraffat. M.ekaniska och kemiska skyddsmedel göras lätt tillgängliga för
folket såsom i Bryssel, där dc tätt stationerade sanitctsYakterna gratis utdela sådana medel. I princip tillgå r för övrigt
så, att permittenterna, ifall de utövat samlag, vid hemkomsten
inställa sig å sjukrummet för att erhålla sin preventiva injektion av gonokokkdödande vätska, tvättning av könsdelarna
med såpa och vatten samt infettning med kalomelsalva (kalomel 10, lanolin 8, vaselin, fl. americ 12). Behandlingen bokföres av vakthavande sjukvårdaren, som övervakar det hela.
Insjuknar n ågon , och det befinnes, att han uraktl åtit proceduren, erhåller han bestraffning. Även inom vår flotta prakti seras numera dessa regl er. Från Amerika tillrådes upprepade
systematiska undersökningar för att avslöja fall av syfilis i
tidigt stadium. Vid undersökning av två regementen (omkring
2,200 man) fann man vid ett tillfälle, att 60 proc. av alla de
smittade ej anmält sig till behandling. Primärseleraser fann
man på alla möjliga delar av kroppen , insidan av händer och
fötter ej undantagna. Somliga hade med vett och vilja ådragit
sig sjukdomen för att komma på sjuklistan. För att motverka

-514-

-515-

den na farliga tendens har man utfärdat föreskrifter, som fi)r
uppsåtlig stympning eller förvi1rvande av sjukdom i syfte att
b liva tjänsteoduglig fixera bes traffning liksom vid Yiigran al!
fullgöra order eller Yid öv e rgiYande av post.
Uppspårandet av smittkililarna och deras oskadliggöra nde
är ett viktigt led i den allmänna profylaxen, som man iig 1:at
mycken diskussion. Ett av de i Tyskland förordade till viig~t
gångssätten är följand e :
Uppträda i stad eller by talrika fall av smittosamma ki.inssjukdomar, avfordrar truppb efälhavaren civilmyndigheterna en
lista över ortens byråskrivna kYinnor. Dessa jämte andra , <;om
bevisligen övat otukt m ed manskapet, undersökas av tru p]'cns
läkare på regelbundna tider, minst var 8 dag. De som be!'innas infekterade interneras och behandlas, och de frisk a erhalb
ett av trup pbefälhavaren undertecknat kort, där daltlin f.'ir
de utförda undersökningarna antecknats . Soldaterna till siigas
sedermera att endast hålla sig till kvinnor, som kunna förete
sådana kort. Finner man , att könssjukdomarna dessa fiirsiktighetsmått till trots ~llltjämt äro stadda i ökning, k an man
nödgas att kasärnförbjuda soldaterna och hindra tilltriidt för
andra kvinnor än de m ed frikort försedda . EYentuellt bdinlliga bordeller stängas eller ock ställas de under mililii r konlr•)ll.
Om möjligt böra även soldater, som besöka saclana lPbl er,
undergå sanitär besiktning. Kvinnor, som ehuru mec!Yetn:l
om smittosam könssjukdom utöva könsumgänge m ed militiirperson, straffas efter krigslagen . Likaså har straff påtjurlits
för hemlighållande av smittosam könssjukdom. Särskilt Yiktigt är att förebygga smittans medförande till h emtraJden genom permitterade. Noggrann undersökning måste ske s~n·äl
innan permissions meddelande som efter å terkomsten.
Kommer så behandlingen av de sjuka. Här måste man
taga hänsyn såYäl till elen sjuke själv som kamra terna, Yill;:a
ej få utsättas för smitta. I allmänhet torde man följa den
regeln, att patienter m ed mjuk chaner e, gonorre och syfilis
m ed smittande symptom inliif;-gas på sjukhusen, unelerdel latentsyfilitiker kunna få sin behandling under tjänstgöring. I be-

traldand e a,· den stora fara, som bolar fo lkhälsan från alla
veneriskt smittade, som vid krigels slut återvända till respek tive h emtra kter, ha följande försiktighetsmått i Tysk land föreslagits:
1. Unelersökning aY alla, som under fälttåget behanelials
för veneriska sjukdomar. Serologisk undersökning av varjl'
syfilitiker;
2. J\:yarhållancle ay de fJorida och smittosamma sjuka,
ända tills liikning inträLL;
3. ÖYerförande av de öniga till riksfiirsäklingsanslalter
resp . sjukkassor för Yidare ohserYalion och eYPntucll behandling ;
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Grundlig reformering av prostitutionens iiwrvakande.
>> Tetanus iir ej längre en Yanlig komplikation till skolls1md o r >>sk river en engelsk mililiirläkare i början av 1917, och
om m an får tala om krigets välsignelser, så torde bland dem
kunna få räknas den lyckade serumbehandlingen mot elen
fruktansviircla stelkrampen. Innan tetanusserum började an.
vändas preventivt, var sjukdomen under kriget ganska vanlig
och krävde talrika offer, m en sedan man på de olika fronterna
infört bestämmelsen, att yarje sårad ofördröjligen skall erhålla
sin seruminjektion, har man i sin hand ett stl. gott som osvikligt
medel mot sjukdomen . Behandlingen måste emellertid uneler
en längre tid dagligen upprepas.
Bland övriga sårinfektioner har gasbrand tilldragit sig
största intresset. Även här har man experimen terat med vaccin och senun - på sina ställen, som det säges, med gott
resultat. Sjukdomen torde dock alltjämt Yara en vanlig och
fruktad sårkomplikalion.
I sammanhang med sårinfektionerna torde några ord böra
''ii.nmas om Nobelprislagaren Carrels siirbehandlingsmelod, som
1
'å senare tid låtit mycket tala om sig. Den går ut på alt med
''n desinfekterande vätska verka direkt dödande på sårbaktl'rierna utan att vävnaden samtid igt på något sätt skadligt infl ueras. En sådan vätska fann man i d. s. k. Dakins lös nin g
Såret clebrideras fullsliindigl,
(natriumhypoklorit l : 200).
Tidsleri/l i Sjöväsendet.
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främmande kroppar bortskafras och lösningen inslilll'ras genom en särskild anordning under en hingre eller kortare lid.
Scdan man genom dagliga bakterieprov övertyg:1t sig om, all
saret ii.r sterilt, sutureras delsamma och läkning kommer til l
stand in01n få dagar. Man undgår på della säll iirrbildning
och styvhet, och läkningstiden förkortas i hög grad. ~lt'locll'll
kan endast tillämpas på sjukhus och har sålunda ingen lwtvdelse vid primii.rbehandlingcn ombord och i fält.
Fiir kroppens renhallning och vård har man inom tyska
«rmen sörjt genom storarlade anordningar för h~td cd1 lviill.
Litet var torde ha tagit del av i pressen synliga beskrivni ngar
iiver de praktis:d ordnade badlagen på de tyska frontern a. J
en vagn är duschbad inrett, en annan användes till avkliid ningsrum , en tredje innehaller förråder och i en fjiird L' iiro
bostiider för person alen inredda . På lokomotivels bakn' del
ii r en större vattenbehållare, från vilken vattnet ledes in i L'n
mindre sådan, där det vtirmes genom ångrörledningar . 11t>delst handpump föres det v idare in i cluschledningen . Det
använda badvattnet desinfekteras med klorkalk (300 gr. till
ett bad). På en dag kan man på delta sätt bada 1,000 man,
cch badtågen förflytta sig snabbt från den ena platsen till den
;w dra. Dessa tåg medförde även på sina shillen vagnar liir
tvätt och avlusning. Där ej järnväg fanns för framl'ör: 1nde
av ambulatoriska badanslaller, använde man för ~indamalel
apterade lastantomobiler med tillkopplad shipvagn. B<ll;:om
fronterna anordnades bad- och tvättinrättningar av varjeha nda
slag från de enklaste i fria luften, där vattnet pumpades direk t
ur en brunn i ett system smärre träkar upphängda i en träställning, till mera fulländade sådana, inredda i mej erier eller
andra lokaler, vars rörledningar och panninrättningar hitt lamde apteras för ändamålet. Även inom fartygshygienen intager
hudens vård en synnerligen viktig plats, och i det förcgaende
har omtalats vad man inom franska marinen sökt asladkomma för badf1:ågans ordnande. På de tyska fartygen av d~ai
ser»-klassen är överallt vattenledning inledd, och på flert:det
skepp har var man sitt eget tvättfat av galvaniserad plåt med
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nonmcr. Tvättfaten förvaras, ni"ir dc ej :11wiindas, i sk åpen.
detta sätt anser man sig hiist kunna unc!Yib1 stafylococcinfcldion e r från incliYicler med f u run k u los , k ron i ska ckzem o. d.
ste\Yarder och barherare blir tillfiillc hen'\.
( ' baaare
b
'
l ~,0...1 J·ock'u·
das t ill dusch var dag . Tviittbara filli\verclrag rekommenderas
såsom särdeles niidviincliga.
Tandvården har alll nwra beaktats såsom ell viktigt led i
de n mil i tära hygienen. Seda n man funnit, Yi lk en Eim pi ig h ii r el
<'I1 illa skött tandgård blir fiir Yarjehanda smittiimnen , huru
l:ä rifrån kroniska infektioner etableras i körtlar och l~' mfbanor
1:1cd anämi och nedsättning av allmi"intillslånd, neuralgin, sjukdomar i matsmältningsorganen m. m. har man överallt hörjat
lägga vikt icke bloll vid den kostnadsfria heh:mdlingen av
tandsjukdomarna utan iiven profylaxen genom den dagliga
rengöringen av tänderna. På en del tyska fartyg har landputsning införts i den dagliga rutinen liksom iiven lvilllning av
händerna före måltiderna.
I allm~inhct har man i dc europeiska armeerna sökt alt
på bästa möjliga sätt ordna truppernas förplägnad och all genom kraftig, v~il lagad föda balla vigören uppe och stimul era
motståndskraften mot infektionssjukdomar. Den tyska allbekanta gulaschkan onen har nog spel:1t en mycket viktig roll,
och alkoholrestriktioner i extrem grad ha ej vunnit gehi\r i
skyttegravar eller till sjöss, vare sig det gällt ölet i Tyskland,
vin et i Frankrike eller rom och brandy i England. Den dagliga
ransonen på de engelska fartygen var /~ gill (1 gill = 0,, .,1 ittt>r)
rom per man. Delvis som en följd av den goda cliPLen h'\r man
anse elen enligt tyska uppgifter ringa förekomsten av organ iska
nch f unktionella magsjukdomar. Särdeles intressant ~ir Strauss
iakttagelse, alt mag- och tunntarmssår synas ha varit mindre
vanli ga bland trupperna och alt åtskilliga, som tidigare genomgått månadslång behandling för magsår, under lång tid h å llit
sig friska och recidivfria vid fronten . Samma nr förhallandet med achylierna och ännu bättre med de nervösa magåkom morna. En viss benägenhet hos unga individer för infektion av gallblåsan hänför Strauss dels till lätta tyfus- och

~å
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paratyfusinfektioner dels till det mekaniska trycket aY li\·remmcn.
Som sagt, krigl'l iir med nll sin hemsklwt och allt sitt Yaldtagande av miinskliga riiltiglwl<T en sträng och olwn·k lig uppfostrarl', och pa etl stor~nlnl siill hnr del visat, vilka lys~llldt•
resullnt , som kunna vinnas genom en i alla instanser genoml'iird
och målmedvelen mililii.rhygien. Ulan densamma skulle med
siil~erhd i dennn stund stora videler ej blott i de slridandt• liu 1clerna själva utan langl utom deras griinser ligga lwlt eller del•:is avfolkade. såsom förhållandel varit i forna dagar. ).filitiirläkarnn i vårt land ha under långa tider haft att kii.mpa mot
stora svarigheter, och en föga Jwriinwiird njugglwt har gjort
sig giillandc i fraga om anslag till deras krav för hiils o- och
sjukvård samtidigt med a t s torn fordringar ställts pa dl'!' as
kompetens, och en striing kritik utövals av der::1s arbete. Siikerl iir emellertid, atl den ekonomi, som inriktas mol kostnaderna för sjukelomars förebyggande, ii.r dålig och svårt hiimnar sig genom dryga omkostnnclcr för sjukdomarnas Jwhandling. I detta sammanhang vill jag även påpeka hdycklscn
av elt intimt snmarbele nwllnn läkaren och det militära lwfiilet. Bådas verksamhel ga hand i hand, och den ene kan ej
undvara den andre undcr strävan efter truppens sanitära viilfärd och stridsduglighet. Full förståelse för varaudras uppgifter och avståndstagande från nlla småaktiga ljiinslchiinsvn
~iro nödviincliga för vinnande ~w bästa möjliga resu ltat, niir
det gällPr en så livsviklig sak som viimkrart och folkliiil s:1.
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striderna vid Dardanellerna
nov. 1914-jan. 1916.
...h

Majoron Yicl Kun gl. Ku sta rti lleriet C. G. Fuld·.

Något mera ~i n två ar hava redan förflutit, sedan striderna
vid Dardanellerna avslutades. Denna tidskrift har ju ocksii
för länge sedan mera flyktigt berört dessa strider och i en
uppmärksammad artikel av kommendörkapten G. Slarck uttalat sig om Hirdomarna diir:w.
De även i officiella rapporler motsägande och fantastiskt
skildrin gar, som under stridens gäng utkolporterades , h~wa nu mera kompletterats m ed en rikhaltig litteratur, som biillre ä n
förut belyser dessa strider. Genom att jämföra ski ldrin gar
från båda de stridande parterna har det varit möjligt alt leta
fram sann olika förloppet. Om iin fortfarande vissa viktiga
detaljer saknas och en del av stridsberättelsernas tilldrage lser
kunna dragas i tvivelsmål, så tord e det dock vara på Liden
att även i denna tidskrift i sammanträngd form lämna en nå got så när utförlig redogiirelse över dessa krigshändels er.
:;:

Europa och Asien skiljas mellan Svarta havet och Mede lhavet av Marmarasjön - en sjö något mäktigare än Vänem och två från denna sjö utgående sund nämligen Bosporen,
varest på den europeiska sidan Konstantinopel är beHiget, gående till Svarta have t och Dardanellerna gående till Agiiiska
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ha vet , sasom elen n a del a,, Meclf'lha vet k a Ilas. Da rdanl'll(•rn :1
hegriinsns i norr av Gallipolihalvi\n, ett bergigt landskap lll ('d
svårfra m komlig terräng u tsk j u Land e från den europeiska sid ;~ n
och i n o rr griinsande Lill Sarosviken, };,giiiska h:l\'ets in1wr ~ta
del.

Befästningarna vid Dardanellerna och å
Gallipolihalvön.
Reda n flera a rh und ra elen före K risli födelse gjorde sig d(' ll
kommersiella .och militära be;tydelsen av denna vikliga l'iir binclelselcd gällande. Uneler medelliclen började man lwl'ii~ t. 1
den. Ar t±62 uppbyggde Mulwmmed 11 dc Lvå gamla slott (' n
Seddil Bur på europeiska stranden vid inloppet till Darcl:u w llerna från Medelhavet och Tsclwnuk-Kalessi (Ka le Sult a nil' l
på elen asiatiska sidan, 20 :\ 25 km. längre upp i sundl't \'id
elen trängsta delen därav kallad The Narrows. Omkring :200
år senare anlades på' stränderna mitt emot dessa två n yh(' !'ästade s lott nämligen Kum Kalessi (Kum Kale) och JWid nm.
Dessa befästningar blevo kärnan till del kustbcfäslnin gs system, som anlades på 1870-Lalel. Vid Bosporen b yggdes
även befästningar, men de viktigaste försvarsverken förlad e>
till Dardanellerna och Gallipolihalvön. Här uppsloclo fyra
olika grupper, vilka uneler de senare åren moderniserades , m en
egentligen först efter turkarnas in t r ii de i världs kriget satks i
ett kraftigare skick, varjämte kustbcfiislningarnas besättnin gm.
i Turkiel tillhiirande armen, häLtre än förut lärde sig ha nd hava materielen. Detta skedde under lednin g a,· elen ty ske
amiralen, seelermera turkiske m:nskalken von Usedom , vilk en
blev hiigsle befälhavare över Dardanellernas kustförsvar.
Första gruppens bl'fi1stningar omfattar försvarsverken vid
inloppet till Dardanellerna från Medelhavet. Serle/il Bar, be läget vid Kap Helles på Gallipalis sydspets, lyser med sin;t
torn och Linnar långt ut till han. Det har förstärkts med del
ovanför beliigna Fort Ertogml. Några km. längre in i sund et
i närhell'n av Mortoviken finnes h ·å moderna jordverk B ski

-
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Hissa rlik och Aj 'J'abia. Mitt emot på asiatiska sidan lig~er
j{um ](ale förstärkt av Fort Orclwnic med två slr:lndbattener.
Denna grupps bestyckning utgöres :tv 10 st. 25 cm .. J st.
'J3 cm. och 2 st. 15 cm. kanoner.
Andra gruppen hestar av 15 cm. pjiiser uppstiillda i batteri er vid den bredaste delen av Darchuwllerna, v:nest Erenkijioc h Kefesvi k a rna skjuta i n på asiatiska siclan. P a europeiskt
siclan ligger Fort Sogctn Dcrc vid my nning(~n :w floelen m ed
samma namn och på asiatiska siclan bn Lterier vid \'i ta l\ li JlfJO/'l1Cl i Erenköiviken, Fort Dardunas i Kcfesviken oc h batterier å li. efesuclden.
Tredje gruppen är den viktign stc. Den ligger vid The
Narrows, cl~ir Dardanellerna ha en bredel av enelast 1,350 nw ter. Från söder till norr ligga på europeiska siclan Fort Swnosi je med dc b å da strandbatterierna Mecljidije och HamidijL'.
Därpå fölt'er
del höo'l
lio·oande
förut omnämnda 1\ilid Rar och
.
b
bO
batteriet D eginnan Burun. Längre norrut ligger det gami<1
stenslottet Tsclwm Kalessi , batteriet vid Jlaidos och de båda
batterierna vid Baglwtii Tabu. På asiatiska siclan ligger For!
Hamidi e. so m anses vara det modernaste och starkaste av alla,
med de d~irlil l i norr anslutna batterierna Tscl!imenlik och
Sultanijc, ä venleeles mycket starka. Dessa försvarsverk ligga
niira det högt belägna åldriga slottet Tschwwk Kal e vid staelen
Tschwwk , en stad på 15,000 invannre. Norr därom följer
strandbatteriet Knsse K ni e och flera verk vid N ngormuldr n
samt ännu li1ngre norrut etl par fort, som dock ej kommo all
deltaga i striderna . Bestyckningen utgjordes i försvarsverken
på europeiska siclan av J st. 35 cm ., l sl. 28 c111 .. 8 st. 25 c111 ..
18 st. 23 cm. och 2J sl. 15 cm. kanoner samt 15 st. 21 cm.
haubitser; på elen asiatiska siclan av 4 st. :35 cm., 6 sl. 25 cm.
och 9 st. 15 cm. kanoner samt l st. 21 cm. haubits och de;; \ utom på Nagaraudclen och norr därom av 2 st. 35 cm .. 5 sl.
25 cm., 5 st. 2:3 cm. och 15 st. 15 cm. kanoner samt 8 st. 21
cm. haubitser. En del a,· pjäserna voro av Krupps ny <1 S t ~·
modell och tros hava blivit monterade efter krigsutbrottet.
Bröstvärn och traverser voro av beton och stå l med jorclbetäcknin g.

•
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F ö.r u nderrä llelsevilsenclet, bevakningen och elclleclnin"sanorclmngar fanns ett modernt syslem av unclervattenskab~u
<:e.h .andra telefonledningar, strålk astare och signalslationrr
.·
n
a v t-.O
mellan de o lika b a ttcrierna utnjordes
]~ orbmdelserna
r 1,,
t>.
.
T .. ..
Ett av forl <· n
m1 tianagar 1 allmänhet osynliga fran sjön.
l HamidiLo·!) hir hava haft fullstiinclig tysk hesiiltning.
Under de senaste åren hade tmkarna siirskilt la~t an j) ·'·
"
"
.
Il orcl na sttt
min försvar. Utanför Kefesudden befunno si<>·
n
stora minnlit på i linjer f\·iirs över sundet, flankerade a,· hat
lnierna vid Sogan Dere och I\efesudclen, ay vilka de sislniim nuppshillninn·sl)l·tls"t
dolda
de hade
,rn gr p
"\.. \. 11 1:·
n . ' "- · · ."·;,."
..
. .- och skvdclade
.
minspilrrningar.
flera
upp t The l\nrrows funnos
Den fjiirde gruppens bdiistningar tjän:1de till avslaen d<~
av angrepp från europeiska lnndsidan. OmHmget och stvr!;,:1 11
hos dessa lanclfästningar, som voro tfimligen nya , nu n~v('kd
hlct kät:t. För att skydela sig frtrn ett anfall i ryggen -hacl<'
l'nwllerlld turkarna avspärrat Gallipoli genom att vid del smala
blott 5 km. breda niiset vid BLLlair bygga en hefästningslin.i<:
beslaende :tY huntdforten .-l.i Tnbia, .ller/,·es Tabia och rtr/is
Trrbia. Stiillningen var beriiimad för en styrka av 20,000 m an
cell lGO kanoner. Genom en god a utomobilväg stod slällningen i fö rbind else med elen 100 km. clärifran pa banan !\: onsta n lin o pei- Adrianopel lwliigna jänwiigsstationen Usun-1\ ÖJ!f !J .

Turkiska flottan.
Turkiets flotta hade "isserligen under senare aren bliYil
el en
organiserad och persona len utbildad under lednino-t'J av
'
l'ngclske amiralen Limpus, men var iindock försummad . Förutom tYå äldre från Tyskland inköpln slagskepp om 10,000
ton , en äldre pansarbåt om 2,-!00 ton och en modern mindre
kryssare om 3,800 ton förfogade turkarna över de ha vid
krigsutbrottet till Konstantinopel un dkomna tyska fartygen,
pansarkryssaren Goeben om 23,000 ton och mindre kryssaren
Breslan om -!,550 ton. Därjämte funnos en del smii1~re fiir
krigsoperationer mindre värdefulla kanonbåtar snmt ett 1'0-tal
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gan ska nya jagare och lika många lorpedb:llnr. Av uncleryattcnsbåta r hade dc h lott en l'nda.
Vid världskrigets början fiirviirvade Turkiet i chefen för
tyska Medelhavsdivisione n vice-a miral Souchnn en erfaren och
dugande chef, som gjcrdl:' vad giiras kunde för att upptriida
på tva fronter till rikshuvudsladens försvar. Dock var det
huvudsakligen i SYarta hawl flottan var Yerksam.

sjökrigshändelse rna från nov. 1914 till slutet
av januari 1915.
Förs la d agnrna i non·mlwr 191-! <W b röt os de cliploma Liska
förbindd serna mellan Tu rki el O(' h Yiislmaktern :t. En engelskfransk flc tta pa omkring 10 st. fa rtyg, l!iilflen slagsk epp och
hälften kryss~tre , som befann sig i ~fcdelhaHl , utförde blockad
av Darclan ellerna, h eskii lo vid l'll par tillfiillen yllcrfort<·n, dock
utan större Yerkan och förelog valdsamma rekognoseringar.
I millen <t\' c!Pcember lycka de" det ell par u-båtar Yicl olika
tillfällen att under minspärrningarna triinga sig fram genom
Dardanellerna. Sålunda utförde den engelska l3 1J elen 13
december sin Yackra bedrift alL i SarisiglarYiken siinka del cliir~ tä dcs till a nka rs liggande turkiska slagskeppet "Messuclijc pa
9,000 ton. Fiirlustcn för turkarna nu Pj stor. Fartygel nll'
gammalt och anYiinclharl enda st såsvm flytande batteri. Men
den moraliska verkan var så mycket s liirre, ty det eggade den
anfallande flottan lill nya bedrifter av samma slag och gjorde
klart för turkarna, all de ej längre k unde Yara siilua pti att
ostörda kunna ulföra sjötransporter i "t\1armarasjön . Ell par
andra u-hålar, som dagarna efter siikle framtriinga till "t\Iarmarasjiin, misslyckades. Dänid omkom fransk a u -båten Sapbir
efter strandning vid Nagarauclclen.

Beslutet om angreppet på Dardanellerna.
I början a,, januari påkallade Ry ssland hjälp aY England
för att lätt~1 Turkiets tryck på Kaukasien. Del Yar då storpolitiken i England kom på iden att låta flottan öppna Dar-
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danellerna för genomfart. Fördelarna härav voro möng.1 oc])
~tcra och nv invec klad natur. \ 'are här nog sngL. att malt•!
\·.tr att na en förhindelseled med Ryssland för krigsfiirnöd('ll hcler dit och spannmål diirifrån, viikeL mal , om deL uppnad ~~es, skull(' nwdliirn centralmakternas avspiirrr111de i sydost
Jamte flera andra politiska och militära fiirdelar och pa sa
siitl förorsaka en omwiingn ing av hela kriget till viistmd;:!t•rnns fördel. Föreinget var diirför viirt stora offer.
Engelska krigsrådet beslöt sig för ~mbllcL sista dagarn ;1
i januari. Den officiella undersökning engelsmännen L:l'tt•r:.l
latiL fön·Laga för att utriina vem som burit ansvaret för dl'lt-:
elyc-kliga heslut och den hcska kritik, som förekommil i Ti nws
m . fl. engelska tidningar, har brakt i dag<'n, all hes lutet ti llkommit efter en mycket yllig beh:mdling och en fiirvi\.na n;\·ärd sangvinisk uppfattning av en flottas fiirmftg:1 gentL'm ol
kuslbef~islningar. Fö rste sjölorden Fischer, tillkallad i krigsradet sasom konsulterande maritim sakkunnig, var med om
töretaget frun början, men ju Hi.ngre det led mot krigsdcl eh
avgörande lwslut, blev han tveksam och ville avråda, men över.
tnlncles alt förhålla sig tyst. Detta förhållande var bekant fö r
p~·emiärminisler Asquith, krigsminister Kitche·n cr och sjöm i.
111stcr Churchill, av vilka clr:• t isynn erhe t var elen sislniimnclc,
som var mest entusiastisk för detta företag, men förhancl lin.
gan1a med de allierade hade då framskridit så långt, alt eld
\·a r besvärligt aU gö ra en ändring.
Man hade Yid dcttn besluts fattande den 28 januari ick <'
ens tagit upp till behandling i krigsrådet elen viktiga fr:l.gan
om behovet av sanwerkan med en landstigningsarme. Först
~len 16 februari beslöt krigsrådet att en landstigningskår p{t
DO,OOO man skulle sändas till Lemnos, varjämte för företaget
erforderlig:1 småbåtar, liktare m. m. skulle uppsamlas i Lev:mten. Emellertid kunde den mäktige Lord Kitchener icke
fi irm ås att avsända dessa trupper, som han ansåg biittre Jwhiivas på annat håll, förr än det var för sen t. Först elen l fi
mars kom mo trupperna i väg och an lände till bestämmelse·
orten första dagarna i april.
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Då flottan hörjade sin verksamhet fanns ingen verklig
plan för anfallet. Man hade ytterst liten kännedom om turI;:arnas försv:nsanstalter i Dardanl'llerna. [nstruklionerna till
, 1 miral Corden, iivcrbefii.lh:wan· för den engl'lsk-franska flottan ,
Sålunda
, 1\'fattndcs telegrafiskt och voro yLLerst knap phänd iga.
för den
handlat,
h:n·a
skulle
han
huru
vela
ens
icke
fick han
Darav
forceringen
händelse han med floLLan lyckals utföra
clan cllcrna . Ledningen hemma i England utgick ifrån att da
tyskarn as 38 cm. pjäser sa totalt kunnat skjuta siincler Antwerpens kanoner, ~å b orde också ()ueen Elisalwlhs 38:or med
hjälp av dc övriga farlygens 35:or och 30:or kunna skjutc~
Darclanellernas lwfästningar i spillror. För önigL tröstade man
sig med alt, om företagel Yisacle sig outförbart, kunde ju f:trtygcn liilt dragas tillbaka.

Sjöstriderna i februari och t. o. m. den 17 mars.
Fl o ttan uppr~ittade baser dels å elen turkiska ön Teneclos
vid Mindre Asiens kusl, 20 km. från inloppet till Darclanellerna, dels å den grekiska ön Mitylcne, även elen belägen vid
:VIir. dre Asiens kust halvYiigs mellan Darclmwllern:1 och Smyrna
på omkring 100 km. ~wståncl diirifrån och slullig(•n dels i
hamnen Mudros å ön Lemnos samt å ön lmhros, båda belägna
i Ägäi ska havet väster om Darclanellcrmynnn gen på resp. 100
och 25 km. asståncl.
Den 19 februari företog den engelsk-franska flottan med
8 slagskepp sitt första stora angrepp. Singskeppen började
beskjutning av ytterforten kl. 8 f. m. Dc höllo sig större delen
av dagen på si\. långt håll från kustbcfästningarnn , att dessas
pjäser ej kunde besvara elden . Först sent på e. m. kommo
fartygen in på koliare håll. Dc turkiska forten kunde nu
med hopp om störr e framgång börja deltaga i striden. Fartygens · verkan på forten blev denna dag ringa och fortens på
fartygen nästan ingen.
Västmakterna drogo tillsamman ännu flera fartyg, däribland det nya slagskeppet ()ueen Elisabeth på 29,000 ton med

,.
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8 st. 38 cm. kanoner. En ny bas med stora kolupplag :111 _
ordnades å grekiska ön Skyros vid Greklands kust 200 klll.
från Dardanellerna .
Efter ('11 ovädersperiod återupptogs den 25 februa ri l'll
kraftigare angrepp, i vilket clt 10-tal slagskepp och slagkry,.,.
sarc deltog. Efter 7 timmars beskjutning voro ytlerfortl•n
hrakta till tystnad, varefter fnrlygcn gingo in på nära hall fiir
att alldeles förslöra dem. Av fartygen hade rndasl Aganwmn 011
och Gaulois erhållit svårare träffar. På natten började minsvepningen i mynningen av sundet och ett stycke uppal. [), 1_
gen d~irpå fortsattes beskjutningen, vilket hade till fiiljd :til
av ytterforten Seddil Bar, Erlogrul och Kum Kale voro mycl;.!'(
illa tilltygade och delvis utrymda av sina hesiiltningar . nt•
stn r k are forlen så v ä l omedelbart innanför mynningen som
Hingre in i sundet voro dock trols många träffar icke viirn•
skadad e, iin alt ck snart nog åter lmnde iståndsättas. !\linsvepningen fortsattes på nallen och man lyckades svepa l'll
stycke inåt sundet tvärs Erenköiviken.
Resultatet av dessa dagars strider var atl inloppet till D:trdanellcrna var fritt.
Efter några dagars vila för storm upprepad es anfallen dl'll
1-4 mars, da 4 :'t 5 fartyg Yarje dag fortsalle försliir elsl'nrbctct på forten. Efter hand som svepningen framskred , gi11go
fartygen längre in i sundet. Forten cleltogo livligt i elden och
denna började bliva ganska besvärlig för fartygen. Drn :\
mars landsalles såväl vid Seddil Bar som Kum Kale smiirrc
styrkor, vilka åtminstone på den europeiska siclan lycbde~
utföra några sprängningar i de raserade verken.
Den 5-8 mars fortsattes elden mot mellanforten , y;1 n· id
dessa förutom av direkt eld även utsattes för indirekt sftd~Jn,
enär franska divisionen och Queen Elizabeth med hjä lp aY
aeroplan från Sarasviken på 15,000 m. avstånd avgåvo eld hiirs
över Gallipoli. Verkan av sistnämnda eld blev dock ingen,
faslän turkarna insågo att läget började bliva allvarligt. Forten lyckades dessa dagar med sin artillerield skada flera fartyg.
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Den 8 mars gick Queen Elizabeth m i sundet och besköt
J{ilid Bar på 19,000 m. avstånd. Denna långskjutning och de
övriga fartygens skjutning på närmare håll mot forten vid
Th e Narrows fortsattes tillika med minsvepning till 18 mars.
Fartygen, Queen Elizabeth inberäknad, erhöllo en massa träffar, dock föranledde de inga större materiella förluster. Trots
stora förluster av svepfartyg och dem åtföljande betäckningsfart yg lyckades det flottan svepa ända till Fort Dardanos. Här
börj ade dock de egentliga minlinjerna och därmed de största
svårigheterna, enär samtliga minflankeringsbatt erier fortfarande voro i gott skick.
Intet batteri på den turkiska sidan blev dock fullständigt
försatt ur aktion. Under dessa strider mot mellanforten hade
de turkiska besättningarnas förluster endast varit 23 man döda
och 10 sårade.

Sjöslaget i Dardanellerna den 18 mars 1915.
Enär de turkiska och tyska berättelserna och kommunikeerna över såväl detta som andra företag under operationerna
mot Dardanellemu visat sig vara otillförlitliga och ofta nog
orimliga att sätta tro till, har vid skildringen av förloppet i
stort sett följts engelska officiella rapporter, kompletterade med
skildringar från åsyna vittnen bland engelska och amerikanska krigskorresponden ter samt en del från tyska källor hämtade detaljer, som synas hava varit riktiga.
Högsta befälet över flottan hade, sedan amiral Carden
några dagar förut insjuknat, övertagits av engelske vice-amiralen cle Robeck. I-lans n~irmaste man å franska eskadern var
konteramiral Gu epratte.
Den 18 mars kl. 10, 2 a f. m. ångade en engelsk eskader
bestående av 6 skepp in i Dardanellerna. Inflexible gick i
täten, därefter följde Lord Nelson, Agamemnon, Triumph och
Prince George två och två samt i kön Queen Elizabeth . Inkomna i sundet utvecklade sig fartygen solfjäderformigt utom
Queen Elizabeth, som stannade i närheten av Kum Kale. Kl.
37
Tidslwift i Sjöväsendet.

•
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10, 40 avgav Inflcxible dc första två skotten. Elden ntr i hiirjan dock obetydlig och långsam, blott ungefär h ·å skott i minuten avlossades. EJ. 11, 1 ;; blev dock elden liYligarc. Dl'L
gällde då synbarligen ett turkiskt krigsfartyg, som visad(' sig
vid Tschanak, men snart försvann. Kl. ll ,::o lågo dc engel ska
fartygen på linje i Erenköiviken tvärs över sundel. Eldl'll
i"lppnades mot Kilid Bar och Tschanak. Vid Kilid Bar iigde
en häftig explosion rum. Kl. 11 ,;; 0 närmade sig den fran ska
Pskadcrn (Gaulois, Bouvel, Suffren och Charlemagnc), vilkPn
förut legal pa avslancl bakom den engelska, och nu gick upp
pa sidorna ::tY de engelska fartygen Hingrc in i sunclel och pn
niira håll bcsköto befästningarna Yid Sogan Dere och Dard anos. Nu började turk::-trna kraftigare besvar::-t elden såviil Iran
forten som från hanbilser oeh fiUtartilleri. Så sm ån ingo m visade sig 6 stora vattenpelare i niirhelen av f::-trtygcn och korl
cliirpå slogo granaterna in. Pa cH av skeppen uppstod l'ldsvåda, vilken dock snart släcktes. Kl. 12,10 stod Bouvl'l i
brand. Flammor och rök slogo högt upp. Från 12.,,, till
1,, 0 var artilleriduellen häftigast. Turkarna svarade oviin Ltl
livligt. Olika fartyg träffades upprepade gånger, m en iin'n
på land sag man stora rökmoln uppstiga, då granaterna slogo
ned. Omk1ing kl. 1,30 , sedan tre fartyg gjorde försök alt
närma sig forten, avtog elden och uneler en stund var (iet l'llclast de turkiska kanonerna som ta lade. Nu ångade en andra
engelsk eskader (Irrcsistible, Ocean, Majeslic, Albion, Swiftsm·e
och Vengeance) in i sundet.
Kl. 2 girade Bonvet ur stridslinjen, seelan den träffal s av
åtminstone 2 st. 35 cm. granater från fort Hamidie. En ],rulclurk exploderade, van~fter fartyget på ett par minute r kantrade och sjönie
Kl. 2, 4 ; närmade sig ännu två slagskepp forten på niira
håll, varför turkarna ökade sin eld. Dessa fartyg träffades
flera gånger och under 10 minuter uppslego från dem riik
och flammor. KL 3 förorsakade en träff från Qucen Elizabeth, vilken alltjämt låg kvar i närheten av Kum Kale, en
andra explosion i närheten av Kilid Bar. Ett par turkisl'a
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batterier vid Kcfesuddcn , som lm1 kts l i Il lystnad o ch troddes
,·ara försatta ur stridhart skick, Pnär de pa h ela dagen ej avo·ivit nagon eld, iippnad t' återigen vid J-liden eld, men tysl::-t ~es snart igl'n av Queen Elizabeth.
El. J syntes Jrrcsislible redl iist clriYancle under härtig eld
från Fort Danlanos. Senm·e pa altmwn sjönk den i Erenköi"l·e11 · Kl · 5 clro""
sil!u Jnriexihle med dJ.llj)l
nedsänkt förskepp
Yl';:-,
·
ut ur sundet och ungefär samtidigt masle G:mlois, ledsa gad
av två fart yg, laga samm::-t viig. Yicl G-Liden sjiink Oce:1n.
I skymningen vicl 1 1" 7-tiden hiirjade elden fiirstummas
och samtliga fartyg droga sig ul ur sundet mol sina haser.
Dar danellern as sl6incler upplysles p[t flera ställen av eldsvådor . Elden fran fartygen hack varit [ruklansviird för forten
och dc inlill Iigg::-tnck städerna. Triiffarna asladkommo fontäner av jord, elclsYådor och explosioner och insvep te trakten i
rökmoln. Batteriernas bcsiittningar måste gång p:i gång upphöra med elden och draga sig tillbaka i sina skyddsrum. De
sågo ej målen och lmnde ej uppfatta slridslägel.
Restlitatel ::tY dessa strider Yar att ytterforten voro alldeles
förstörda och befästningarna liingre in i sundet delvis skadade.
Min flank erin gsha llcrier och minspiirrningar Yoro dock fortfarande intakta. De stora fartygsfiirluslerna för de anfallande
medförde, atl den ml'locl , som hillills anYiints för anfall et, iivergavs .
:::

Härmed var ett viktigt skPcle i striderna om Darclanellerna avslutat. Västmakterna hade synbarligen den uppfattnin gen att genom artilleriets kollossala utveckling tillika med
luftspaning och eldledning genom observationer från luften införts en ny faktor i problemet om strider mellan fart yg och
kustfästningar, varigenom för egående erfarenheter ur historien
från dylika strider ej Jiingre behövde stå såsom varnande exempel. Vilket av dc bada V::lJH1Cll, artilleriet eller minan, som
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förorsakat angriparen de största förlusterna är fortfarand e ickp
fullt utrett. Tyska och turkiska skildringar av händelsen giva
de Kruppska kanonerna hedern och tala mycket litet om minor, under det att engelsmännen ans e, att med strömmen drivande minor förorsakat de flesta fartygss}inkningarna. Dett~ 1
sistnämnda torde vara del sannolikaste. Redan i Naulicus fiir
år 1913 omnämnes vår landsmans, kapten Leons automatisk; 1
cljupregleringsminor, Yisserligen då enelast på försöksstadiet.
men i början av världskriget fick man k~inneclom om, att Tyskland tillverkat ett stort antal av dessa torpedminor eller sasom
dc kallades Leontorpecler och det låter sig Yäl tänkas, ~l tl
tyskarna sänt elylika till Turkiet, där de särskilt väl lii.mp<1t
sig i det strömmande vallnet vid Darclanellerna och att turkarna skulle hava sparat cletla fruktansvärda offensivvapen till
dess fartyg i större antal uppträdde i sundet och träffsannol ikh eten därigenom blivit större. Fullt uppelagat ~ir det ju ich,
varifrån de ödesdigra minorna härriircle. Minsvepningen pagick hela dagen, ocl1 man lyckades då bortslita några m i nor
från minfälten. Det kan hava varit dessa , som av strömmen
fiirts nedåt sundet, och det kan ocks:\ hava varit minor i n:\got
oupptäckt minfält i Kefesviken.
Ytterfortens förstörande va r en jämförelsevis lätt uppgift.
Pjäserna voro här av iilclre konstruktion, och fartygen hade
fritt sjörum för sin manöver, ulan fara för minor och u-h:\l ar,
varigenom de kunde fritt välja platser för att stillaligganek
uneler lämpliga vinkhtr beskjuta embrassyrerna eller siirskilchl
delar av befästningarna. Inne i sundet d~iremot voro bada
striinclerna förseelda med pjiiser, som i styrka nästan kunde
miita sig med fartygens, varjämte fartygen på grund av sd1righet all manövrera ej kunde utveckla sin fulla kraft.
De svåriuheter
en flotta i strid mot kustfort har. att iiwro
vinna äro alltid stora. Fördelarna ligga obetingat på fästningens sida. En jämförelsevis svag sådan med moderna och
praktiskt anordnade försvarsanstalter hör alltid kunna stå sig
i kampen. Betänker man, att ett par välriktade skott fran
ett kustbatteri kan siinka ett stort fartyg, att kustbatteriets pjii-
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se r stå på fast underlag, som medgiver en siiker riktning, att
:lV stå nden säkrare kunna uppmätas och att fartyg t. o. m. på
· l 5 lon. avstånd erbjuda ett stort sårhart mål , varemot t>n ka non j ett kustbatteri är ett ytterst litet mål i jämförelse med
en fa r tygskropp, och att detta lilla mål måste träffas för att
sättas u r stridhart skick, vilket blir en svår uppgift, då fnrtygen uneler beskjutningen ofta tvingas h å lla sig i rörelse,
mås te dragas med o Hi gen heterna av fartygets krängning och
skjuta uneler ogynsamma vinklar , där träffverkan ej kan bliva
stor , så inses lätt, att ett 5-tort modernt fartyg trots artillerislisk
överlägsenhet i stridsvärde uneler strid mot en kustfästning
enel ast kan mäta sig med några få pjii.ser. Därjämte hava
kustbatteriernas hesiitlningar den fördelen att tillHilligt kunna
draga sig tillbaka i skydelade ställningar, om artillerielden blir
för svår. Därtill komma minorna . Om än en flotta ly<:>kats
nedkämpa forten, måste elen alltid taga med i riikningen att
den försvarande har kvar sina minflankeringsbatterier i så
skycl clacle o<:> h dolda stä lininga r, att de omöj ligen kunna tystas
av fa rtygens eld, varigenom en kontraminering alltid blir en
myck et svår uppgift.
s triderna vid D~Hdanellerna hade ånyo lämnat bevis för
dessa erfarenheter och såsom en ytterligare bekräftelse härpå
kan anföras vad Daily Telegraphs krigskorrespondent Gran ville Fortescure yttrar i sitt arbete över striderna vid Dm-clanellerna: , Två tusen granater i timmen föll o vid Tschnnak,
när b rittiska flottan försökte forcera The Narrows. Delta iir
en un eler bomb:udemangel n~irvarnnclc neutral armeofficers
beräk ning . Oaktat detta j~itteprojektilregn voro förlusterna
endast tjugosex döda och två gånger df'tta antal sårade. Endast
två k anoner i forten voro triiffacle. I fort Hamiclie träffades
traver serna av trettiotre granater, alla mera än 6-tums, uneler
det att sjuttiosex slogo ned bakom kanonplatsf'rna , men blott
en p rojektil slog in i en Pmbrassyr, döclmle sex man , sårade
tolv och demolerade en kanon. Detta är bevis nog på att
fart ygs anfall mot landfästningar även med de kraftigaste kanoner. ännu lämnar oiivcrvinneliga fördelar fiir forten. "
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Landstigning en å Gallipoli.
1' ästnwklernas förberedelser.
De stor~1 förluster flottan liclit den J 8 mm·s visade dl'[
osannolika i att n~t fram lill Konstantinope l på den llitlill~ inslagna viigen. Sjömin ister Churchill sökLP dock genomdr 11 : 1
sin vilja att få flottan a ll omedelbart ~llcrupptaga fon·crin gt'il
med bcrykt:1d dogglik l'ngelsk envis het O('h alt undersliidj, 1
förcL~1gen med de landsli gningstruppe r, som redan i fl era tiotusental voro samlade vid hascrna och de ytterligare fiirst iirkningar , som inom n iirmas le Liclen viinladcs. Det beriikn adP\.
att turkarna nu slodo inför en ~1llva rlig och hotande fara niimligcn artilleriammun itionsbrisl, varjiimte lnndförs,·aret a Galli poli uppgays Y~lra illa ordnat. Churchill mastc emellertid !Jii_p 1
sig för de samsliimmigl aHådande militiira auktoritet erna.
Gl•neralen Sir Jan fi amillon hade hlivil ulscdcl till befiilhavare för landsligningen å Gallipoli, och han bega,· sig- gpn ;1,t
från England till krigsskadcp la tsen, elit han anEindc cla gvn
före det s tora slaget i Darclanl'llerna , vilkl'L han saledes Jick
beY iltn a . Sednn några h asliga rekognosering ar i hm·ucb:tk
planlagts, visade det sig omöj lig t all med ck små n·surser, som
l'unn os a hjiilphase rna a öa rn a, Yidb1ga erforderliga dispositioner för ell sa omfattande fiirdngs igangsiittancle och ulföranrlt•.
Dc siircgna fö rhålland Pna kriiHic särskilt komplil'erade :mordningar. Hl'la transportflotta n jiimle s törre delen a\· dc a iiarna
befintliga trupperna milsle cliirl'ör beordras till egyptiska lwmnar fö r alt där o rganis('J'as och utrustas tillsamm ans me d dt'
förs hi rknin gar, som vii n lades di l e lin redan Y o ro d ii r.
Terreing en Ga!liJ!Oli.
Förut har liimn~tts t•n korHaltad beskrivning ~lY ku stfii..,tningarna a Gallipolihalvön oc l1 vid Dardancllerna i i:inigL nu
skall liimnas några ord om terrängförhåll andena clärstäclt>s.
Från Gallipoli sydspets !\af) Hell es går halYöns m ol Agiiis ka ha vd gränsande kust försl 20 km. i N. N. O. riktni ng till
Kabu TetJe. Yarifrå n elen fortsäller 12 km . i nordlig och-:\.?\ .\'.
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riktni ng till Suvln Bunw bildande en bukt, varest Ari Burnu
är beläget samt längst upp vid Suda Burnn en mindre vik.
s uvla- eller Anaforlavil..:en. Från Suvla Burnu går kusten GO
l<IH· i V. N. V. riktning efter Sarosviken, där halvön längst in
sammanhiingc r med europeiska fastland et. Hiir är Gallipoli
smalast, och vid del där förut omnämnda Bulairpasset med
sina befästningsanl äggningar uppgår bredden till endast 5 lm1.
Kusten är i allmänhet brant och otillgänglig utom å sydspetsen ,
där flera landstigningsp unkter finnas , samt å kuststräckan mellan Kaba T epe och SuYla Burnu, som är flack. Från sydspe lsen r eser sig landet långsamt mot Erithia (I{irthe) och Elischi
T epe (1U·i Baba), varefter högre och vildare bergspartier vidtaga. Mellan Kaba Tepe och Suvla Bunm är den flacka sh-a n elen på dc flesta ställen ganska smal, och b ergen resa sig hastigt.
Mitt i vik e n, n åg ra km . från kusten, ligger det höga Ko.ia Tsch cm en Dag.
Gal lipolis terräng är i det inre oländig och svårframkomlig. Vegetationen är liten och på de flästa ställen härskar fullkomlig alpnatur. Landet är genomskuret av en massa bäckar
och åar. Viigsystemet är i södra delen av halvön litet utveck lat. I norra delen är det dock bättre beställt härmed. Järn vägar finnas ej, varför transporterna fr å n Konstantinopel voro
avseelda alt ske sjövägen till någon av urlastningsham narna
Maidos vid The Narrows i Dardanellerna eller staden Gallipo/i
och elen mitt emo t på asiatiska siclan liggande Lapsaki vid Dardan ellernas utgång ur Marmarasjön.
Turkarnas förberedelser tör försvar et.
D en 24 mars övertog marskalk Liman von Sanders befälet
över landstridskraf terna på Gallipoli. Han igångsatte genast
ett •genomgripand e nyorganisation sarbete av försvarets ordnandc på Gallipoli. Trupperna voro splittrade i bataljons- och
kompaniförban d längs kusterna och på höjdpartierna. De dro gas nu tillbaka och samlades i divisionsförba nd för att efter
rapport av elen framskjutna bevakningen kunna i större styrkor möta på hotade punkter. Övningar i skjutning och mar-
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scher samt kastande av det nyinförda vapnet handgranater
anordnades. Ammunitions- och proviantförråd, fältbageri er
och lasarett anlades. Anstalter träffades för ersättning av v apen, ammunition, beklädnads- och utrustningspersedla r. Siirski ld omsorg ägnades åt förbindelserna. Gamla vägar istån dsattes, bryggor och nya vägar anlades. På så sätt uppstod
över hela halvön ett nät av goda, även för tungt artilleri fa rbara vägar och förbindelser bakåt ägnades a ll uppmärksamh et.
De ställen av stränderna, där landstigningen väntades , b efästades och inrättades för avslående av anfall. Där anordna des taggtrådsstängsel t. o. m. ute i vattnet, stenminor, varggropar och fältbefästningar försedda med uppställningsplatse r
för kanoner och kulsprutor.
Den till rörliga försvaret avdelade 5 :e turkiska armen b estod av 6 divisioner om vardera 12 a 14 tusen man. D essa
grupperades på följande sätt. Två divisioner förlades på asintiska sidan i Kalvert Tschiftlik och dc fyra övriga på Gallipoli halvön, en vid Kavak, nordost om Bulairpasset, en i stncl en
Gallipo/i och två i Maidos. En turkisk division består av : ~
infanteriregemente n, l kavallcriskvadron, l fältartilleriregemente och l maskingevärskomp ani.

Landslingningen den 25 april.
Västmakternas landstigningsarme bestod från början av
omkring 115,000 man, fördelade på 6 divisioner, i vilka ingingo
engelsmän, fransmän och kolonialtrupper. Bland de sistnäm nda befunna sig två divisioner utgörande den omtalade kåren
>>Anzac », namnet bildat av begynnelsebokstäv erna i »Australian
and New Zealand Army Corps». Fransmi:h men utgjorde en
division. Övriga divisioner voro engelska, delvis uppblandade
med trupper från kolonierna. Enligt landsti gningsplanen skulle
Anzac landstiga vid Ari Burnu och den franska divisionen p å
asiatiska sidan söder om Kum Kale för att hindra därvarande
befästningar att med artillerield flankera den egentliga huvu dlandstigningen, som skulle utföras av de engelska truppern n
på sex olika punkter av Gallipelis sydspets. Därjämte skull (~
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del fartyg utföra kraftiga demonstrationer längst inne i Sarosviken mot Bulairställningen.
På aftonen före och under natten till den 25 april lämnade Jandstignin gsflollan baserna å öarna i Agäiska havet, dit
den kort förut anlänt. Den bestod a\· större transportfartyg,
jagare, trålare, ångslupar , pråmar och barkasser, indelade till
förut bestämda landstigningspl::rtsc rna, varest slagskeppen med
sitt artilleri voro indelade att b etäcka och trygga de olika !andstigningsföretagen. Det rådde det mest idealiska väder med
vindstilla och spegelblank sjö. Månen gick ned ett par timmar
före daggryningen.

eJl

Landstigningen pd osiutisJ,:a sidan.
Den 25 april kl. 4,~, 0 f. m . ingingo rapporter från kustbevakningen vid Kum Kale att fienden höll på att landstiga
vid J enisheher, 3 km. söder om Kum Kale och något senare
att fientliga fartyg ävenledes uppträdde 5 km. söder därom
vid Jeniköi och ännu sydlig~uc vid Besilwbukten nordost om
Tenedos . Reserverna i Kalvert- Tscbiftlik beordrades genast
rycka ut och intaga dc ställningar, som enligt försvarsplanen
vore anbefallda vid landstigningsförsök å nu ifrågavarande
platser. Under dagens lopp visade det sig emellertid alt landstigningen ägde rum vid Jenishcher och att det endast varit
demonstrati oner vid dc sydligare ställena. Under betäckning
av artilleriet från två s lagskepp och tre kryssare samt flera
hjälpkryssare och jagare gingo fransmännen ganska ostörda
i land och ryckte därefter fram och togo Kum Kale i besittning.
Fartygsartilleriet behärskade fullständigt elen flacka
kuststräckan omkring Mendere-Tschais nedre lopp och det var
omöjligt för turkarna att vid dagsljus tänka på en framryckning. I skynmingen verkställde de ett motanfall , och natten
igenom utkiimpades förbittrad e strider med bajonetter och gevärssalvor. Vid dagens inbrott måste turkarna åter draga sig
tillbaka. På så sätt utkämpades under 3 dygn de hetaste
strider med stor mansspilian på båda sidor. Till slut måste
landsti gningsk å ren giva vika för övermakten , och det lycka-
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Y, X, '"' V och S.
s·verna
1· D
/g ~m er~s mynning, X

Dessa punkter voro beläana· ' ' .·d
h • · ~ 'l
vid Kum Tepe, 'V vid Kap Hrlks
\ VJd SeddJI Bar o:h s vid Eski Hissarlik. Av dessa voro x'
'V och V uts eddasasom huvudlandstigninaspunkter och y . '
s. ["_or. 1111~~
. d re f"'oretag 1. och för flankernaso skydd och för oc:alt11
spllttra forsvararnes krafter och hindra honom att framföra
förstärkningar.
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Borderers blott hälften, och dessa måste hålla skyttegravar.
som voro ämnade för ett fyra gånger så stort antal. De tappra
männen voro fullkomligt utmattade av de utståndna striderna ,
och då man ej kunde räkna på i rätt tid inträffande försiiirkningar, måste order utfärdas om ålerinskeppning. Tack vare
medverkan av fartygen Goliath, Dublin, Amethyst och Snphir
samt uppoffrandet av en liten eftertrupp Scottish Borderers
aick de båda bataljonernas inskeppning mycket bra. »
b

Landstigningen vid S ighin Dere-mynningen utfördes 1 _
.. l .
111
cl e r l)C t a c ~n mg·
m· sia ::>askep1)et Goli·1th
1·1
' f • 1n. oc t1 var 'l n•
'
" · "'
förtrodd åt Kings Own Scottish Bonlerers och marinbatat jo 1 ~ en
P!ymouth.
·
Ur general Hamiltons ofTiciella rapport anföres följande
L~ t~ ra?: »Landstigningsplatsen bestod här av en sydvi.is.L om
lHJthm belägen smal sandremsa, bakom vilken reste sir< en
'>60
f o t l.:og
.. ~e d b~1sk_snår bevuxen
t">
~
klippa. Båda bataljonerna
kt~_nd_e fo~--~t ~-atta s1g fast på klipphöjden , och det gjordes plann~assJga forsok att få k~inning med de trupper, som lan dstigit
nd Kum Tepe.
'
Olyckligtvis trädde en stark fientlig m·clelning från Sighin
~-ere_ emellan. Våra trupper vid Kum Tepe hade full sysselsatlmng med att angripa turkarna framför sin front. Försöket
att anordna förbindelse med trupperna vid Kum Te e mäsk
därför uppgivas.
p
u_ncler dagens lopp observerades turkiska stridskrafter,
so_m gmgo fram på klippornn vid Kerevis-Dere och överste Koc
lvmgad ~~ att ~~:äva ned sig. Därefter blevo våra bataljon n
utsatta for kraftiga, ofta upprepade, av fältartilleri understöd da
angrepp, varvid artilleriet på våra betäckninasfartvo· t i 11 fölJ' d
t
..
b
tJ
Jh
.
a:.. errangens eskaffenhet ej kunde lämna någon nämnviird
hplp.
Skottarna företogo upprepade motanfall med bajoneltcn ,
men turkarna voro de våra allt för överlägsna. överstr Koe,
som under tiden dukat uneler för sina sår, blev redan tidigt
pa morgonen sårad, och antalet dödade officerare och manskap var mycket stort. Mot aftonen återstod av The Seottish

Landstigningen vid ]{um Tepe kl. 5-7 f. m. Sir Ilamilton anför härom: »Lanclsligningsplatsen består av en sandremsa, som iir omkring 200 m. lång och 8 m. bred och som
sträcker sig intill foten av en klippa. Här blevo Royal Pusiiiers
landsalta under medverkan av H. l\I. S. Implacablc, vilken med
en djärvhet, som väckte beundran hos trupperna, gick lii.ll
in på stranden under eldgivning från varje pjäs. Tack vare
detta unclerstiid kunde Royal Fusiliers landa med små för luster. Bataljonen gick sedan fram mot turkiska ställningen
på kullen 114, men måste draga sig tillbaka därifrån för ell
häftigt motanfall.»
Landsligningen vid l\ ap II e/les utfördes av Lancash in•
Pusiiiers under betäckning av ell par slagskepp. Sir Hamilton
lämnar en utförlig skildring över denna landstigning, för lång
att här intagas. På denna punkt hade turkarna vidtagit sina
krafti gaste förberedelser för att möta och avslå en landstigning. Taggtrådshinder, som sträckte sig ut i vattnet, landminor, elden från forten och de i land uppförda försvarssUi.llningarna kunde ej hindra de tappra taggtrådsklipparna att uppgiva sina försök. Trots n~istan övermänskliga ansträngningar
stredo dc hela dagen och hade på aftonen lyckats bemäktiga
sig ett par höjder, där dc gräYde ned sig och erhöllo förbindelse
med landstigningskårerna på sidorna. Under natten skredo
turkarna till motanfall, m.en slogos tillbaka. Sedan Lancashirefusiljär erna, dessa dödsföraktande och tappra trupper, bcrell
vägen, kunde landstigningen av huvudstyrkan äga rum under
betäckning av en mördande eld från fartygen.
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Landstigningen vid Scddil Bar. Aven på denn~\ punkt
ilade Lurkarna förherl'L{ ett kraftigt l'örsvar, och följden hi t•\·
ocksa de ohyggligaste förlusler för engelsmämwn , iilll:ln dt·
l'örsla bataljonerna hunnit sätta sig fast på stranden. Då t•n
i>al:lljon m· Dublin-fusiljärerna kastat loss från fart.vge 11 fiir
att i snu\båtar nå stranden, öppnades en sa hiiftig eld f'ra n
sliillningarna i land, Yilka ej kunde behärskas av fart,vg sa rt illl'I'iel, att hela bataljonen utom några få man omkom. Jl iir
skulle seelan praktiseras ett nytt siitt för landstigning. l\ ol angaren River Clycle hade l'ör detta iindamal hlivil omhv""<'t
't"lh
och försedel med fällbara porlar. Avsikten var aH siitla an;.;aren pa grund utanför stranden, varefler den ombord varande
landstigningsstyrkan - 2,000 man - skulle rusa i lan d pa
t•n brygga bildad av pråmar mellan ångaren och slra utkn.
Da denna landstigning hörjade, drevs emellertid en a v pr a m: 1rna ned av strömmen, varvid en Jucka uppstod. Seclan en pram
näslan fyllts a v sårade o c h döda, gavs order om all d cln1 rkeringen skulle upphöra. Pråmarna ordnades ~1ter, men niistan
alla, som sökte komma i land, mejades ned av eld fran n•volDt·i turkarnas stäl!nin"ar
verkanoner, kulsprutor och IWvär
•
t'>
v
barkeringen måste åter inställas och folket till mörkrets inh rol t
på aftonen hälla sig ombord å River Clyde, där de voro sk YCI dade för fiendens eld. Pa natten mellan 25 och 26 Iycka~lcs
aterstoden, ungefär hbilften, taga sig i land och deltog dt\ i striderna om Sedclil Bar.
Landstigningen vid Eski I-lissarlik. Denna försiggick ga nska lugnt och utfördes av South 'Vales Borderers unele r l>etiickning av ett par slagskepp, som helt och hållet kunde fi'•rhindra turkarna att med eld oroa landstigningen.

Operationerna dagarna närmast efter landstignin gen.
Såsom förut nämnts missledeles Limau von Sanders :w
skenangreppet mot Bulairslällningen och ansåg sig böra reservera föwtom den vid Kavak stående divisionen änn dt'n vi d

-
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staden Gnllipoli till skydd för halYöns nordligas!!:' del. Först
, a aftonen elen 25 april blev krigsläget sft klart, aU han, sedan
iruppe r för den oumb~irliga kustbevakningen i norr unda1lla"'its, utan risk ansåg sig kunna disponera större delen av dessa
~åda divisioner för södra Gallipolihalvöns försvar. Order utnavs därför alt Kavak-elivisionen skulle inskeppa sig i Scharköi ,
~n hamn vid Marmarasjiin och Gallipolidivisionen i Gallipoli,
för transport till Maidos. Hedan morgonen diirpå inlräffadP
de främsta bataljonerna pa halvöns södra del och lwsalle höjderna vid Hissarlik, varj~imtc försvaret av Ari Burnu hle\· för stärld. Dock togo dessa transporter elt par da gar i ansprak.
Den 27 pa morgonen upptäcktes de av en fjättrad ballong och
togos under beskjutning med indirekt eld från engelska fartyg
utanför Kaba Tepe, vilket lvingade en del av transporten a Ll
urlasta i Ak Bosch, en hamn 10 km. nordost om Maidos , föga
lämplig sasom etappstalion.
Förutom fältartilleri hade lurkarna dessa dagar å Gallipoli intet annat rörligt artilleri än ett medelsvårt haubitshalleri
a Denker-höjclen, ett par km. öster om Eltschi-Tepe å sydspetsen. Ringa skottvidd och omöjlighet att växla uppst~ill
nin gsplats förlamade dett~1 batteris verksamhet. Fienlliga flygare h.<:tde upptäckt dess liige och batteriet blev därför gång
på gång kraftigt beskjutet. Däremot kunde eld på asiatiska
sidan uppställda artilleriet, s:\väl det fasta som det rörliga, vid
fler e tillfällen deltaga i beskjutningen av landstigningsplatserna
på sydspetsen. Den 26 på förmiddagen gjorde de allierade en
framstöt i Dardanellerna med 6 st. slagskepp och en del jagare
för att söka tysta dessa besvärliga batterier, vilket dock icke
lyckades.
Liman von Sanders mål var att, sedan förstiirkningar hunnit anlända, driva fienden i sjön såväl å sydspelsen som vid
Kaba Tepe. Dock tvingade honom det fruktansv~irda fartygsartilleriet, vars verkan även nattetid i strålkastarsken var överväldigande, att hålla sig tillbaka och söka det skydd, som beträffande sydspetsen Sighin-Deres, Krithia-Deres och KerevisDeres dalgångar kunde lämna. Att hålla sig framme på den
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relativt flacka sydspets en och där ordna tillförsel av förplii n_
nad och ammuni tion var under den Yerkning sfulla elde>n rr~~
fartygen alldeles omöjligt .
De allierade kunde däremot under skyeld av denna eld i
lugn och ro fullfölja landstign ingen av trupper och artill <Ti
med alla de för en fortsatt framryck ning erforderl iga Yiilcti ga
förråden . Deras första stora uppgift var att på sydspets en ,;,._
mäkLig·a sig höjderna vid Krithia och Eltschi Tepe och atL vid
Tshemen Da()'M·
Kaba Tepe sätta sig i besittnin12· av KoJ·a
.
mot oYannäm n da
anfall
ett
för
Sir Hamilto n beslöt sig
n. Förutom
morgone
på
höjder på sydspets en redan den 27
ett par franska bataljon er, som just landstigi t vid Eski IIiss<~r 
lik, hade han till sitt förfogan de 2 engelska brigadl'r . Trup perna voro mycket utmattad e av föregåen de dagars och nät ter~
anstriing ningar, och landstign ingen hade ej framskri elit sa lan gt.
att ammuni tion och transpor tmedel i tillräckli g mängd föref unnas, men H ami! ton ansåg, att företage t trots dessa svaglw ll'r
hade utsikt att lyckas bättre nu, innan turkarna hunnit framföra proportio nsvis större förstärkn ingar, än han själv dc niirmastc dagarna skulle kunna göra. Framryc kningen un derstöddes av fartygen s at'lilleri och pågick i två dagar under de
häftigast e strider. De allierade hade den 28 på aftonen triingt
fram och satt sig i besittnin g av en linje tvärs över syclspetst'n
n ågra km. från Krilhia. Naturlig tvis fingo de härunele r Yidkännas stora förluster . Emellert id hade landstign ingen fortgalL
och reserver började anlända . Sir Hamilto n insåg, att om han
icke nu genast bemäktig ade sig Krithia och Achi Baba, dl'l
sannolik t aldrig skulle lyckas nå Konstan tinopel denna yiig.
Framryc kningen återuppt ogs därför elen 28, seelan flottan lwrelt väg med sitt artilleri för att därmed sopa bort försvara nw .
Dylika artillerib eskjutnin gar, som företoga s såviil för att skydda landstign ingen och s~'\.som nu och seelerme ra för att förbereda framryck ningar, voro av en så fruktans värd verkan, alt
man har svårt att förslå, huru försvara rna kunde håll a sig
kvar. Granater och granatka rtescher av upp till 38 cm. kaliber och vägande 900 kg. överöste varje tumsbred el av marken
med kulor, granatsk iirvor och stenfliso r. Varje buske och

1
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()'ula av elen exploder ande lydcliten, och hela syd. •
t'>
.
l' ly ft ,<a b levo

' etsen var, på de ställen förwara rna befunna sig, insYcpt 1
~?od:a moln av rök , liknande en jättevulk an i upp1:or: Del
f:;jreföll omöjligt för ett IC'Yancle viisen all uppehåll a s1g 1 delta
..
in ferno .
L~·sLa batsoka
ater
atl
för
sundet
i
in
flottan
gick
28
Den
utan
ic;ze:
dock
lyckades
t
Företage
teri erna på asiatiska sidan.
pgare
T~·a
.
förluster
fi ck j stället flottan vidkänn as en del
och en u-håt sänktes, varjämte allvarlig a skador illlfog~cles
Jea nne d'Arc , som sköts i brand , och Majestic . SLaclen ..:Mmdos.
turkarna s viktiga urlastnin gsplats vid Dardanc llerna skols samvarvid större delen av staden och cle>ss :1nlilgga ·1· ])I"lllcl
·
<-n
n1a da
nin gar förstörde s . Såviil denna dag som följande c:ag:u· unclcrstöclcles framryc kningen emot Krilhia och Eltsclu 1 epe med
kraftig beskjutn ing från fartygen .
De allierade fortsalte försöken att hemiikti ga sig dessa
höjder, och här uppstoci a förhittra de strider, som upprepa. des
nästan dagligen ända till den 8 maj på aftonen, då den s1sta
stora stormnin gen företogs . Kl. 5,15 öppnade hela slagfloUm~
eld med både svåra och lätta pjäser mot Krithia och .-\cln
Baba vilken pågick uneler 15 minuter. Efter alla teorier borde
turkarna efter denna mördand e beskjutn ing varit ·alldeles till intetgjor da eller så bedövad e av lydcliten, att de ej längre ha~~e
någon kraft kvar att motstå ett anfall. Fartygse ldens upphorande var signale>n för de allierade s stormnin g och såsom en
man reste sig linjerna och gingo uppför höjderna , men emoltogos där av turkarna , som kommo fram ur sina hetäcknin~m·
och fortfaran de voro i stånd att med kulsprut or och maskm gevär omöjligg öra anfallet. Engclsm iin och fransmä n h~de
åter med stora förluster vunnit ett styeke terräng , men mal et
var därmed ej uppnått och vad vi.in·e var, de fingo nu full
bekräfte lse på, att det ej kunde nås mt>d de medel de fiir niirva.rancle hade till sitt förfogan de.
Det från övriga fronte1· så välkänd a ställning skriget hade
även här hörjat och därmed omöj li ggjort några snabba framryckning ar.
l
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Tidskrift i Sjöväsendet.
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.-\tl del iiwrhuv ud laget lyckade s de allicmd e aU bndsii!L l
.
tl·
t'll st
\''lr
cFir
hst
• a l'~'
s111a trupper pa strände rna och balla sia
'<
'b
bragd, som möjligg jordt•s genom deL oinskrä nkta lwrr; 1 ,·iiJd(:~
.,.
pa haYct,.. slagfiol lans kraftiga artilleri och den s:irdel"s
t"'~ n"--·
c
l'"'Jl
ttat
ÖYcrska
hava
vida
dc
sym•s
s;umna vadcrlc kcn. Dock
t-> <1
l
o_~·~ undct:s kallat fienden s krafter med avseend e pt1 cll'n el'terat
folpndc framryc kningen . Terräng en vnr s~irskilt svarl'r.Jn~
komlig. Denna oliigenh el fingo ju iiven Lurkarn a vidkiinn ds ,
n~en de hade dock fördelen aU kunna anviind a sig av sji'd'iirhmcleb en pa Dardan t'llerna jämte för transpo rler pa land iiir
saclan tcrriing siirskilt liimpadt> transpo rlmedeL Det ku. to m.
rade, där eLL anfall kunde viiutas, var endast omkrin g 120 km.
lang!, varför försvar an·n med den kustbev akning som ranns.
iiven om han blew missll'd d cm fienden s avsiklt" r, borde ha rt
tillriick lig tid pa sig att, innan den anfallan de hunnit ord 11 ,1
sig för en franwyc kning, insiitta starka krafter pa de hot a d t•
punkter na. Därtill kom, att de försvar ande haft en hel ma 11 ; 1d
på sig för att särskilt rikta in sig på avviirja ncle av denna stiil.
Vad det levande materia let betr}iffa r, så får man, trots att cl t•
allierad e visade prov på s~irskilt stor tapperh et, mod och cli'lcls förakl, icke frankiin na Lurkarn a samma egenska per.
Hade dc allierad es ledning , innan dPn bcsliit sig för dett .1
företag, opartisk t och samvcl sgrannt vägt fördela r och nack delar mot varandr a, borde de hava kommi l till deL resull<tl ,
att sannoli khetern a för att lyckas erövra Gallipo li voro hel\'Cll igt m indre iin för all misslyc kas häri. ALL sa blint, som i1iir
' 'ar fallet, lita på slumpe n, j a, på att underv erk skulle komm.J
Lill h jiilp, maste anses såsom ett allt fö r liittsinn igL spel med
stora natione ll a värden.

De fortsatta striderna under sommarens lopp.
Sedan ställn ingskrig e t börja t, må ma n d ock icke tro att
d e a lli era de slogo sig till ro . Tvä rtom utveckl ade sig en rastlös verksam he t, och turka r na voro ofta i oviss h et om dc förc tag som fö rberedd es . Vid l{aba- T epe eJler rä ttare något längre
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krat'ti-,ot
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Lim<tn
tid
emclln
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yckc n hl'L matnil' l ilandfiir dcs.
111
\'~l'O
hiir
nclt'
Sa nde rs haclt• den uppfattn ingPn, alt de :lllf<JI]a
sig\ sken ;tv, och all dt•r:ls avs1kt
c;•t t·e ' <:in vad dl' Yilk giir;1
(
s VHnc
däJ·f ör sannoli kt var alt binda starka turkiska fiirs,·arskr;~flc'l'
pa deLta stiille, liil han clt·n. l K _m_aj ig:_111gsiilta eLL anl:lll, vilk:t
dock på grund av svag artdkns l1sk lorlwrecft>lse och ammum Lionshri st misslyc kades och lillhaka slogs. Tre ch1gar senan•
fö retogs pa sydspeh en av engt>lsmiin o('h fran~miin, som nu
här insDtl ansenlig a liirsliirk ning:tr, e11 framryc kning. \'ilken
iivcn tillhaka slogs.
Under dessa dagar fingo lurkarn a ett viircll'fttlll tillskotl i
rö rsvarsk raft genom all en myckt•n ]wl DrliiJcri och al\1!11llllilion
framför des genom tyska rna s försorg. A r t i i ler i fiirsvn rt'L Y iel
Da rdanelle rna upphjiil ptes. Dit fiirdcs en massa nwddsv art
artilleri , som uppsliil ldes i clolcla stiillning;~r vid striindl 'rnn
på asiatisk a sidan . lianhits er av 21 cm. kaliber uppslii llclcs
där o c h kunde på riils förflytt as längs kusten. Xven Gall i poli
till fördes kan01w r och ammun ition. Ammun itionsfa hrikt•r i
Ko nstantin opel om organ iseraeks och ulvl'c k lades u n d Pr Lys k
ledning .
Redan den 1:~ m;1j hade det lyckals t•n turkisk jagare att
sänka det i Morlav iken till ankars ligg:md e engelsk a slagske ppet Goliath . Juhelsk rien hlcvo iinnu hiigrc, dit såsom en löpeld kr-ing hela turkisk a krigsliig rl'L unelerrä ttelsen spred sig,
att den sjöviige n fra n Tys klan d komma nde U 51 u lan fiir Ar i
Burnu den 25 maj sänkt engelsk a slagske ppet Triump h. TYå
,J:Jg,kr• ptwt
ilag::~ r spn:lrP ly(•kadP s flpt S!lmm:l 11 -h:JI nll .'-'iinkn
unelerv erk
ett
Majestic. Denna mäktige hj~ilpare hade liksom
dykt upp ur hawl och satte turkarn as vidskep liga fantasi i
rörelse. Men för de allierad e hade denna lilla hål en mäktig
verkan, t y dl'n tvingad e dem att vidtaga besviirl iga och på fiiretagen förlama nde försikti ghets:H gärder vid krigföri ngen t ill
sjöss .
D en 27 maj företogs från sydspet sen ett nytt s torman grepp
Inot K rit hia och Achi Baba, engelsm ännen på vänstra och
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f'ransm~i n LH' n p a högra flygel n.
(.2ueen E lizabclh förb eredd t•
anf:dlel, Yilket dock ater misslycka des. Den 30 maj förs iiklt•
Lurk a rna et l mo lan fall, föregånge t av livlig granateld , för a 11
driva angrip:m1 a i sjön . Vid stormning en uppstod en skarp
strid med hlanl-;;a vapen. Före morgongr yningen mflstv d<wk
Lurkarna draga sig tillhaka till sina ställninga r.
Den 4 juni satte Sir Hamilton ålerig<'n i gång ett anfall
i stor stil , som riickle i LYa dagar, och första dagen slutadt•
med stora framgång ar för dc alli erad e och fruklansY ärda l"iirluster för turkarna, som da voro niira att alldeles kro ssa~.
D ock inträffade följande dag reserver, med vars hjälp dc omstridda höjderna räddades. Först efter delta anfall synes l tamillon haYa till fullo inse tt det f'ruktlösa i alt komm ~1 f' ram
på denna viig.
Det iir blott engclsmii nnens till ell ordsp å rk vordna stoiska lugn , som kan förklara , att dc icke lå ngt förut uppgi1·it
ett förelng, som på grund av de stora förlustern a blev svårarl'
för varje d:1g som gick och vilket, om de iin lyckats ini:t g~1
Krilhia och Achi Baba, skulle hava berett dem nya, större
svårighete r att kämpa emot. Dock uppgavs icke företa get i
sin helhet. Hamilton ville nu försöka sin lycka p å ett annat
ställe oeh salte därför in sinn starkaste krafter vid An:li"ort avikrn och Ari Burnu.
Hamilton hade under försomma ren vid flera tillfällen lwgärl förstärkni ngar. Dessa hade nu änlligen kanunit och
80,000 man friska trupp<•r hade i slutet av juli och början :tY
augusti anlänt.
Den norr om Ari Burnu Jiggande Suvla- eller Anafor l:lviken h:n· en vidsträckt , flaek strand med goda landstigni ngsoch utveckling smöjlighe ter. Den 6 augusti pa aftonen landsatl.cs hiir en mindre styrka, som sköts fram mot Koja Tsclwmen Dag, en bergshöjd behärskan de framför liggande landskap.
Denna bergsrygg stiger syd om Bujuk Anaforta till en höjd
av 300 m. och drager sedan i S. S. \V. riktning ned mot hawL
varest K aha Te p e är dess yttersta u Llöpare. Bergstrak tern a
äro uppfyllda av talrika klyftor och klippor och ha nästan in gen
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.eo·et:llion . Genom :1tt komma
ll es illnin g hiir:1v sku ll e
1
cleballieraclc kunn a llehiirska lwla G~1llipoli. Turk~1rn~1. f'in~o
därför bråttom alt lwsiitta varje kulle oeh _ draga L!ll stg f~:r
stärknin gar, och del var m insann ej för lt digt, ty redan Joljande natt landsalte molstand: nl'n pa fyra o_lika 1:unkln om.. · 11 ., 100 000 man under dl'l all de !va vtd An Burnu hel\.11
b
'
'
.
fintliga divisimwr na marsclwra dl' nordnrl fiir all fiircn:1 sig
med dessa Jandstigni ngslrupp< 'r. Turk:1rna lwgavo sig dit i
ilm nr selwr oeh intriilfade just l:lgom fi"11· all kunna avviirja
stormangn ·ppet. Siriderna u! wc k lade sig hiir ·ungl'fiir sasom
pa sydspetsen . Det skulle f'öra oss fiir langtalt i rll'laij gl'lwmo·å dem . Pa hada .sidor visades prov p~\ Sl'g ulhnllighc l, out~röttlig motstancl skmft och diidsUirak !and<' lapperlwt. Se(hm
de första häftiga stridnna undn augusti månad lagt sig, griivcle de allierade ned sig i närheten av kusten, och undn hiislmanader na fiirekomm o endast smiirre fiiklningar .

Flottans uppträdande under sommaren.
De tyska u-hatarna s upptriid:m dl' i sluld av maj nliintdr
en miirkl~ar fiiriinclrin g pa dl' ~1llieracks flotta. De dyrharare
större fartygen fiirsnmno fiirsta tiden ch·h·is och de, som vi a in :-;"O nwd h<>an ska hög fart, varigenom (•Idens Yerkan
sade S l."
b' h
.
blev liten. Den indirekta elden upphiinl e allclelrs. Till understöd åt trupperna pa Gallipoli användes nyhyggcl:1 grundgående monitorer och jagare. Under sommaren s lopp uthtcles
av de all ierade stora minfiilt i Dardanell Prnas mynning fiir
att hindr~1 u-balars utliipancle , och sedan ytterligare fiirsikligh etsm ålt med lorpednii l och niilspiirra r vidtagits, hiirj<Jcle ftler
de större fartygen visa sig i rikligare a nta l dock utan att giir~t
några kraftigare angrepp.
De turkiska fartygen Yoro mTrks:lln m:l pa cll'nna front
under nästan hela liden. De få sliir re fartyg, som funnos, voro
en gagerade i Svarta J-bvcl och lwhiinles vii i diir. All siind:1
ut dem mol den sa kollossalt iivnliigsn a engrlsk-fr anska flottan hade diirfiir v:Hil oklokt. Diiremot hade sanno likt jag<lr~.
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na , om dt• varit l>e~jiilack ay nagcm oiTen~ivanda, kunn:tl l"i"n· svarn om iin icke förhindra de nattliga m i nsn'pni n gsfiir da~t ' ll
i Dardanellerna , slöra fienden vid de närlwliigna lwst'rn;t ""llll
framförallt l'ftl'r de ~t lticradPs ;,lora f'iirlustpr den 18 mars p:t\sal pa att iika oron och fiirvirring<'n och giira förluslern :t iinnu
sliirre än de hleqJ. Den l'llda gång nagot anfall fran dt·~~:t
jag<tn· fiirspordes, 1·ar da Golinth i mitt<'n :tv m~tj siinkll's i
Mcrlo vik t•n . Den u-hal lurkarna fiirfogadl' iin•r hiirdPs lw!lt•r
aldrig av. K:mskc• har den 1·isat sig v:ll'a vii rdelös.

Evakueringe n av Gallipoli.
Da dl' allierad<' sent omsider insago, att det ~in·n 1·ar fruk tlöst :tll siik~t nå sitt mal ÖYl'r Kodj~1 Tschemen Dag, l><' sli'l!o
de sig för dl ~llerlag, l'll fiirl't<tg, som v~H minst lika Y:m skligt
som landsligningen och vilkd utfördes pft ett miistt'rligl siil t
utan nägra störT<' förlustl'r.
Ev:1kueringl'n hörjade vid Suv1<1 och .\ri Burnu 'H'h utfördes dilr under loppet ~tv den 10'-- 20 december. ,\l IL 1·:tr
planlagt i minsta detalj och del låg sliirst:1 vild vid att fiir s1·:1ran•n av Gallipoli t•j skulle ana nagol och diirigenom oro:t fiil"<'laget. Dii r fiir pagick utskeppningen t•ndasl nalletid. llndt•r
de fiirsta lio niillnn~t inskeppades niirman· 200 kanmw r ot"h
talrik transportrnatcr iel, :3,000 lastdjur, -l.J.,OOO man samt i iiv r igt .:tll:1 fiirråcler och all ammunition, som icke var ah~olul
behövlig i hiinddsc av l'll Ö1·c•rf'all i sista ögonblicket. Under
sista perioden niillcrna mellan 18 och 19 samt 19 och :zo dt·<·.
insk<•ppad ps res len , nwra än 10,000 m:1n varje natt. Del nw,t
idealiska viidn rädde lwla tidt•n, vilkrt nr av särskild bct~· 
delse, cniir detl:t möjliggjorde :llll"iinclandl'l :tY lätta bryggor
och smiirre fartyg. 2-! limm~1r efter inskeppningen s fullhor dandt• hörjade oviidret. Allt gick rulinmiissigt och strax fiin•
kl. 6 f. m. dPn 20 dec . var evakueringen slutfiird. Sistu al gärden i land var all spriinga t•n stor mina och att tiinda eld
på de med petroleum iivergjulna förråden , som ej medta gi ls
utan staplats i en stor hiig.
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Del förel'allcr nii~t an otroligt alt allt detta kunde ske mitt
f ramför de försvarandes ögon, ulan alt dt~ssa miirkle vad som
försiggick. Ett ingripande från deras sida skulle sii.kerligen
hasa letl till en formlig katastrof, enär hela stranden låg utsatt för deras kanoneld och de vid etl dylikt tillfälle ej haft
anledning att spara pa ammunitionen . Ett saclanl anfall i
sista stund hade av dt~ allierade tagils med i riikningen. Förbanelsplatserna voro orörda med saniletsperson alen i beredskap. Del va r också i planen hestäml, aH i hii.nclelse av att
ett sådant anfall kommil sista natten, skulle försök göras alt
föri-.andla om ett vapenstillestån d morgonen erter evakuningen för att om möjligt fijra bort sårade.
Evakueringen av sydspetsen började natten till elen ;n
decemb er och avslutades natten till den 9 januari. Enligt planen skulle hilr antalet trupper, som voro kn1r på halvön, till
näs t sista n alten vara n edbrakt till 22 ,000 man, av Yilkn 7,000
skull e inskeppas nåsl sista natten och 15,000 sista nallen , vilken sistniimnd~1 siiTra dock senare åndrncles till 17 ,000. Sa
få kanoner som möjligt låmnades kvar till sista natten. VLidret var vid detta tillfillic ej så gynsamt som förra gången.
Flera dagar bl{tste det ganska mycket. Även slöreles insk eppningen av fiendens eld, i det all batterier på asiatiska siclan
voro väl inskjutna på några av utskeppningsp unkterna och
avgåvo eld såviil nall som dag, faslän förlusterna, som dii.n·id
förorsakades, hlevo relativt små. Det lyckades över förvänlan
vä l att hemlighålla företagC' t. Turkarnas flygmaskiner kretsade över p la lsen flera gånger. Vid sådana Li Ufållen d irigerades transporl av djur och förråd i motsatt riktning och lossa des åter ur motorpråmarn a för att de rekognosceran de skulle
få u ppfattningen , atl en utskeppning pågick. På aftonen den
7 gjorde turkarna ett allvarligt arlilleriangrep p, som följeles
av ett utfall av infanteriet. Detta anfall ägde rum, medan de
främsta linjerna ännu voro besatta och det fortfarande fanns
60 k anoner kvar i ställningarna med rikligt ammunition-sfö rråd och b lev därför avslaget. Det var träffat anordningar för
att förstärkning, bestående av en infanteribrigad , raskt skulle
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kunna siinclas från Imbros i fall av behov. Uneler evaku<'ringens sista n alt var fiendens artillerie ld my c k et olwl vd 1i..
.
Det gtck denna natt hög sjii, men inskeppn ingen kunde do('k
utföras enligt planen och kl. 4 L m. v:u allt klart.
Skildrin garna av dessa striders förlopp iiro sasom l'iirul
niimnls oiindligt skiftande . allt efter som de hi1rslam ma Iran
L'ngelska eller turkiska källor, varför det iir svart all av<>iir·
1
vilket som är överenss liimman de med sanninge n. Sas.nn
ex.empcl kan anföras huru den i Tysklan d ulkomm atHk : _
111
st>clcla tidskrifte n »llluslrie rle Geschich ll' des \Yellkri t•gt''>
askadlig gör den nyss bärO\·a n omtalade evakueri ngen av (;aliipolis sydspets .
»Efler engelsmi innens flyklarla de atertåg fran Aanafort . ,
1
sag det niistan ul som om posterna vicl Dardane llernas inl''Jlll
skulle bilda ett varaktig t hot mol Lurkarna och utgöra elt hinder för deras rörelsefr ihet. I slälln inga r vid Sedclil B a r hi'>! l<>
sig iimm 25 ,000 engl'lsmi in, mot vill;:a lurkurna ii,·acle etl sL1rkt
tryck. I synnerh et var deras svåra artilleri, som insalks mm
de engelska ställning arna livligt och krävde flera miinni '>kouffer iin någonsin förut. Turkarn a voro icke Yilliga all lal.1
engelsm ännen undkom ma i mörker och dimma , sasom dl'l
lyckades vid Anaforta . As manga tecken hade man miirkl.
att motstan daren icke liingre var villig all till varje prio, lw ll:1
sina av granater upprivna ställning ar. Man hade iaklt:1 gil ,
all det eligelska lalltarli Ilerid all~ mer och mer ersalles a,.
fartygsar lillerict; dessutom ökade engelsm ännen tydligen :111Lalcl transpor tfartyg i niirhelen av landstign ingsplats erna ot'll
slutligen hade turkarna miirkt, all fienden återigen som tidigare förut under skydel av röda korsel sökte borllrnn spork ra
trupper på lasarells fartyg. Alla dessa iakllagel scr ökade Lurkarncs slridslus l, sa all de med onttröttl iga angrepp Lriingde
in i inkr~lldarnas läger och togo mänga fientliga skyllegra var.
ö,·erliigs enheten hos del turkiska artillerie t, som genom sin
högt belägna ställning därvid kunde lämna understö d , LYin gade slutligen engelsm ännen alt söka sin räddning i en skynd sam flykt. Avgöran de var natten till elen 9 januari , da tur~

..,

~·
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. _ a med stor styrka förelog ett allmänt angrepp
och sluthal 11 •
.
Ji<ren jagade bort de sista engelsm än, som bcfunno s1g
på Galli~li. Mot kl. 3 f. m. miirkte lurkarna , nll i den engelska
~tällningens mitt s<wäl maskinge Yiirselcle n som. handg~.·am~l
l;:astni n gen upphörd e ocb aLL en p a u s uppstod 1 elen sa rsktl t
mot turkarna s vtinslra flank riklade skeppsarl i llerielden . Del
- ett teck en för turkarna all ulan h~insyn till elen holande
var
faran fran de talrika minorna genom förnyade angrepp rycka
sin fiende in p~l livet och tvinga honom till l'lykt ombord a
. En del av det turkiska arlillnie l riktade sin eld
[·.,1.1·ty"en
b
mot de fienllig :1 lanclslig ningsbry ggorna, uneler del alt samtidigt andra turkiska batterier heskölo den Yikandc engelska
eftertrup pen. · De av den, som ej uppnadd e ck riiclclancl c skeppen, föllo i en förtvivla d kamp lmcler turkiska infanteri els
[ramstor mandl'. Den gryende dagen fann turl;arna ~a
som herrar på slagfälte t. Därnw<l Yar engelska Darclmw llerl'örelagel s fullständ iga fiirolyck nnde beseglat. Viirclen för milliareler O('h 200.000 människ ors blod hade offrats med del enda
resu ltat alt tron pa den t·ngclska oiiYervin nelighele n sliirtal samman överallt och framföra llt i den asiatiska världen.
Turkarn as byte var om~itligt, och hloll dess samma nsiitlning vitluade tydligt om. den engelska flyktens bradslörl<~dc
hast. Den svårt tillkämp ade slutliga segern framkall ade överallt i Turkid den slörsta gliidje. Senaten behandl ade en proposition, som förklarad e, all elen 9 januari skulle firas sasom
turkarna s national dag. För all:l deltagare i striderna och
för barn efter fallna insti(Lad es en minnesm ecllj. Liingre fram
beslutade s all uppföra en minnew ård över de vid Dardane llerna stupade och besUimcles, att varje förbi p:t sscranck fartyg
av elen tnrkiskQ. marinen skulle giva hederssa lut
Den 10 januari öppnade s eld av elt engelskt fartyg frän
1mbros mol Secldil Bar, Teke Burnu oeh His , arlik, men dc
turkiska svåra baltericr na viss le sn:1 r l alt Lvinga fartyget atl
avgå, så alt de turkiska soldater na ostörua kunde skrida till
att rädda de som byte tagna förraclcn . Näslan otroliga m~ing
dcr av de mest olikarlad e fiiremfd insamlad es : otaliga säckar
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med mjöl och p otatis, anlomo hilnmb ulanse r, molorh jul, l>
omhk:lslare , pionic nerkty g, inredd a operali onsvag nar. E tt
slorl
antal av sina viirdef ullasle hiistar oeh mulåsn or hade e
..-.. l .
11 ,...,,
miinne ll förgifta l, emelle rtid föll o cloe k över l ,000 d ju
r kvande i hiincle rna på turkarn a, som fiirlriif fligt v ä l f u n no
anviindni ng just för della byte. Andlös a lriingk olomw r fiirdl'
hylet till sin nya besliim nwlse oeh oövers kådliga arlwhu
·..,k.tror begrav de fienden s lik. Bland de fallna hefunn o sig !"ram
fi irallt talrika indier, vars p:'\ del lån!!"a hård Eiti jrrenk;i
n l"1t"'''.,.. 1
h
(
IIk, cngelsm iinnen synhar iigen avsiktl igt låt it bl iva liggand
l·
under begrav ningen av dc död:1.
Kampe n vid Dardan cllerna , som även kostat elen enge lsk:
1
flottan så stora offer, f:mn iinnu ell sista cftci"spcl i un
ringången av slagske ppet Edwar d VII , som stötte p:\ en
mina
oeh sjönk, sedan besättn ingen blivit brakl i siikerh el. Sasom
plats för katastr ofen blev, trots enuels
ka försök atl lll'mli .,..._)
hålla den , Darcla nellern a bestäm d. Edvard VII var ett :1v
dl·
största slagske pp, som hade rtt dC'plae ement av 17,800 ton
, un der del alt bestyc kninge n beslod av-! st. 30,, cm., 4 st. 2:3, ,
c m ..
10 sl. Hi," cm. och 12 sl. 7,6 cm. kanon er, vartill kom
-1 -,t.
-15 cm. lorped rör. Besälln ingen räknad e 820 man. EchY
<lrd
vn, som löpte av stapeln 1903, var det åttond e s la gskep pl't.
vars förlust engelsk a nmiral itelel lnmde inregis trera .
I engels ka parlam entet förkun nade Asqu ith engelsm iin nens fördriv ande såsom en seger, i det han beteck nade nederlaget såsom etl »glänsa nde lychtt å tertåg, som outpW nligt skulle
inrista s i den engels ka histori ens blad ». Diirvicl var för
honom biittre iin för n:'lgon ~Innan hl'kant , att Dardan ellerfii
rct:Igets samma nstörta nde i verklig heh'n var dd sliirsta engel
sk:1
fiasko under nuvara nde kriget. »
~-

•

t..J

~

Delta, ck allierad es jättean grepp mot Dardan ellerna , had e
härige nom avsluta ts i ett missly ckande . Då de insågo , atl
dl
betving ande av de miiktig a hinder , som här förefun nas ,
ick l'
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art kunde ulföras av flottan , fortsal les försöke t med bisländ

~~~1\llldslr iclskra fler och fullföljele s nll'd utomo rdentli g kratt

o
G·tlli[)Oii h·tele försva raren l'll arme, utru stad med ch'n
Nfcn pa '
'
.
.. . .
.·
clerna krigsko nstpns alla hjälpm edel och sarsk1l
~ ru slad m Il
10
~: l f!-·> - "ll lerr;ino- som h]. Öcl dc l;; rigfiir:l nd c och 1 a ll synner 1
0vac
n'
·.
{ .
.
rn
het de anfalht nd e pa d c svaras te naturli
ga lunder . N,tt>Ll. Ullastnin gsham nar funnos ej ulanfö r Da rdancllcrn :~ , ulan
elen
anfall andP tvingad es all med tusPnta l s sm a balar Y ~d Pn grun
d
st rand urla s ta iclw blott truppe r ulan iiven arlill en , vagnpar
l~.
lastdju r och alla sing av krigsl" ömöde nheler.
o . m. ~·arJe
droppe dricksv allen mas le j u tran s po r leras d_Il . De ~~arJ).t'
Jän-na basern a vid Tencdo s och Lemno ~ voro l'J hell er snrs1nl
t
b
'
..
l
l
lämplig a snsom smnlin gsp lalscr för stor a ar meer
, l:nar c e sa_ '.nade bad e li vsförnö ckn hele r och dricks va lk n. El t la ndslig
nin"sfö rsö k som delta var atl siitta allt pa etl kor\. H
~1c_k
någ~·a olwrtik nade ogynsa mma omstiin clighet er till sliill v~d
landsti gninge n , back armen yarit riiddningsli")St fiirlor,lcl.
~U
lyckad es man , tack vare gynsam ma omstän dighet er , . komm
:1
i ]and , men di:i r vidlogo dock w n righele r, som de ~n {a
llancll' '>
krigslt>dning langl förut skulle kunna h:wa berakn al
var:1
omöjlir
ra
alt
övervi
nna.
·
b
')00 000
Förlus terna voro ock mycke t stor:1. N..
I armare ,
.
l
l
·l
ll'l\"l
clttl··1t
uneler
i
strider
1nan av cc
na
och
a
H'race
Il
o1ce
l
' ,
,,
till följd av sjukclo m.:n, och ck pennin g:n företag el slukat
kun na räknas i manga milliar der.
. ..
Men iivcn Lurkar na fingo vidkän nas stora förlusl er J clod a
och s[u·ack , om ~in icke på langt niir si:t stora som clc allierad
e!>.
Delta stora anfall mot Dardan ellcrna iir ett företag , so m
kri gshisto rien kan inregis trera saso m särcll'le s bel~sa_ nd_e
i sill
slag och Yiil i alla Lider komm er nwcl :wseencle saval a P~_ao·
lägrrnino·en i stort som detalje rna all framst a som et! det
larob
b
rikaste och ,·ikliga sle exemp el i liiran om anfall a oc ll r·orsvar
av ku stbdiis tning:n .
Dock rar man hiira,· ej draga nagra förhnsl adl' slntsnt se :·
och tro, atl de timade hiincle lserna kuuna lillliirl itligl l~esliim
:
o
~, , . ull 11"l,· 11 ·,1I1Cie företa~," mol kuslhe fiistnm gar 1
l na utgang en "
'
"
allmän h et.

,l

L

(

H

:r.

•

-
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Yad natur o<.:h miinniskoko nst i förening kunnat ast a<] ,
komma vid Darclane!lc rna hade gjort förwaret dårav ~a ~ii r
l'gel gynsaml, alt endast rn d jupt inne i en S\'arnavigah el s kiirgard h eliigen opera lionsbas för en flotta kan i försv~uss~· n JltiiJ k.t
miila sig dårmed. En sadan has ht•hiivcr knappast risk('l'il
<llll'alJ sjöviigcn, om den har clP riilla fiirsvarsnwd len , vilkn ,11.
allt all döma torde vara minfiilt, flankerade av viiJ dolt O('IJ
mot di rek l hcskj utning skyddat medel sY a rl artilleri ~a mi uIJal~lr. Svara hanhitsba tter ier iiro hiir end a st erl'ord <> rliga, 0111
ba~erna kunna beskjulas av farlygens artilleri utanfiir skiilgardsomrad cna . D~i rti!ll.;;riin•s mot anfall frim l:lndsid:1n kr· 11 _
tiga n•serYcr av rörliga landstridsk rafter, :l\·scdda aLL s n: 1i,J 1t
insiitlas pa h o tade punkter, fiir alt ~l\· sla landstigning ar ocil
sk~· dda ha-;crna mol direkta anfalL
1\· i ngns man av omstiindigh ctern a att ha v~1 sina hast• r 11('liigna i närheten av öppna IHwt'l cllt>r innanfiir ell mi ndrl'
skiirganbom rade, da mastt• törutom ny:,s niimnda fi)rs\' :lr',meclel tillkomma jiimtt• sYara haubitshalle rier iin·n sntra f hwkhanebaLLeri rr.
Bel riifTa n de pjiisemas u ppstii Il ni ngssiit t ha nfaren hPlt'l'll<l
fran D a rdandlern a lärt oss, att de icl.;;e få Yara uppsl iillda ri·n·
trangt och mastc Yara sa skyddade, att om möjligt endast llly'llningama äro ulsatla l'iir lriitl'ar. Sen-ismans kapet biira , id
alla pj~iser h:l\·a tillgang till fullt skyddade tilll'lyktspla lst' r i
hiindelse :.tY alt hallt'I'ierna pa grund aY omständiglw lt'ma h li,.a oförm ögna att nYgiYa eld.
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. .
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~
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