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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 års
berättelse för 1910-12. Något senare har ledamoten J. La
gerholm i Hälso~ och sjukvården vid mminen 1913-1914 å
nyo 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 luft
draget och trycksänkningen, som afficiera trumhinnorna, 
luftförtunningen och syreminskningen på större höjder, gaser
na från motorn (petroleum, kolsyra, koloxid), bråddöd och 
drunkning vid nedstörtande o. s. v. Härtill kanuner den upp
slitande påfrestningen av nervsystemet, särskilt stegrad ge
nom stridsflygningens dubbla uppgift. En för ändamålet av
passad 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 Barn
ängens tekniska fal)l'ik. 
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viist mo.t så~iil kyla som drunkningsfara o. s. v. gardera flv 
garen till vtss grad mot elementernus inYerkan mc 11 ·1 . · .. .. .. ' ' 1.\ns basta forsvar ar en stark , tränad kropp, säkert öga och iira 
stadig hand, klar och kall hjärna samt en rask och okm·li,; 
l:cslutsamhet och energi. Hans liv kan ofta bero ay han~ 
lörmåga att ögonblickligt uppfatta en oförutsedd situation och 
att nästan reflexartat utföra en skyddande manöver. lliir 
iir alkoholfarans förrädiska verkan alt kraftiot belo!l"' ·1 h u , . s. 
dess senverkan av trög reaktion och nedsatt andlig och kropps
lig vigör. Om någonsin är alkoholen en fara för flygaren. 

Som bekant iiro alla aspiranter till flygvapnet unckrka~La
de en särskild mycket omsorgsfull undersökning. I en ar
tikel i The Mil. Surgeon okt. 1916 lämnnr en amerikansk Jii
kare George P. Cottle några upplysningar från dc amerikans
ka flygskolorna och deras personal. Läkarundersökningen 
sker här efter ungefär samma schema som i de tyska och 
franska. Särskild vikt lägger man alltjämt vid prövning av 
syn-, hörsel- och jämviktsinne samt blodtryck och psykom o
torisk reaktion. Från dc stränga villkoren kan man stundom 
göra undantag Om en kandidat i vissa avseenden visar sig 
synnerligen lämplig, bör vägen för honom ej vara definitivt 
stängd, för den händelse han i ett eller annat avseende vi
sar sig ej fullt fylla måttet t. ex. i syn- eller hörselprovet. 
så fall vädjas till högre instans med noga angivande av plus 
och minus, vilka tagas i övervägande av vederbörande myn
dyghet i och för lämnande av eventuell dispens. I senare fa l
let ställes aspiranten under noggrann observation , och hans 
utbildning följes av stationens läkare, som har alt m·giYa sitt 
votum för det slutliga avgörandet. Samma förfarande tilliim
pas på flygare, som efter anställningen ådra11it si" na"ot fe l '-' v b b 
i syn- eller hörselförmåga c. d . Erfarenheten har nämligen 
visat, att en person , som en gång lärt sig yrket och visat sig 
lämplig för detsamma, kan reda sig med någon n edsiittning i 
syn eller hörsel. Under utbildningstiden vid flygskolan iiro 
eleverna förpliktade att varje vecka infinna sig och adägga 
rapport hos läkaren, som måste vara särskilt viil bevandrad 
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undersökningsmetoderna och allt yad som rör flyaninfTcns ~t""> 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 sanitetsmajor Green, stationerad vid The aviation posl 
Fort Sam Houston, Texas, har nyligen redogjort för undersök
ningen över flygningens inverkan på blodtryck, pulsfrekvens 
och h:oemoglobinhalt, flygsvind el m. m . Han finner att blod
trycket stiger avsevärt på större höjder, samtidigt med att 
pul sfrekvensen nagot 'Ökas. Han drager diirav slutsatsen , att 
fl ygtjänsten predisponerar för artcrioscleros speciclt i hjärnan 
med benägenhet för svindel. Vidare har han konstaterat en 
min skning av blodets h~moglobinhalt, som dock är övergå
ende. 

stundom har hänt, atl flygaren i luften plötsligt drab
bats av medvetslöshet, vilket haft svåra olycksfall till följd. 
Men det har också hiint, att det senare uteblivit och att man 
anträffat flygaren medvetslös på sin plats efter en regelrätt , 
utförd landning. Saken är ej utredd, men man anar cen
tral inverkan av höjd, fart eller tryckförhållanden möjli
gen i analogi med den vanliga höjdsvindcln. Benägenhet för 
sådan och fallenh et för sjösjuka kontraindicera för flygning . 
Man kan i slika fall ej utesluta inverkan av gaserna från 
motorn. 

Tvenne franska vetenskapsm~in , Camus och Nepper, läm
na i tidskriften l'Ai..;rophile (1-15 febr. 1917) en redogörelse för 
synnerligen intressanta nyare undersökningar Ö\'er den för fly
garen så oerhört viktiga psyka-fysiologiska kompetensen. För 
att följa deras rcsonnemang torde vara nödvändigt alt göra en 
kort rekapitulation av hithörande fenomen . 

En god synförmåga är för flygaren nödvändig ej blott för 
orientering och observationer, vare sig det gäller att upptäcka 
en fiende i luften, skjuta säkert eller undvika oförutsedda hin 
der vid landning (avstå ndsbedömning) m. m., utan den är vill 
ko-ret för ett riktigt bedömande av variationerna i Yinklarna 
111ellan de tre dimensionerna i rummet, rörelsen framåt, upp-
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åt-nedåt och lutningen åt sidorna. Vidare ger elen hållpunk
ter för hastighetsbedömning nära marken. Med hörseln kon
trollerar man explosionernas rytm och motorns gång. \'id 
glidflykt eller då motorn saktar, k an det vinande ljndet i vin
gar och stag för ett vant öra även ge en viss uppfattning av 
hastigheten. Ä ven k änselsinnet spelar en viktig roll. Med 
handen kan man övertyga sig om, huru stagen ömsevis spän
nas 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 sin
nen 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 uppö
vas, dock endast inom vissa gränser, där man räknar i tids 
moment av hundradels sekunder. Om sålunda elen psykomo
toriska reaktionen hos vissa individer kan uppövas till en näs
tan reflexartad verkan, finner man å andra sidan fullt fri sk't 
och normala individer, hos vilka den psykomotoriska reaktio
nen förlöper med en viss tröghet och oaktat trägen övning al 
drig når till den snabbhet, som kräves för en god flygare. 

Canms och N ep per ha funnit en metod att konslant upp
mäta tiden för den psykomotoriska reaktionen hos syn-, hör
sel- och känselsinnet. Det rör sig härvid som sagt om hundr~t

delar av en sekund. Instrumentet som användes för undersök
ningar 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 -
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dels sekund. Den står vidare i förbindelse med en ackumula
tor 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 
avlågsnas från elektromagneten och åter sättes i gång, så snart 
strömmen avbrytes. För att mäta reaktionstiden för synin
tryck 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 på en liten ham
mare mot bordet, som uppbär apparaten . Strömen avbrytes 
härvid, visaren sätter sig i rörelse och föremålet för undersök
ningen hejdar den, så snart han uppfattar dess rörelse genom 
att å sin sida sluta strömmen med ett hastigt tryck mot ström
brytarens knapp. Man har nu blott att konstatera, huru mån
ga delstreck visaren passerat, för att veta, hur många hela el
ler halva hundradels sekunder, som åtgått, från det visaren 
satts i rörelse, till dess den undersökte med sitt synorgan upp
fattat 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 do
sa eller resonansbotten, varvid strömmen brytes och visa
ren sättes i gång, eller ock afficierar han den undersöktes kän
selapparat genom ett Hitt slag av hammaren mot h ans huvud. 
Hes personer m ed snabb reaktion, d . v. s. lämpliga för flyg
ning, uppgår reaktionstiden i medeltal efter tio undersöknin
gar till 14 eller 15 hundradelar av en sekund för hörsel- och 
känselintryck och något långsammare eller 19 hundradels se
kund för synintryck. Hos andra är reaktionstiden betydligt 
längre och kan i vissa fall uppgå ända till respektive 30, 40 el
ler 50 hundradels sekund. Men det är, som sagt, ej tillräck
ligt, att en individ reagerar snabbt för de mottagna intrycken. 
Reaktionen får ej framkalla n ågon rubbning i sinnesjämvik
ten eler föranleda till några överdrivna eller inkoordnerade 
muskelrörelser. Hjärnan måste ögonblickligen göra sig till 
herre över varje oväntad själsrörelse, sådana som ofta över-
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raska. fl yga ren under luftstriderna och liilt rubba hans kallblo dighet. Osäkerhet ell er tvekan inför en oförutsedd hiindebp måste .rcduceras till ett minimum, och manövrerna måste verk ställas snabbt, korrekt och völ avmtitta. Inflytandet av pliih liga själsrörelser visa sig i vissa föriindringar i puls- och :11HI ningsrytm samt i de v:tsomotoriska nervernas funktion. D l'll na s. k. emotiva reaktion har ävenledes stnderats av C:tmu~ och Kcpper, och de hn kompletterat sin nyss beskrivna nw tod för undersökning av den psykomotoriska reaktionl 'll med samtidig miitning av den emotiva reaktionen. ~hu 1 begagnar sig härvid av en pncumograf, som applieetas krin g försöksobjektets bröstkorg, medan samtidigt en Hallion et Comtc's apparat för Yasomotorisk prövning placeras kring l'll av hans fingrar och Verclins apparat för besUimmnndl' av lrl' mor i hans andra hand. Resultaten uppta gas pa vanligt siill av en Marey's rulle. U n dersökaren · a v lossar ett pistolskol l. anUinclcr ett hastigt uppflammande Jmtgnesiumljus eller plac· ~ · 
r::tl"' en kall, vat trasa å föremålets blottade hud, och reaktione n :n-Hiscs å diagremet å Marey'ska rullen, cliir Ptt mer eller mind re kraftigt utslag å kunan visar graden av den emotiva reak tionen el. v. s. den större eller mindre intensiteten samt dLirationen av elen nervösa shock, som framkallas. En kiinslig in divid , d. v. s. elt för flygning mindre lämpligt subjekt, avslöj :1:, sålunda genom en ojämn kurva med kraftiga utslag, under eld en lugn, kallblodig kanelidat visar sva!!a mi'tnoc•n oåi1" n:·tst·tn v ' b ~ b . c: l om~irkliga grafiska modifikationer. 

Med dessa fullt rationella och ntenskaplig:i. metoder hat man skaffat möjligheter för ell säkert och noga un'al, varigl'nom cd ugligt ma te ria l :l\·liigsnas o e h en aviali kerkår av för sildassigt slag skapas . Man använder för iiHigl iiYen melodl'll !'ör att m·slöja den hos flygare på grund av överanstriingning uppkontancle • astenien. Efter en tids lugn och vila ],an m:tn genom förnyad undersökning konstatera ahlingen full restitu tion till god psykomotorisk· och emotiv reaktion eller ock motsatsen, varav i sem\re fallet med nödvändighel följer iivergatlg till annat vapen eller fullständig kassation. Met0den liir ii n• n ha upptagits och praktiseras av Centralmakterna. 

-489-

Vida re har man för att pröva jiimviktssinet betjiinat sig 
!W unipolar galvanisk undersökning. . , .. För avstånclsheclömning mwiinder man 1 1 yskland_ o(~:d-

1 
e~isk undersökning enligt speciell metod , vars detalJer an-rno ot> . . ... · Nen ·1nse~ · ])].

1
v'1t offentli<'"'·lorcla. Denna fnee av pi O\ ntn,., • · nu eJ t><:>. · l ' . svnnerli'«cn vilztig, emedan olyckor vid lanclmng oc 1 va r ,l J ,., . • l l" . n ppsti«nin g ofta !örorsak:1s av tdakl1g :1Ystnnds wc ommn, ... u 1\,Fed dc nya undersökningsmetoderna har resullatel hl!v1L 

5 
u , ·)o <l a\· ,

1 sp1· 1 .. 111 terna till t'lygvnpnd förklarals o-att 2 ; c a •> ; r ' , ' • c 

l
. F''rb··

1
ttr·1d I11'1lcric·l ett no~grannnre un·al av per-Iämp Jaa. , o ' , ' , "' t> · o dc l·ritisl· anal'-'s ·tv flvgarprohlemcl och ell sona!; en 1ngaen ' ' • ' J • ' - • o'H'rannt utexperimenterande <W specifika skyeldsmedel lw n odo kr'Iaets a·}na betvdliu:t reducerat farorna , Yilkel bland u n er t> t>' t> " ~ . . . , , . fl . . t f 0 tt till fölJ' d att livförsäkring, som tidig:ue neJ,,1dcs ~: amM a . . :1· , 50 ' garen , numera beviljas mol en viss förhÖJmng av • ,) a . ' 

av normalpremien. . .· Med hiinsvn till a ena sich1n ofl'icersmall'nalels dyrhe~, ,1 andra siclan s~·:lrighelcn alt anskaffa el! fysiskt och p:yk1skl fuiJ O'ott material torde iiven hos oss lil'som inc~~1 ullancl~lz:t armt>eer o e h mariner bliva nödvi1ndigt att u lslracka re kr) _te rin "en av flygarpersonal iiven till underofficerare och m:n~ge för0
att erhålla tillriickliga resen'er. Hiin·icl måste man 

1
_hag komma, att iiven då det gäller mindre betydelsefulla uppg1ft_c~·, det iir av största vikt att söka fästa vid vapnet dc n~_est aml.Jill ösa, modiga och intelligenta individern~. En sak ar dock all la·· ra fJvNa en annan att utbildas för k ng els ändamål och för -' J t> , 

· · 1 r1 ·" .. 1·· kl'Nhet i navi"crin..,. spaning och lullsine. ' ~~-varva s "c lo '. t> .. 0
' c • fl ,Nninrr för taktik och flygstrategi utgora slutproblemet ~' ),.., t> . l' · ·· el· , 1 och för dc höNre uppgifterna maste man natm ,ngsan .un,l' r> c , f o ffi· ·rsl·aren h gtvis räkna med rekrytering uteslutanoc ran o cc · ' · · 

5. Undervattensbåtshygien och livräddning: 
För unden·atLensbfltcn gilller mer iin för nagon __ annan typ a t··cl ·''- l '" ·~tl e·\ blott dess effektivilet utan over huvud <V S Il SL,H ) " ' ' · l j' J l l O taget dess vara eller i c k e y ara är beroende p a .: u g 1g l C en, 

1 .~ -dess personal. Var och en, befiil som memg, aro alla uh alda 



-490-

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 - ute
sluter möjligheten av reserver, var man är nödvändig, ja oer
sättlig p å sin post, och ett bortfallande av ett eller flera nu111 . 

mer kan lätt försätta båten hors de combat eller åtminstone 
betydligt nedsätta dess stridsvärde. Läkarens uppgift lw. 
träffande u-vapnet blir därför också mera av profylaktisk 
a rt. Detta gör sig först och främst gällande vid undersökni n
gen 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 synorganet hos mannen vid periskopet förm·sa k1 
ett felbedömande av bilden genom linsen, vilket i sin tur kan 
vålla kollision vid dykning eller höjning. Dövhet eller n edsnU 
hörsel hos mannen vid horisontella rodret eller i ballasttanken 
kan vålla en missförstådd order med ty åtföljande felmanöv
rering och faror. Ingen psykiskt eller intellektuellt minder
värdig individ får tolereras ombord på en submarin , ingen 
med aning för nervösa rubbningar. (Psykasteni och neuras
teni). Varje tillfälle till smitta ombord i en undervattensbåt 
med dess trånga utrymme och m ed nödvändighet ogynnsam
ma hygieniska förh å llanden m åste i god tid förebyggas. Sy
filis 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 folket m å befinna sig i bästa form 
för sitt ansvarsfulla 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 sålunda en 
utvald, fysiskt och psykiskt fullt frisk besättning. 

I andra hand kanuner bekämpanclet av de till yrket hö· 
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de farorna. En läkare anställd vid Naval Training Sta-ran . 
tion San Francisco. vVm H. Halsey har av cle~sa senare gJort 
en sammanställning, ur vilken m å lämnas följande utdrag: 

A) I övervattensläge: 
G r f" "ft . ' ( notarerna äro av gasolintyp). 1. aso m org1 nmf, om 1 , 

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. Batteriexplosioner (knallgas , som uppkommer genom 

blandning 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 eller regenerera luften inom

bords. 
8. 
9. 

Explosion av torpeden i tuben. 
Fruktansvärd köld uneler vintern i nordliga farvat-

ten, hetta under sommaren. 
10. Explosiva kastkroppar från aeroplan . 
Man m åste ihågkomma, 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-vapnet, och åtskilliga av de här ovan upp6iknade farlig
heterna ha troligtvis hunnit delvis bortelimineras. }1en härom 
är föga eller intet kommet till officiell kännedom, och ännu 
torde alltjämt återstå tillräckligt för att göra undervattensbåt
tjänsten till en av de mest krävande och påfrestande. Psy
kasteni och neurasteni uppträda ock så ej sällan hos u-b.-fol 
ket som en följd av elen spänning, de många farliga situatio
nerna 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 .
1 . "l b l .. . b 0( 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

. 

folket observerar lätt minsta tecken till sv·1nhel elle 1- Iblt': .. ~ 
. . 'b 1\' 0S 

oro hos sm chef oc h följer honom obetingat. 

Yad luf~för~ämringen betriiff:1r, så framkallas elen l fiir s t:t 

hand av hcsattnmgen sjiih·, som förbrukar syre, vilket hiiri "l' -
. b 

n_om m om det tr·anga utrym met smaningom min,.kas , och :1\ _ 

~t,·cr kolsyra 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:1 r 

mnan kolsyreförgiftning och kviivning inträda. r\nclra lili 

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 i ll"S -

t . " 
nppara er, vangenom man lyckatshetydligt reducera farorna :1v 

luftförsiimrin 0uen under lånn·y 'll'l·o clvl· 111'11 o oc·J1 ·t · 
(. . b ( b J _\,. h - . o. 111. gJ\"( l 

m edel till riiddning at f'n hesiitlnin~, som befinner 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. absorbtionsmetoclen, som visa! 
s1o· betvdlio[ övert·r·:·tff• d f'·· t .. ·1 E · t: . J , b ' a en ors n am Il( a . 'n hg t denn n sena res 
prmc1p later man den förbrukade luften passera kärl med ab

sorberande ii mnen , vilka binda vatten och kolsyra. Den Drac

gerska luftreningsnpparaten, som kommit till anviindnin <r i 
'l' Il b 

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 
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appa rntens anv~indning iir.·. inclic~rad. ~ppa_raten kompletterns 

av en 'syrebehallnre med rorledmngar till ohka rum och arma

tut' fö r avläsnndc av förhanderwarande sy rehalt samt m:lno

meter fö r bcstä111mande :l\' crforclt•rlig mängel syre för elt visst 

anta l· man. Pa engelska u-båtar iiro kol syrans hind:mde och 

syrets 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 kg. :.re

toden vieilad er dock del fel e t, all nian ej k<m efter behov 

reglern de båda processerna, syreutvecklingen och kolsyrellind

ningen, obC'roende av Yaranclra . 

För lhriiddning fran i underYallensliigt• h:wererancle u-bat 

använder man inom engelska och lroligh·is iivcn inom fr:mska 

marinen ett slags dykarhj iilmjacka m ed oxy litpatroner för 

munandning. Fiir kolsyran s nYil'dancle har hj ii lmen iin'n bli 

vit försedd med en siirskild avloppsnntil. l jackan iiro dess 

utom insydda vntten tiita l uft!Jehallare, Y i l k a efter torn l u el~ <t n s 

öppnande biirn den drunknanek 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 utandade lufl('nS kolsyra u pplages 

av en kalipatron och syrgasen iir magasinerad i en lit f'n stal 

cylin der under 150 alm . tryck . \'id uppsti gnndet fran större 

djup kunna pa grund av för hasti g minskning aY trycket fran 

rattenmassan alh·arliga symptom av d. s. k. dykaresjukan tlpp

träda. Genom en särskild inriillning i armaluren för luftc ir

kulationen kan emellertid den dn!nknande sjiilv reglera upp

stigni ngshastig lw l<·n. Da d e11 danska u-halen ,. Dykkeren >> den 

9 oktober 1916 fiirolyekades , riiddades flertalet :w besiitlningen 

tack vare mwiindningen ' av nu beskrin·n riicldningsattirnlj . 

Uppkor'nsten och spridningen av kl orgas hiirrör av salt

vatten , som liic ker in i balleritank:nna. \'e rkan av elen p:\ skm

hinnorna Yaldsamt retande gasen , som sp rid er s ig inom l'Lt sa 

litet ·område som e1'l u-hat, kan man Iiitt tiinka ~ig. 
Gasolinangorna äro under Yanliga förhallanclen , d~1 cl c ul

ltängn genvm lii.ckage i ledningen , mindre :1tt frukta iin kol 

syra oeh klor, tk ls em ecl :ln gasolinrilaskin<'rna arlwta encbsl i 

öven·a tten slii. "e dels enwclan an 0rrorna endas t i mindre L!Tad ver-
:;:, ' ... ~ l 
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ka irriterande på lungor och slemhinnor. Däremot 1· 
.· . . ,unna de 

s tundom grva anlednmg till transitorisk a lbuminuri -\ 
1 · .. · · nnor. 
unda blir forhållandet, om gasolinröken vare sia und . 
Il . t'IJ l' . ' o er gan" 

e er s l a 1ggande, genom ogynnsamma vindförhållande
11 

]) . _ 0 

· · b o les-
sas m 1 aten genom luckor och ventiler Då uppträel" 

1 
· o .. • • • " une er-

stundom svara forg1ftmngar, så mycket farligare som an()' , 

pet är förrädiskt och intoxikationen inträder plötsliot uh1 a
rcp. 

d . S .. o h ' l pro. 
l om er. ymptomen vaxJa mellan valdsamt delirium och el" 

c B "tt · .Jup 
on:a. esa .. nmgen: som under en längre eller kortare stund 

vant utsatt for gasolmlukten, märker ej, hur den mer och . 
"] 'J] o . I11e1 

o ~as, h s. nagon plötsligt faller i däck medvetslös eller ett 

tu tre gnpes av delirium. Om ej ventilation oföreh-öJ 'lin, 
. l d . t>Cil 

m e es, kan man få se den ene efter den andre anctripas · 
.. D . . h pa 

s.amn~_a satt. yhka olyckstillfällen torde ej vara så symwrli-

gcn saJJsynta. Ledamoten Jacobi har lämnat mig följand e in

tl:ess~nta meddelande angående tvenne tillfällen av gasoli n fiir

gJftmng, som han bevittnat: 

»För att belysa, huru giftig och på samma gång förriidisk 

avgasen. från en gasolinmotor är, lämnas här iwrtare redogö

relser for ett par fall , som inträffat å n-båtar. Det ena iiocfc 

rum för en del år sedan ä en svensk u-båtsavdelnina oeh h~dc 
följande förlopp: t> 

Avdelningen, som bestod av moderfartyg och ett antal 

u-båtar, låg vid det ifrågavarande tillfället till ankars med 

u-båtarna förtöjda vid sidan av moderfartyget. P å ena sidan 

var en med gasolinmotorer försedd u-båt förtöjd närmast mo

derfartyge t och hade av en tillfällighet kommit så i förlu'il

lande til~ detta, att elen närmast liggande sidans avgasn·ntil 

befann srg under en s. k. slasktrumma å moderfartyuet. Pi\ 

u-båten börjades tidigt på morgonen innan den a1Jm[~111 a lit

purrningen uppladdning ay ackumulatorbatteriet, van-id de 

utströmmande avgaserna delvis fångades av slasktrumman. Så 

småningom fylldes denna helt och h t'lllet, och gasen inträngde 

genom trumman i det rum å moderfartyget, där denna inmyn

J:acle. På grund av sin tygnd sjönk den inströmm:;tnde gasen 

till durken. I det ifrågavarande rummet voro ett par u-hats-
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eldare förlagda i hängkojer. Alldenstund gasen höll sig nere 

:c] durken, hade dessa intet som helst obehag av densamma, 

'
1 

län ae de låg o kvar i kojerna, men då de vid utpurrningen 

så 
0 h l .. 'd · d 

.. ade dem och komma ned på durken oc )OJ e s1g ne 
Jal1111 • . 
för att taga fram sina kläder, komma dc under m·gasens m -

l tande, och så koncentrerad Yar denna, attu-båtseldarna ome

~:Jbart förlorade medvetandet. Till all lycka upptäcktes .de 

ast Och komma under behandling. Det andra fallet m-
o·e nc 
~räffade å den amerikanska u -båten G-4, som befann sig å 

rovtur och vid tiden för olycksfallet var förtöjd vid sidan 

;v ett moderfartyg på redden i Provincetown, l\'Iass. U. S. A. 

På u-båten var man sysselsatt med uppladdning av ackumula

torbatteriet. En syag Yind blåste vid tillfället. Efter hand dog 

denna full sbindigt ut. På grund härav insveptes så småningom 

såväl u-båten som moderfartyget av avgaserna, och alltefter 

vars och ens uppehållsort 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 medvetandet och måste hastigast möj

Ji crt trai1sporteras upp, ett ingalunda lätt företag genom de 

h~ncra och obekväma däcksluckorna. Hos en del individer 
t> 

Yisade sig förgiftningen såson1 ett kraftigt alkoholrus, och de 

uppträdde i hög grad våldsamt. ~Ied tillhjiilp aY en bogserbåt 

bringades båtarna utanför gasområdet och i största hast skaf

fades ett antal läkare från land. Dessa lyckades så småningorn 

återkalla alla till medvetandet, en negeruppassare, som först 

sent hade påträffats och som avsvimmat i en hytt å moder

fartyget, där han varit sysselsatt med städning och dit avga

serna strömmat in genom den öppna ventilen, först efter 7 

a 8 timmars upplivningsarbete. )) 

Gasolinfaran är numera i sin helhet betydligt reducerad 

genom det övervägande bruket av tunga oljor (petroleum , ga

lysololja, texasolja m. fl. ). 

I november 1916 utgick från the Naval station, Pearl 

Barbar, Hawaii en u-båt på kryssning med uppgift att göra 

en serie hygieniska och fysiologiska obserYationer. Expeditio

nen varade 90 timmar och undersökningarna, som leddes av 
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assistent Surgeon \Valter \V. C res s, omfattade . Ju f ten s bak
teriehalt i olika dela r av båten under stillaliggande och gann 
över och under vattnet, ventilation och fuktighet, kropps te 111~ 
peratur, puls- och respirationsfrekvens, blodtryck och kropps
vikt. 

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 maskin
personalen, 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 under

vattensläge. Utan a tt närmare ingå på detaljerna i undersiik
ningens gång vill jag här endast i korthet redogöra för resul
taten. 

Man fann till en början, att luftens bakteriehalt var be
tydligt lägre än den vanliga i boningshus eller ombord på s trids
fartyg i allmänhet. I vanliga fall finner man, att luftens bak
teriehalt minskas i mån av en mera effektiv ventilation. Iliir 
var förhållandet omvänt, så att vid gång under vattnet, då 
ventilationen var betydligt sämre, mikroorganismerna bcfun
nos reducerade. Möjligt är att svavelsyrligheten från batteri
erna kan hava haft ett visst hämmande inflytande på bakteri
erna, 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 ventila
torer. 

Luften inombords var bättre, än man skulle väntat sig. 

,... 
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.. t blev det när man på grund av den oroliga sjön måste 
sams ' l dd fll 

o d stänuda luckor, med undantag av den, som e e 1 
u a In e c t> • .··k f" o 

"' . t Båten var försedd med ol.Jemotorcr, och ro en ran torne . . . . 
o Ilade stundom 'lvsevärt obehag genom sm mtensJVa dessa va c c .. . " • 

kt Man hade ej tillfälle att göra några bestammngar a lut-
Ju . halt av kolsyra och egnade ej heller detta prov så stor 
tens .. · .. ö b 

· t d lse i betraktande av det kanda forhallandet, att de su -be y e . . .. 
. t" obel1·1o·en son1 uppstå där mycket folk sammantranges Jek IVa < t> ' ' • • 

·. 1 t a dåliat ventilerade rum ej stå i förhållande hll vare s1g l S U nc ' b , • • 

kolsyrehalt eller antropotoxiner utan bero ~å ':~ftens ~:ash~t 
"lit aa 11de orad av fuktiahet. Detta framgick aven har VId ti at> c t> c t> • 

··· förelse mellan resultaten av 3-timmars och l-timmes un-
Jam · ·· · t b t ·· fl" d dervattensgång. Under lika förhållanden 1 ovng e ra an e 
ventilation m. m. erfor man större obehag i senare fallet. Detta 

b dde på den hö0re farten med stegrat arbete från dynamon, 
ero t> • ··t 

1 ··oTe temperatur och hastigare evaporisation från battenva -10

t> l V"d b ... skan, vilket gav anledning till högre fuktig 1et. 1 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 tempe
ratur, 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 38 * l 110 128 130 och respirationsfrekvens 24 a ? . ,o , ,8 , pu s , , .. . 

Sålunda bekräfta resultaten den förut an vanda erfarenheten 
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av betydelsen av luftens fuktighet 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 undersökningsserien fann 

man i genomnsitt en sänkning efter 3 tim. unclervattensgano 

och tolkad e detta som trötthetsfenomen. Vägningen visad~ 
nästan önr lag någon nedgång i vild, även detta i överens

stämmelse 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. ' 

Efter en längre tids tjänstgöring på u-båt börjar ej siillan 

en nedsättning av hörseln göra sig gällande, till en början en

dast vid dykning men sedermera tämligen stationärt. Undl•r

sökning ger ej vid handen annat än en svag retrahering 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 nwi

Jan alla grader. Man har ansett, att flera orsaker hti.r sam

verkat: båtens ständiga vibrationer och bullret från maskiner

na, 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 in

ifrån och faror utifrån, köld om vintern och hetta om sommn· 

ren , föga kroppsrörelse, enformig diet, umbäranden av nuin gn 

slag m en ingen omväxling eller komfort. Det krä;-es i san

ning modigt och kraftigt folk på en u-båt. 

6. Smittsjukdomarna och deras bekämpande. 

A. Allmänna synpunkter. 

Granskar man sjuklighets- och dödligh etssiffrorna 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 

mer an dessa härjade de stora farsoterna , som obevekligt följ

.de 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 uknade 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 insjuk

nade. Franska armen förlorade i samma krig 23 ,-!00 man i 

k oppor, tyska armen däremot endast 297, ett vackert och ta

lande bevis för värdet av den inom tyska armen genomförda 

.revaccinationen. Ann u kraftign re markeras dess betydelse, då 

man tillägger, att i Preussen , där revaccinationen vid denna 

tid ej var obligatorisk och dit koppepidemien infördes från 

krigsskådeplatsen, densamma kom att skörda e.i mindre än 

123,000 ofl'er eller nära 3 gånger så många dödsfall, som under 

hela 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 epidemi

erna 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 sårbehand

ling, men huvudsak ligen en min skning 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 inträde i mili

tärtjänsten genom de fordringar , elen ställer på materialet. 

1Irvalet vid den första prövningen beskäres ytterligare genom 

upprepade unelersökningar och besiktningar, varvid undermå-

Tidsk1·ri,ft i Sjöväsendet. 35 
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liga och för sjukdomar mera mottagliga individer avskiljas 
och de friska befrias från faran av smittbärare i sin omedel
bara närhet. Den militära hygienen gör sig sedermera allt 
framgent gällande i soldatens hela utbildning och levnadsför 
hållanden, klädedräkt, föda, ordnandet av arbete och vila , för
läggning och först och sist den personliga hälsovården. 

Det är en gammal erfarenhet, att manskapets samman
trängande i kaserner och fartyg samt förändringarna i lev
nadssättet, som följa med den militära anställningen, gynna 
uppkomsten och spridningen av varjehanda sjukdomar b land 
rekryterna. Under fredsförläggning framträd er detta förhåJ. 
lande i synnerhet i de vanliga lättare epidemierna av influensa, 
halsfluss, affektioner i luftvägar och tarmkanal m. m. , men vid 
mobilisering stegras militärlivets krav på de unga individ erna, 
och under ökade ansträngningar utsättes organismen lättare än 
eljest för smitta. sjukligheten tilltager under uppmarschen, 
och vilka sjukdomar, som härvid bliva överhandtagande, be
ror 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 p
lig 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 mo
menten i fältlivet , att tidigast möjligt upptäcka och isolera fall 
av smittsjukdomar och genom desinfektion förstöra smittäm
nena för att såmedelst kväva smitthärden och förebygga vidare 
spridning. 

Det är på detta område våra dagars krigsberedskap ska
pat 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. 

A v ålder ha de stora farsoterna vandrat in i Europa öster
ifrån, och krigen ha varit deras vanliga förmedlare. 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 sjukdo
mens vidare härjningar. 

Fläcktyfus, den kanske mest fruktade av alla krigets far
soter, fann endast i Serbien och Manienegro en tacksam jord
mån och uppträdde där under sin forna hemska karaktär. 
Under vintern 1914-1915 var tillståndet i Serbien fruktans
värt, 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 min
dre 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 märk
ligare, som sjukdomen är endemisk i Nordafrika, varifrån 
trupper i stort antal förts över till Frankrike. Däremot har 
en fransk 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 em
barkeringen 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 anledning 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 samman
lagt 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 ~crbiska 
sjuklingar remitterades till Sidi-Abdallah, där provisoriska sj uk
hus voro upprättade. Dessa blevo tvättade och försedda nwct 
rena kläder, men ej rakade, vilket Yar ett stort fel i betrak
tande av att lusäggen, de s. k. gnettren, äro fästade Yid ht'tn'n. 
Omkring den 21 februmi började tyfus uppträda i milihirsjuk
husen i Sidi Abdallah och Bizerta. Av denna 21-dagarsperiod 
torde 3 dagar hava åtgått för utkläckning av: äggen och ut
veckling av den unga lusgenerationcn,. 8 dagar för mognaden 
av sjukdomsvirus inuti parasiterna och 10 dagar för ink uba
tionen hos de bitna individerna. Tio dagar senare bleYO alla 
patienterna behandlade efter konstens regler, tvättades och ra
kades, varjämte bäddarna desinfekterades, och epidemien <tY
stannade 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 syd
västra Ryssland, oc.h vid ryssarnas reträtt från Galizien Ön'r

fördes 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 tyska 
trupperna i Polen innästlade sig sjukdomen samt här och där 
i de tyska fånglägren. Den lär även ha förekommit pa nord
östra krigsskådeplatsen samt i Italienska armen. 

Dysenteri är i fredstid endemisk inom vissa traktl'r aY 

Österrike och Polen, och redan under hösten 191-! in triidclc 
en betydande ökning av sjukdomsfallen såväl bland ciYilbe
follmingen 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 om
talade fall 75 avledo. Svårare blev sjukdomen under fiiltlaget 
i Rumänien. De ansträngande marscherna oc.h övriga stra
patser synas i hög grad hava gynnat dysenteriens framfart. 
och den betecknades där av en ovanligt hög dödlighet. 

Bland de brittiska trupperna i Medelhavet var dysen lc
rien, som förut nämnts, tidYis besvärlig oc.h mötte under sa-
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väl den bacillära som amoebaformen. Vid Dardanellerna pre
valerade den senare formen under juli-okt. 1915, medan den 
förra, som under denna lid var mera ·sällsynt och trolige11 med
förts från Egypten, började öka i no•vember 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 tyska armeerna har man haft att göra med psendodysenteri. 
Den kyliga årstiden utövar i allmänhet ett hämmande inflytan
de 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 trupp
massorna. 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 enga
gerade, men trupperna, som Yoro skyddade genom vaccinering 
och revaccinering, gin go fria. ·I Tyskland ha tack vare skydds
ympning endast få fall av smittkoppor förekommit. Sedan 
l 902 har en ny vaccinationslag varit gä llande i Frankrike, som 
föreskriver obligatorisk vaccinering under första Jcynadsåret 
samt revaccinering under respektive 11 :e och 21 :a året inom 
såväl militära som civila befolkningen. Då kriget bröt ut, re
kommenderades allmän revaccinering av hela befolkningen 
inklusive flyktingar från Belgien och andra ockuperade lands
delar, och Frankrike har sedan varit så gott som alldeles för
skonat från smittkoppor. 

I det föregående har redogjorts för förekomsten av epide
misk hjärnhinneinflammation 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 proc. 
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 Medel
havet, vid Saloniki och Gallipoli samt i Flandern . I Ostpreus
sen, 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 , men 
torde ej hava spelat någon roll såsom epidemi mer än i Ser
bien, där den uppträdde tillsammans med fläcktvfus en liot 

o/ ' b 

vad som rapporterats från amerikanska röda korsets ambu-
lans i Belgrad. Som bekant spridas båda sjukdomarna genom 
löss, och så snart man gripit sig an med avlusningen, började 
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 epide
miskt bland de engelska trupperna i Flandern. EngelsmLinnen 
kalla den för >>Spirochaetal .Jaundice>>, och fransmännen be
skriva den under namnet »la spirochetose ictero-hemorrngique >, . 
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 kon
valescens inträder. Man har ansett troligt, att sjukdomen 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 sjuk
domsbild. Man känner för övrigt ej mycket om de nämnda 
sjukdomarnas etiologi men misstänker deras spridning genom 
ohyra. 
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Venerisk smitta har under kriget t agit våldsamma di
mensioner. statistiker från Frankrike, Tyskland och i S)l:n
nerhet 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 ut
gjordes på sina ställen omkring 33 proc. av gifta män. Pri
mära och sekundära former räknades till 78 proc. Av pri
märskleroserna voro 60 proc. extragenitala. Även bland civil
befolkningen i de krigförande länderna har syfilis varit i till
tagande. Till råga på olyckan upsptod snart brist på salvar
san inom de allierades armeer, men lyckligtvis fann man sub
stituter, bland vilka särskilt rekommenderats Burroughs \Vell
come'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 1912-
13 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 be
talade 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 omstän
digheterna, försakelserna och mödorna, som väcka en slum
rande process till liv eller påskynda förloppet, där den redan 
förut är under utveckling. Det väckte mycken uppmärksam
het, när det omtalades, att man i Frankrike under första krigs
året m åst försätta ur tjänstgöring 86,000 tuberkelsjuka solda
ter, och antalet lär senare ha ökats till 150,000. Samma hi
storia 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 till
fälle göra bakteriologisk och röntgenologisk undersökning, så
som friska återremitterade till fronten. I Österrike har ök
ningen av tuberkulos varit avsevärd. Här fann man, att sjuk
domen 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 fångkosten , blivit ett lättfånget byte för sjukdomen. 
Ä ven här i Sverige ha vi under invalidtransporterna fått bevitt
na tuberkulosens härjningar bland hemvändande krigsfångar. 
Inom engelska marinen har statistiken för 1913 att uppvisa 
245 fall (1, 93 p. m. ) av tuberkulos, därav i 191 falllokaliserade 
till lungorna. Man väntar emellertid betydligt högre siffror 
för krigsåren. Inom tyska marinen förekomma under 1912-
13 sammanlagt 76 fall (1,12 p. m.) av lungtuberkulos, därav 
hä lften till sjöss och hälften till lands . Såväl i England som 
Tyskland pensioneras snaras t möjligt alla, som i tjänsten ådra
git sig tuberkulos. I båda länderna ha sjukdomen under de 
senaste åren före kriget varit stadd i minskning. 

C. Farsotebekämpandet. 

Vi finna av den här lämnade korta framställningen av 
smi ttsjukdomarna under nu pågående världskrig, att deras 
uppträdande sett mot bakgrunden av forna tiders krigsfarsoter, 
tagit ett ytterst ringa omfång, om man undantager dc vencri ~ka 

sjukdomarna. Och vi fråga oss med rätta , hur det varit möj
ligt att nå dessa glänsande resultat. Svaret kan ej bliva ut
tömmande, ty mycket 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 sjuk
domar, 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 
verkningar. 

För varje epidemibekämpande är det naturligtvis ytterst 
viktigt att redan från början genom en tidig diagnos vi·nna klar
het i situationen. Genom bakateriologerna, som tack vare en 
storartad organisation äro så gott som allestädes närvarande 
inom krigszonerna, avslöjas misstänkta sjukdomsfall och sän
das till isoleringsavdelningar. Men man nöjer sig ej härmed. 
Man vet, att i den sjukes omgivning kunna finnas friska bacill
bärare, som äro farliga smittspridare, och genom massprov över
tygar man sig om deras existens. Vid uppträdandet av ett 
kolerafall inom en tysk bataljon i Polen undersöktes inom lop
pet av några dagar hela bataljonen, och man uppspårade på så 
sätt tre bacillbärare. 

Inom tyska armen har varje armekår sin hygieniker, ut
rustad med fullständig bakteriologisk arsenal. Varje 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 synnerligen krävande och be
tydelsefullt arbete. Inom ett enda laboratorium på ostfronten 
har man tidvis måst undersöka ända till 100 avföringsprov 
om dagen. Laboratorierna ha även till uppgift att utföra un
dersökningar av dricksvattnet på förläggningsplatserna inom 
krigszonerna. Medicinalrådet Eissmark hade vid sitt besök 
vid en Beobachtungsstation i Dzieditz i Österrike tillfälle iakt
taga undersökningama angående koleravibrioners förekomst i 
de förorenade vattendragen. Truppläkarna hava skyldigbet att 
till armeläkaren och kårläkaren anmäla inträfTade fall· av 
smittosamma sjukdomar. Vid transporten av de smittförande 
sjuka a1wändas särskilda automobiler eller tåg, s. k. Seuchen
ziige. Efter liknande principer har man inom Österrike och 
Frankrike organiserat avsliijnndet och isoleringen av smitt
spridare. 

Bland åtgärderna för bekiimpandet av smittsjukdomarna 
intager desinfektionen ett mycket viktigt rum . Den äger rum 



~ 508 ~ 

redan vid fronten, så snart man haft tillfälle att konstatera ett 
smittosamt sjukdomsfall, och det gäller här ej blott att oskad
liggöra 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 gränserna. 
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 desinfektionsan
staltens >>Orena >> sida i grupper om 125 man, var man får ett 
nummer att binda om halsen och kläder av sig fullständigt , 
uniformspersedlar buntas för sig, lädersaker för sig och smä
saker (penningbörs, klocka, plånbok etc.) inläggas i en påse. 
vardera försedda med samma nummer som ägaren erhållit. 
Underkläder placeras i ett särskilt rum. Karlarna införas nak
na 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 under
kläderna 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 ända
målet 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 pul
verisatör 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 fästa
de vid håren, ingnidning med gråsalva, petroleum, sabadill
ättika, benzin, eteriska oljor o. d . Det mest effektiva är natur
ligtvis rakning och klippning. Som bevis på klädlusens vita
litet och motståndskraft berättas från ett österrikiskt sjukhus, 
att man i tvättkläder, som under sju månader vintertiden varit 
undanlagda i ett magasin, anträffade livskraftiga individer, vis
serligen 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 
använda cyanväte. Detta har i flera avseenden visat sig över
träffa svavelrökningen och är dessutom lättare att hantera. 
Särskilt vid karantänsanstalterna har metoden befunnits syn
nerligen 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 kol
oxidgas. 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 koloxiden 
SDm på grund av sin luktlös11et är särdeles förrädisk, är cyan: 
vätet lätt att igenkänna genoiil sin specifika lukt, och då rök
ningen 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 Vaxholms
båt i Stockholm sistlidna vår. Den döde torde emellertid ute
slutande 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 obe
hag: 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. Se
dan rummets alla dörrar och öppningar väl tillslutits med un
dantag av den, genom vilken desinfektören har tillträde, till
sättes hastigt till syreblandningen cyankalium, varefte~· rum
met förseglas. I New Orleans gick man så till väga, att desin
fektören hade . cyaniden pulveriserad innesluten i en tygpåse, 
som med· tillhjälp av ett snöre släpptes direkt ner i_ syrebehål
laren genom eri luckå i däcket. - Expositionstiden är minst en 
timma för klädlöss något längre, och föi· 1,000 kub.-fots (engel
ska)· rymd beräknas· 5 uns cyankalium, 5. uns svavelsyra och 
12;" uns vatten. 

Där koleraepidemi utbryter, riktas de första försiktighets
åtgärderna mot de sjuklis uttömilingar. Avträden, gödsel
högar,: 'sopor, ,köksavfalL ägnas grundlig desinfektion och för-
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läggas på vederbörligt avstånd från logementer och matserve
ringslokaler. Flugorna efterhållas. Födoämnen övervakas 
noga, vattnet steriliseras, mjölken kokas, frukt och grönsaker 
få ej förtäras i rått tillståi1d. Stor omsorg ägnas kokkärlens 
och matkärlens rengöring och desinfektion. Den personliga 
hygienen är av största vikt, och folket tillhålles att ofta hätta 
sina händer, särskilt före målliderna och efter besöken på av
träde t. Noggranna försiktighetsmått skola vidtagas för att ej 
närliggande vattendrag må förorenas. Där en kolerasjuk vis
tats, skall bostaden grundligt rengöras. Sanuna föreskrifter 
gälla 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 
tyfoid, paratyfus, kolera, pest och stelkramp. Man har även 
"örsökt åstadkomma immunitet mot dysenteri, epidemisk hjärn
hinneinflammation 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 sär
skilt bedren arbetet med en viss brådska bland im·asions
trupperna 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 ymp
ning 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 vaccina
tion 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 : san
nolikt även bland de rvska soldaterna. Däremot har man i 
Frankrike ej ansett sig behöva tillgripa denna skyddsympning. 
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På senare 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 metoden. 

Som ett exempel på tyfusympningens välsignelse har an
förts 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 upphörde helt 
plötsligt hos både bulgarer och turkar, hos de förra efter ge
nomförd skyddsympning, hos de senare utan någon sådan. 
Anmärkningsvärt är, att inom tyska marinen, där tyfusymp
ning 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 iso
lering, 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 som
liga ympningars effektivitet, och framför allt varnas för att 
invagga sig i den förhoppningen, att den allmänna profylaxen 
är överflödig. Vad man beträffande tyfusympningens värde 
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r SJ· a hava funnit är att morbidctet och mortalitet efter tro o · ' 
dess införande minskats samt att en stor del av de trots y~p-

·naen ins]"ulmade genomgå en mycket lätt form av SJUk !11 b 

domen. Angående koleraskyddsympningen gäller ungefär det-
samma. De lätta fallen ökas på bekostnad av de svåra, mor
biditet har växlat, stundom låg, stundom lika hög som hos 
icke ympade. 

Det är naturligt, att profylaxen mot könssjukdomarna un-
der kriget varit föremål för mycken diskussion och ägnats 
energiska omsorger. I första hand söker man genom under
visning 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 före
skrifter om skyddsåtgärder före och efter koitus utfärdas, och 
försummelse av deras tillämpande blir strängt bestraffat. M.e
kaniska och kemiska skyddsmedel göras lätt tillgängliga för 
folket såsom i Bryssel, där dc tätt stationerade sanitctsYak
terna gratis utdela sådana medel. I princip tillgår för övrigt 
så, att permittenterna, ifall de utövat samlag, vid hemkomsten 
inställa sig å sjukrummet för att erhålla sin preventiva injek
tion av gonokokkdödande vätska, tvättning av könsdelarna 
med såpa och vatten samt infettning med kalomelsalva (kalo
mel 10, lanolin 8, vaselin, fl. americ 12). Behandlingen bok
föres av vakthavande sjukvårdaren, som övervakar det hela. 
Insjuknar n ågon , och det befinnes, att han uraktlåtit proce
duren, erhåller han bestraffning. Även inom vår flotta prak
ti seras numera dessa regler. 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 
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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 övergiYande 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 följande : 

Uppträda i stad eller by talrika fall av smittosamma ki.ins
sjukdomar, avfordrar truppbefälhavaren 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!'in
nas infekterade interneras och behandlas, och de friska erhalb 
ett av truppbefälhavaren 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 fiir
siktighetsmått 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 bdinl

liga bordeller stängas eller ock ställas de under mililii r konlr•)ll. 
Om möjligt böra även soldater, som besöka saclana lPbler, 
undergå sanitär besiktning. Kvinnor, som ehuru mec!Yetn:l 
om smittosam könssjukdom utöva könsumgänge m ed militiir
person, straffas efter krigslagen. Likaså har straff påtjurlits 
för hemlighållande av smittosam könssjukdom. Särskilt Yik
tigt är att förebygga smittans medförande till h emtraJden ge
nom 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 chanere, gonorre och syfilis 
med smittande symptom inliif;-gas på sjukhusen, unelerdel latent
syfilitiker kunna få sin behandling under tjänstgöring. I be-
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traldande a,· den stora fara, som bolar fo lkhälsan från alla 
veneriskt smittade, som vid krigels slut återvända till respek 
tive h emtrakter, ha följande försiktighetsmått i Tysk land före-

slagits: 
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 behand

ling ; 
-±. Grundlig reformering av prostitutionens iiwrvakande. 
>> Tetanus iir ej längre en Yanlig komplikation till skoll

s1mdor >>sk river en engelsk mililiirläkare i början av 1917, och 
om man 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 experimenterat med vac
cin 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 in
fl ueras. En sådan vätska fann man i d. s. k. Dakins lös nin g 
(natriumhypoklorit l : 200). Såret clebrideras fullsliindigl, 

Tidsleri/l i Sjöväsendet. 36 
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främmande kroppar bortskafras och lösningen inslilll'ras ge
nom 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 lwtv
delse 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 personalen 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 
;wdra. 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 trä
ställning, till mera fulländade sådana, inredda i mejerier eller 
andra lokaler, vars rörledningar och panninrättningar hitt lam
de 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 asladkom
ma 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 skåpen. 
~å detta sätt anser man sig hiist kunna unc!Yib1 stafylococcin
fcldioner från incliYicler med f u run k u los , k ron i ska ckzem o. d. 

l , ... J·ock'u· baaare ste\Yarder och barherare blir tillfiillc hen'-~ 0 1 \. ( ' b ' 

das t ill dusch var dag . Tviittbara filli\verclrag rekommenderas 
såsom särdeles niidviincliga. 

Tandvården har alll nwra beaktats såsom ell viktigt led i 
den mil i tära hygienen. Seda n man funnit, Y i l k en Eim pi i g 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, sjuk
domar 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 land
putsning 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 ge
nom kraftig, v~il lagad föda balla vigören uppe och stimulera 
motståndskraften mot infektionssjukdomar. Den tyska allbe
kanta gulaschkanonen 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, 
vinet i Frankrike eller rom och brandy i England. Den dagliga 
ransonen på de engelska fartygen var 1/~ 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 
vanliga bland trupperna och alt åtskilliga, som tidigare genom
gått månadslång behandling för magsår, under lång tid h å llit 
sig fr iska och recidivfria vid fronten . Samma nr förhallan
det med achylierna och ännu bättre med de nervösa mag
åkommorna. En viss benägenhet hos unga individer för in
fektion av gallblåsan hänför Strauss dels till lätta tyfus- och 
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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 Yald
tagande av miinskliga riiltiglwl<T en sträng och olwn·k lig upp
fostrarl', 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 1-

clerna själva utan langl utom deras griinser ligga lwlt eller del
•:is avfolkade. såsom förhållandel varit i forna dagar. ).filitiir
läkarnn 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 hiilso- och 
sjukvård samtidigt med a t s torn fordringar ställts pa dl'!' as 
kompetens, och en striing kritik utövals av der::1s arbete. Sii
kerl iir emellertid, atl den ekonomi, som inriktas mol kost
naderna för sjukelomars förebyggande, ii.r dålig och svårt hiim
nar sig genom dryga omkostnnclcr för sjukdomarnas Jwhand
ling. I detta sammanhang vill jag även påpeka hdycklscn 

av elt intimt snmarbele nwllnn läkaren och det militära lw
fiilet. Bådas verksamhel ga hand i hand, och den ene kan ej 
undvara den andre undcr strävan efter truppens sanitära viil
färd och stridsduglighet. Full förståelse för varaudras upp
gifter 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. Kusta 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 ut
talat sig om Hirdomarna diir:w. 

De även i officiella rapporler motsägande och fantastiskt 
skildringar, som under stridens gäng utkolporterades, h~wa nu 
mera kompletterats med en rikhaltig litteratur, som biillre ä n 
förut belyser dessa strider. Genom att jämföra ski ldringar 
från båda de stridande parterna har det varit möjligt alt leta 
fram sannolika förloppet. Om iin fortfarande vissa viktiga 
detaljer saknas och en del av stridsberättelsernas tilldrage lser 
kunna dragas i tvivelsmål, så torde det dock vara på Liden 
att även i denna tidskrift i sammanträngd form lämna en nå
got så när utförlig redogiirelse över dessa krigshändelser. 

:;: 

Europa och Asien skiljas mellan Svarta havet och Mede l
havet 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, gå
ende till Svarta havet 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'i ir 
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 wl
lerna 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 besättningm. 
i Turkiel tillhiirande armen, häLtre än förut lärde sig ha nd
hava materielen. Detta skedde under lednin g a,· elen tyske 
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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Hissarlik 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 bat
terier vid den bredaste delen av Darchuwllerna, v:nest Erenkiji
och Kefesvi k a rna skjuta i n på asiatiska siclan. P a europeiskt 
siclan ligger Fort Sogctn Dcrc vid mynning(~n :w floelen m ed 
samma namn och på asiatiska siclan bn Lterier vid \'i ta l\ l i Jl
fJO/'l1Cl i Erenköiviken, Fort Dardunas i Kcfesviken och bat

terier 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 Swno
si je med dc b åda 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 jorclbe

täckning. 

• 
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F ö.r u nderrä llelsevilsenclet, bevakningen och elclleclnin"s

anorclmngar fanns ett modernt syslem av unclervattenskab~u 
<:e.h .andra telefonledningar, strålkastare och signalslationrr 

]~ orbmdelserna mellan de olika b a ttcrierna utnjordes a v n 1
. · 

T .. .. . t>. t-.O r ,, 

m1 tianagar 1 allmänhet osynliga fran sjön. Ett av forl <· n 

l HamidiLo·!) hir hava haft fullstiinclig tysk hesiiltning. 

Under de senaste åren hade tmkarna siirskilt la~t an j) ·'· 
Il l . " " 

n orc na sttt min försvar. Utanför Kefesudden befunno si<>· 

stora minnlit på i linjer f\·iirs över sundet, flankerade a,· hat 

lnierna vid Sogan Dere och I\efesudclen, ay vilka de sislniim n

de hade dolda och skvdclade uppshillninn·sl)l·tls"t· ·;,."11 1:· 
. ...- ... n . ' "- · .""\.. \. ,rngr p 

upp t The l\nrrows funnos flera minspilrrningar. 

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 slällnin

gen i fö rbind else med elen 100 km. clärifran pa banan !\:on

sta n lin o pei- Adrianopel lwliigna jänwiigsstationen Usun-1\ ÖJ!f !J . 

Turkiska flottan. 

Turkiets flotta hade "isserligen under senare aren bliYil 

organiserad och persona len utbildad under lednino- av el en 
t'J ' 

l'ngclske amiralen Limpus, men var iindock försummad . För-

utom 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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ganska nya jagare och lika många lorpedb:llnr. Av uncler

yattcnsbåta r hade dc h lott en l'nda. 

Vid världskrigets början fiirviirvade Turkiet i chefen för 

tyska Medelhavsdivisionen 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. 

sjökrigshändelserna från nov. 1914 till slutet 
av januari 1915. 

Förs la d agnrna i non·mlwr 191-! <W b röt os de cliploma L i ska 

förbindd serna mellan Tu rki el O(' h Yiislmaktern :t. En engelsk

fransk flc tta pa omkring 10 st. fa rtyg, l!iilflen slagskepp och 

hälften kryss~tre , som befann sig i ~fcdelhaHl , utförde blockad 

av Darclan ellerna, heskii lo vid l'll par tillfiillen yllcrfort<·n, dock 

utan större Yerkan och förelog valdsamma rekognoseringar. 

I millen <t\ ' c!Pcember lyckade" det ell par u-båtar Yicl olika 

t illfällen 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

~ tädcs till anka 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\Iar

marasjiin, misslyckades. Dänid omkom franska u -båten Sapbir 

efter strandning vid Nagarauclclen. 

Beslutet om angreppet på Dardanellerna. 

I början a,, januari påkallade Ryssland hjälp aY England 

för att lätt~1 Turkiets tryck på Kaukasien. Del Yar då stor

politiken 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•r

nns 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 ll

kommit 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 krigs

radet 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·ncr och sjöm i. 

111stcr Churchill, av vilka clr:• t isynnerhet 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 göra 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 Le

v:mten. Emellertid kunde den mäktige Lord Kitchener icke 

fi irm ås att avsända dessa trupper, som han ansåg biittre Jw

hiivas 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 tur

I;:arnas försv:nsanstalter i Dardanl'llerna. [nstruklionerna till 

,1miral Corden, iivcrbefii.lh:wan· för den engl'lsk-franska flottan , 

,1\'fattndcs telegrafiskt och voro yLLerst knapphändiga. Sålunda 

fick han icke ens vela huru han skulle h:n·a handlat, för den 

händelse han med floLLan lyckals utföra forceringen av Dar

clancllcrna . Ledningen hemma i England utgick ifrån att da 

tyskarnas 38 cm. pjäser sa totalt kunnat skjuta siincler Ant

werpens 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:tr

tygcn liilt dragas tillbaka. 

Sjöstriderna i februari och t. o. m. den 17 mars. 

Flottan uppr~ittade baser dels å elen turkiska ön Teneclos 

vid Mindre Asiens kusl, 20 km. från inloppet till Darclanel

lerna, 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 Ägäiska havet väster om Darclanellcrmynnngen 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 större framgång börja deltaga i striden. Far

tygens · verkan på forten blev denna dag ringa och fortens på 

fartygen nästan ingen. 
Västmakterna drogo tillsamman ännu flera fartyg, däri

bland 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 min
svepningen 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;.!'( 
i lla 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• 
skadade, iin alt ck snart nog åter lmnde iståndsättas. !\lin
svepningen fortsattes på nallen och man lyckades svepa l'll 
stycke inåt sundet tvärs Erenköiviken. 

Resultatet av dessa dagars strider var atl inloppet till D:tr
danellcrna var fritt. 

Efter några dagars vila för storm upprepades anfallen dl'll 
1-4 mars, da 4 :'t 5 fartyg Yarje dag fortsalle försliir elsl'nr
bctct 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. For
ten 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 träf

far, dock föranledde de inga större materiella förluster. Trots 

stora förluster av svepfartyg och dem åtföljande betäcknings

fartyg lyckades det flottan svepa ända till Fort Dardanos. Här 

började dock de egentliga minlinjerna och därmed de största 

svårigheterna, enär samtliga minflankeringsbatterier fortfaran

de 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 kommuni

keerna 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 amerikan

ska krigskorrespondenter samt en del från tyska källor häm

tade detaljer, som synas hava varit riktiga. 

Högsta befälet över flottan hade, sedan amiral Carden 

några dagar förut insjuknat, övertagits av engelske vice-ami

ralen cle Robeck. I-lans n~irmaste man å franska eskadern var 

konteramiral G u e pratte. 
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 . In

komna i sundet utvecklade sig fartygen solfjäderformigt utom 

Queen Elizabeth, som stannade i närheten av Kum Kale. Kl. 

Tidslwift i Sjöväsendet. 37 

• 
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10,40 avgav Inflcxible dc första två skotten. Elden ntr i hiir
jan dock obetydlig och långsam, blott ungefär h ·å skott i mi
nuten 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 Darda
nos. Nu började turk::-trna kraftigare besvar::-t elden såviil Iran 
forten som från hanbilser oeh fiUtartilleri. Så småningom vi
sade sig 6 stora vattenpelare i niirhelen av f::-trtygcn och korl 
cliirpå slogo granaterna in. Pa cH av skeppen uppstod l'ld
svåda, 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'll
clast 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 träffals av 
åtminstone 2 st. 35 cm. granater från fort Hamidie. En ],rul
clurk exploderade, van~fter fartyget på ett par minute r kant
rade 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 Eliza
beth, 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 c h troddes 
,·ara försatta ur stridhart skick, Pnär de pa h ela dagen ej av
o·ivit nagon eld, iippnadt' 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! Jnriexihle med dJ.llj)l nedsänkt förskepp Yl'- · · ;:-, u · 

ut ur sundet och ungefär samtidigt masle G:mlois, ledsagad 
av två fartyg, 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. 
Dardanellernas sl6incler upplysles p[t flera s tällen av eldsvå
dor . Elden fran fartygen hack varit [ruklansviird för forten 
och dc inlill Iigg::-tnck städerna. Triiffarna asladkommo fontä
ner av jord, elclsYådor och explosioner och insvep te trakten i 
rökmoln. Batteriernas bcsiittningar måste gång p:i gång upp
höra 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. 
Minflankerin gsha llcrier och minspiirrningar Yoro dock fortfa
rande intakta. De stora fartygsfiirluslerna för de anfallande 
medförde, atl den ml'locl , som hillills anYiints för anfallet, iiver
gavs . 

::: 

Härmed var ett viktigt skPcle i striderna om Darclanel
lerna avslutat. Västmakterna hade synbarligen den uppfatt
ningen att genom artilleriets kollossala utveckling tillika med 
luftspaning och eldledning genom observationer från luften in
förts en ny faktor i problemet om strider mellan fartyg och 
kustfästningar, varigenom föregående erfarenheter ur historien 
från dylika strider ej Jiingre behövde stå såsom varnande exem
pel. Vilket av dc bada V::lJH1Cll, artilleriet eller minan, som 
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förorsakat angriparen de största förlusterna är fortfarande ickp 
fullt utrett. Tyska och turkiska skildringar av händelsen giva 
de Kruppska kanonerna hedern och tala mycket litet om mi
nor, under det att engelsmännen anse, att med strömmen dri
vande 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 Tysk
land 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 tur
karna skulle hava sparat cletla fruktansvärda offensivvapen till 
dess fartyg i större antal uppträdde i sundet och träffsanno
l ikheten därigenom blivit större. Fullt uppelagat ~ir det ju ich, 
varifrån de ödesdigra minorna härriircle. Minsvepningen pa
gick 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 sd1-
righet all manövrera ej kunde utveckla sin fulla kraft. 

De svåriuheter en flotta i strid mot kustfort har att iiwr-o . 
vinna äro alltid stora. Fördelarna ligga obetingat på fäst-
ningens 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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ser stå på fast underlag, som medgiver en siiker riktning, att 
:lVstånden 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 fnr
tygen 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 
enelast 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 omöjligen 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-cla
nellerna: , 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 
beräkning. Oaktat detta j~itteprojektilregn voro förlusterna 
endast tjugosex döda och två gånger df'tta antal sårade. Endast 
två kanoner i forten voro triiffacle. I fort Hamiclie träffades 
traverserna 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 
fartygs anfall mot landfästningar även med de kraftigaste ka
noner. ännu lämnar oiivcrvinneliga fördelar fiir forten. " 
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Landstigningen 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 Konstantinopel på den llitlill~ in

slagna 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 envishet O('h alt undersliidj,1 

förcL~1gen med de landsligningstruppe r, som redan i fl era tio

tusental voro samlade vid hascrna och de ytterligare fiirst iirk

ningar , som inom n iirmas le Liclen viinladcs. Det beriiknadP\. 

att turkarna nu slodo inför en ~1llva rlig och hotande fara niim

ligcn artilleriammunitionsbrisl, varjiimte lnndförs,·aret a Galli 

poli uppgays Y~lra illa ordnat. Churchill mastc emellertid !Ji i_p1 
sig för de samsliimmigl aHådande militiira auktoritet erna. 

Gl•neralen Sir Jan fiamillon hade hlivil ulscdcl till befiil

havare 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 

beYiltn a . Sednn några h asliga rekognoseringar 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 öarn a, Yidb1ga erforderliga dispositio

ner för ell sa omfattande fiirdngs igangsiittancle och ulföranrlt•. 

Dc siircgna förhållandPna kriiHic särskilt komplil'erade :mord

ningar. Hl'la transportflottan jiimle s törre delen a\· dc a iiarna 

befintliga trupperna milsle cliirl'ör beordras till egyptiska lwm

nar för alt där organis('J'as och utrustas tillsamm ans med dt' 

förs hi rknin gar, som vii n lades di l e lin redan Y o ro d ii r. 

Terreingen Ga!liJ!Oli. 

Förut har liimn~tts t•n korHaltad beskrivning ~lY ku stfii..,t

ningarna a Gallipolihalvön oc l1 vid Dardancllerna i i:inigL nu 

skall liimnas några ord om terrängförhållandena clärstäclt>s. 

Från Gallipoli sydspets !\af) Helles går halYöns m ol Agiii

ska havd 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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riktning 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 

sammanhiingcr med europeiska fastland et. Hiir är Gallipoli 

smalast, och vid del där förut omnämnda Bulairpasset med 

sina befästningsanläggningar uppgår bredden till endast 5 lm1. 

Kusten är i allmänhet brant och otillgänglig utom å sydspetsen , 

där flera landstigningspunkter finnas , samt å kuststräckan mel

lan Kaba T epe och SuYla Burnu, som är flack. Från sydspel

sen reser sig landet långsamt mot Erithia (I{irthe) och Elischi 

Tepe (1U·i Baba), varefter högre och vildare bergspartier vid

taga. Mellan Kaba Tepe och Suvla Bunm är den flacka sh-an

elen på dc flesta ställen ganska smal, och bergen resa sig hastigt. 

Mitt i viken, n ågra km . från kusten, ligger det höga Ko.ia Tsch c

m en Dag. 
Gal lipolis terräng är i det inre oländig och svårframkom

lig. Vegetationen är liten och på de flästa ställen härskar full

komlig 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 ån Konstantinopel voro 

avseelda alt ske sjövägen till någon av urlastningshamnarna 

Maidos vid The Narrows i Dardanellerna eller staden Gallipo/i 

och elen mitt emo t på asiatiska siclan liggande Lapsaki vid Dar

danellernas utgång ur Marmarasjön. 

Turkarnas förberedelser tör försvar et. 

Den 24 mars övertog marskalk Liman von Sanders befälet 

över landstridskrafterna på Gallipoli. Han igångsatte genast 

ett •genomgripande nyorganisationsarbete av försvarets ordnan

dc på Gallipoli. Trupperna voro splittrade i bataljons- och 

kompaniförband längs kusterna och på höjdpartierna. De dro

gas nu tillbaka och samlades i divisionsförband för att efter 

rapport av elen framskjutna bevakningen kunna i större styr

kor 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, fältbagerier 
och lasarett anlades. Anstalter träffades för ersättning av va
pen, ammunition, beklädnads- och utrustningspersedlar. Siir
ski ld omsorg ägnades åt förbindelserna. Gamla vägar istån d
sattes, bryggor och nya vägar anlades. På så sätt uppstod 
över hela halvön ett nät av goda, även för tungt artilleri fa r
bara vägar och förbindelser bakåt ägnades a ll uppmärksamhet. 

De ställen av stränderna, där landstigningen väntades, be
fästades och inrättades för avslående av anfall. Där anordna 
des taggtrådsstängsel t. o. m. ute i vattnet, stenminor, varg
gropar och fältbefästningar försedda med uppställningsplatser 
för kanoner och kulsprutor. 

Den till rörliga försvaret avdelade 5 :e turkiska armen be
stod av 6 divisioner om vardera 12 a 14 tusen man. Dessa 
grupperades på följande sätt. Två divisioner förlades på asin
tiska sidan i Kalvert Tschiftlik och dc fyra övriga på Gallipoli 
halvön, en vid Kavak, nordost om Bulairpasset, en i stnclen 
Gallipo/i och två i Maidos. En turkisk division består av : ~ 
infanteriregementen, l kavallcriskvadron, l fältartillerirege
mente och l maskingevärskompani. 

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 sistnämn
da befunna sig två divisioner utgörande den omtalade kåren 
>>Anzac », namnet bildat av begynnelsebokstäverna i »Australian 
and New Zealand Army Corps». Fransmi:hmen utgjorde en 
division. Övriga divisioner voro engelska, delvis uppblandade 
med trupper från kolonierna. Enligt landstigningsplanen skulle 
Anzac landstiga vid Ari Burnu och den franska divisionen på 
asiatiska sidan söder om Kum Kale för att hindra därvarande 
befästningar att med artillerield flankera den egentliga huvu d
landstigningen, som skulle utföras av de engelska truppernn 
på sex olika punkter av Gallipelis sydspets. Därjämte skull (~ 
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eJl del fartyg utföra kraftiga demonstrationer längst inne i Sa
rosviken mot Bulairställningen. 

På aftonen före och under natten till den 25 april läm
nade 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::rtscrna, varest slagskeppen med 
sitt artilleri voro indelade att betäcka och trygga de olika !and
stigningsföretagen. Det rådde det mest idealiska väder med 
vindstilla och spegelblank sjö. Månen gick ned ett par timmar 
före daggryningen. 

Landstigningen pd osiutisJ,:a sidan. 

Den 25 april kl. 4,~, 0 f. m . ingingo rapporter från kust
bevakningen 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 land
stigningen ägde rum vid Jenishcher och att det endast varit 
demonstrationer 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 besitt
ning. Fartygsartilleriet behärskade fullständigt elen flacka 
kuststräckan omkring Mendere-Tschais nedre lopp och det var 
omöjligt för turkarna att vid dagsljus tänka på en framryck
ning. I skynmingen verkställde de ett motanfall , och natten 
igenom utkiimpades förbittrad e strider med bajonetter och ge
värssalvor. 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 
landstigningskåren giva vika för övermakten , och det lycka-
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d" ,.,.,lecna av densomnw all i 'kydd '" mö,·hel nal!,•n Ii i! 

den 29 ale<· i'" keppa 'i g i la""" ign i ngsha ck"'"' nw n e Ii n p P· 

na transportflottan. 

Lan~lstignings/örctagen a Ga!lipoli. 

Slnox eflec mpp<n-ten om landstigningen vid Knm Kn!,. 
1
.,, 

morgonen den 24 april ingingo till Liman von Sanders arrn
1

;_ 

kommando i st:1den Gallipo/i nya viktiga meddelanden, n iim. 

!igen att en 'tön-c tmnspoetflotta y·ae pä väg mot Samsyik,·n 

och att landstigningar ägde rum dels vid Kaba Tepe och cf pJ 

på flera andra ställen av Gallipo/is sydspets. Efter ett JJ
1

._ 

dömnndc m· liigel, vawv dock iinnn icke knndc d<·aga, nag,·n 

säkra slutsatst>r om fiendens avsikter, heslöt sig Liman 
1

·

1

,/J 

Sanders samla. elen i Gallipoli stående divisionen till viigko r

set strax nordost om denna stad för att pa vidare order ,-;
1

_ 

ra beredd antingen att avslå en landstigning på nordkusten 

eller rycka fram och besätta Bulairställningen . Befälet iiv
1 

T 

försvaret a v Gallipalis södra del överlämnades M Essr
1

rf 

Pascha, som genast sjöledes begav sig ti ll Maidos och diiri

från til l häst i galopp till MaJe Tepe, 6 km. öster om Bur
11

u_ 

varest han intriiffacle vid l-tiden pa middagen. H:'irifran /];
1

• 

de han utsikt över 1\:aba Tepe och sanun:llltrMfade med ~Iu

stafa Kemal Bey, som redan låtit förstärkningar rycka fram 

och besätta Koja Tschemen Dag med infanteri och hergsar

tilleJi. Efter att ha givit order om att den för denna kust

sträckas försvar avsedda divisionens tredje infanteriregenwn-

te och mera artilleri skulle insiittas i striden, ilade han mot 

sydspetsen och intriiffade några timmar senare vid 1\:rithia. 

va ri från man kunde överblicka situationen vid landstignin g--.

punkterna å sydspetsen. Redan tidigt p~1 morgonen hade cien 

för sydspetsen avsedda divisionen satts i marsch mot Krithiu 

och inträffade där vid middagstiden. 

Liman von Sanders kvarstannade med sin stab de föl

j ande 48 timmarna 5 km. norr om Gallipoli å Ghasa Tept> . 

till vilken plats underrättelseväsendets alla trådar löpte in. 

Bombardemanget av Bulairställningen hade börjat redan pa 
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oro·onen och han ,-ar i ovisshl't om, huruvida icke fienden 

111 0 

·1 t tt ·· 1 11 d fonino·en diirs!iicfl>s fiir all 

hade fö r avst.;: a gora 1Untc an s 1
0 

b 

avskä ra Gallipolihah·ön från öster. 

Landstigningen uirl 1\oba TeJie. 

Denna utfördes under lwtiickning av fem slagskepp och 

en kryssare den 25- 27 april ~n- delar av Anzac-kären, pa vil

ken särskilt Lord 1\itc:hener salt sa stora förhoppningar. Land

sti o·n ingen va r ;n·sedcl sasom övernnnpling och transportflottan 

sa~1 J ades strax. norr om och utanför 1\:alw Tepe vid midnatt~

tiden, då trupperna hörjade öwrföras fn"in slagskeppen _ och 

transpor!f~lr!ygen till jagarp och småbafar. Balarna naddP 

stranden ± ,:Jo f. m. och 1andsiittningen tog PH halv limma. Pa 

f. m. landsattes hm·udstyrkan och sedan fortsattes denna dag 

och dagen därpå ilandförandet av trupper, artilleri och förrad. 

Under natten till den '27 ·var stii !Jningen norr om Kaba Tep,' 

säkerställd. 

Den turkiska bevakningen vid Kaba Tepe hadp intet annat 

att göra iin att inrapportera landstigningen och att under in

väntandet av förstärkningar Pfter måttet :n- sina svaga krafter 

söka göra landstigningskarerna största möjliga avbriick . För

stärkningen anlände under förmiddagens lopp och måste an

vän da sig av alla klyftor och dalsiinkor för att något så n~ir 

skydda sig från fartygens eld, vilken med tillhjälp av fjättrad 

ball ong- och aeroplan leddes skickligt och säkert och med grn 

natkartescher ön'röste de punkter i land varest trupper upp

trädde. Turkarnn lyckades dock att med infanteri och bergs

artilleri besätta de längs stranden löpande höjclsträckningpn 

och trots den härtiga fartygselden hålla sig fast diir, varigenom 

de k unde dels förhindra ett genombrolt mot Maidos och cleb 

försvåra landstigningen genom arti llerield mot de störrp trans

POiifartygen. 

Londstigningen å sydsJielscn. 

Landstigningen förPlogs hiir på fem olika punkter, i dP 

engelska rapporterna och på kar!ornn beniimnda med boks!ii -

l 
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verna Y, X, '"' V och S. Dessa punkter voro beläana· ' ' .·d s· 1 · D h • · ~ 'l 
/g ~m er~s mynning, X vid Kum Tepe, 'V vid Kap Hrlks 

\ VJd SeddJI Bar o:h s vid Eski Hissarlik. Av dessa voro x' 
'V och V utseddasasom huvudlandstigninaspunkter och y .1' s [" . . d f"' . o oc: 1 
. _or 1111~~ re oretag 1 och för flankernas skydd och för alt 
spllttra forsvararnes krafter och hindra honom att framföra 
förstärkningar. 

Landstigningen vid Sighin Dere-mynningen utfördes 1 _ 

l l t .. l . 111 
c e r )C a c ~n mg· m· sia askep1)et Goli·1th 1·1 ' f t • ::> ' "· "' • 1n. oc 1 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 t l .. d t"> ~ o .:og ~e b~1sk_snår bevuxen klippa. Båda bataljonerna 
kt~_nd_e fo~--~t ~-atta s1g fast på klipphöjden , och det gjordes plan
n~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 syssel
satlmng 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 understödda 
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 man
skap var mycket stort. Mot aftonen återstod av The Seottish 
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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 försiiirk
ningar, 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 ]{um Tepe kl. 5-7 f. m. Sir Ilamil
ton anför härom: »Lanclsligningsplatsen består av en sand
remsa, 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 landstig
ning. Taggtrådshinder, som sträckte sig ut i vattnet, land
minor, elden från forten och de i land uppförda försvarssUi.ll
ningarna kunde ej hindra de tappra taggtrådsklipparna att upp
giva 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 Lancashire
fusiljärerna, 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,vgsa rt il
ll'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;.;a-
ren pa grund utanför stranden, varefler den ombordvarande 
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:1r
na ned av strömmen, varvid en Jucka uppstod. Seclan en pram 

näslan fyllts a v sårade o c h döda, gavs order om all dcln1 r
keringen skulle upphöra. Pråmarna ordnades ~1ter, men niistan 
alla, som sökte komma i land, mejades ned av eld fran n•vol
verkanoner, kulsprutor och IWvär i turkarnas stäl!nin"ar Dt·-

v t'> • 

barkeringen måste åter inställas och folket till mörkrets inhrol 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 stri
derna om Sedclil Bar. 

Landstigningen vid Eski I-lissarlik. Denna försiggick ga n
ska lugnt och utfördes av South 'Vales Borderers unele r l>e
tiickning av ett par slagskepp, som helt och hållet kunde fi'•r
hindra turkarna att med eld oroa landstigningen. 

Operationerna dagarna närmast efter landstigningen. 

Såsom förut nämnts missledeles Limau von Sanders :w 
skenangreppet mot Bulairslällningen och ansåg sig böra reser

vera 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 

irupper 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 ut
navs 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 höj
derna 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 l vingade en del av transporten a L l 

urlasta i Ak Bosch, en hamn 10 km. nordost om Maidos , föga 
lämplig sasom etappstalion. 

Förutom fältartilleri hade lurkarna dessa dagar å Galli
poli intet annat rörligt artilleri än ett medelsvårt haubitshalleri 
a Denker-höjclen, ett par km. öster om Eltschi-Tepe å syd

spetsen. Ringa skottvidd och omöjlighet att växla uppst~ill

ningsplats förlamade dett~1 batteris verksamhet. Fienlliga fly
gare 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 
flere 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 hun
nit anlända, driva fienden i sjön såväl å sydspelsen som vid 
Kaba Tepe. Dock tvingade honom det fruktansv~irda fartygs
artilleriet, vars verkan även nattetid i strålkastarsken var över

väldigande, att hålla sig tillbaka och söka det skydd, som be
träffande sydspetsen Sighin-Deres, Krithia-Deres och Kerevis
Deres dalgångar kunde lämna. Att hålla sig framme på den 
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relativt flacka sydspetsen och där ordna tillförsel av förplii n_ 

nad och ammunition var under den Yerkningsfulla elde>n rr~~ 1 
fartygen alldeles omöjligt. 

De allierade kunde däremot under skyeld av denna eld i 

lugn och ro fullfölja landstigningen av trupper och artill <Ti 

med alla de för en fortsatt framryckning erforderliga Yiilctiga 

förråden. Deras första stora uppgift var att på sydspetsen ,;,._ 

mäkLig·a sig höjderna vid Krithia och Eltschi Tepe och atL vid 

Kaba Tepe sätta sig i besittnin12· av KoJ·a Tshemen Da()' 
~ . M· 

Sir Hamilton beslöt sig för ett anfall mot oYannämn da 

höjder på sydspetsen redan den 27 på morgonen. Förutom 

ett par franska bataljoner, som just landstigit vid Eski IIiss<~r 
lik, hade han till sitt förfogande 2 engelska brigadl'r. Trup

perna voro mycket utmattade av föregående dagars och nät ter~ 

anstriingningar, och landstigningen hade ej framskrielit sa langt. 

att ammunition och transportmedel i tillräcklig mängd föref un

nas, men H ami! ton ansåg, att företaget trots dessa svaglwll'r 

hade utsikt att lyckas bättre nu, innan turkarna hunnit fram

föra proportionsvis större förstärkningar, än han själv dc niir

mastc dagarna skulle kunna göra. Framryckningen under

stöddes av fartygens at'lilleri och pågick i två dagar under de 

häftigaste strider. De allierade hade den 28 på aftonen triingt 

fram och satt sig i besittning av en linje tvärs över syclspetst'n 

några km. från Krilhia. Naturligtvis fingo de häruneler Yid

kännas stora förluster. Emellertid hade landstigningen fortgalL 

och reserver började anlända. Sir Hamilton insåg, att om han 

icke nu genast bemäktigade sig Krithia och Achi Baba, dl'l 

sannolikt aldrig skulle lyckas nå Konstantinopel denna yiig. 

Framryckningen återupptogs därför elen 28, seelan flottan lw

relt väg med sitt artilleri för att därmed sopa bort försvara nw . 

Dylika artilleribeskjutningar, som företogas såviil för att skyd

da landstigningen och s~'\.som nu och seelermera för att förbe

reda framryckningar, voro av en så fruktansvärd verkan, alt 

man har svårt att förslå, huru försvararna kunde hålla sig 

kvar. Granater och granatkartescher av upp till 38 cm. kali

ber och vägande 900 kg. överöste varje tumsbredel av marken 

med kulor, granatskiirvor och stenflisor. Varje buske och 
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l ft a b levo ()'ula av elen exploderande lydcliten, och hela syd-
l ' y ,< . t'> 

. • 

' etsen var, på de ställen förwararna befunna sig, insYcpt 1 

~?od:a moln av rök, liknande en jättevulkan i upp1:or: Del 

f:;jreföll omöjligt för ett IC'Yancle viisen all uppehålla s1g 1 delta 

inferno . .. 

Den 28 gick flottan in i sundet för atl ater soka L~·sLa bat-

terierna på asiatiska sidan. Företaget lyckades dock ic;ze: utan 

fi ck j stället flottan vidkännas en del förluster. T~·a pgare 

och en u-håt sänktes, varjämte allvarliga skador illlfog~cles 

Jeanne d'Arc , som sköts i brand , och Majestic. SLaclen .. :Mmdos. 

turkarnas viktiga urlastningsplats vid Dardancllerna skols sam-

daa ·1· ])I"lllcl varvid större delen av staden och cle>ss :1nlilgg-
n1a <-n · l _, (._ • 

ningar förstördes . Såviil denna dag som följande c:ag:u· unclcr

stöclcles framryckningen emot Krilhia och Eltsclu 1 epe med 

kraftig beskjutning från fartygen. 

De allierade fortsalte försöken att hemiiktiga sig dessa 

höjder, och här uppstocia förhittrade strider, som upprepa.des 

nästan dagligen ända till den 8 maj på aftonen, då den s1sta 

stora stormningen 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 mördande beskjutning varit ·alldeles till 

intetgjorda eller så bedövade av lydcliten, att de ej längre ha~~e 

någon kraft kvar att motstå ett anfall. Fartygseldens uppho

rande var signale>n för de allierades stormning och såsom en 

man reste sig linjerna och gingo uppför höjderna, men emol

togos där av turkarna, som kommo fram ur sina hetäcknin~m· 

och fortfarande voro i stånd att med kulsprutor och maskm 

gevär omöjliggöra anfallet. Engclsmiin och fransmän h~de 

åter med stora förluster vunnit ett styeke terräng, men malet 

var därmed ej uppnått och vad vi.in·e var, de fingo nu full 

bekräftelse på, att det ej kunde nås mt>d de medel de fiir niir

va.rancle hade till sitt förfogande. 

Det från övriga fronte1· så välkända ställningskriget hade 

även här hörjat och därmed omöj liggjort några snabba fram-

ryckningar. 

* * 
Tidskrift i Sjöväsendet. * 3S 
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. .-\tl del iiwrhuvud laget lyckades de allicmde aU bndsii!Ll 

s111a trupper pa stränderna och balla sia hst cFir \''lr t'll st tl· 
b '- < '- • a l'~' 

bragd, som möjliggjordt•s genom deL oinskränkta lwrr;1 ,·iiJd(:~ 
pa haYct, slagfiollans kraftiga artilleri och den s:irdel"s .,. 

.. 
c "--· t"'~ n-

s;umna vadcrlckcn. Dock sym•s dc vida hava ÖYcrskattat l'"'Jl 
1 

l t-> < 

o_~·~ undct:skallat fiendens krafter med avseende pt1 cll'n el'terat 

folpndc framryckningen. Terrängen vnr s~irskilt svarl'r.Jn~
komlig. Denna oliigenhel fingo ju iiven Lurkarna vidkiinnds , 

n~en de hade dock fördelen aU kunna anviinda sig av sji'd'iir

hmcleben pa Dardant'llerna jämte för transporler pa land iiir 

saclan tcrriing siirskilt liimpadt> transporlmedeL Det ku. to m. 

rade, där eLL anfall kunde viiutas, var endast omkring 120 km. 

lang!, varför försvaran·n med den kustbevakning som ranns. 

iiven om han blew missll'dd cm fiendens avsiklt"r, borde ha rt 

tillriicklig tid pa sig att, innan den anfallande hunnit ord 11 ,
1 

sig för en franwyckning, insiitta starka krafter pa de hotadt• 

punkterna. Därtill kom, att de försvarande haft en hel ma
11

;1d 

på sig för att särskilt rikta in sig på avviirjancle av denna stiil. 

Vad det levande materialet betr}iffar, så får man, trots att cl t• 

allierade visade prov på s~irskilt stor tapperhet, mod och cli'lcls 

förakl, icke frankiinna Lurkarna samma egenskaper. 

Hade dc allierades ledning, innan dPn bcsliit sig för dett .1 

företag, opartiskt och samvclsgrannt vägt fördelar och nack 

delar mot varandra, borde de hava kommil till deL resull<tl , 

att sannolikheterna för att lyckas erövra Gallipoli voro hel\'Cl

l igt m indre iin för all misslyckas häri. ALL sa blint, som i1iir 

' 'ar fallet, lita på slumpen, ja, på att underverk skulle komm.J 

Li ll h jiilp, maste anses såsom ett allt fö r liittsinnigL spel med 

stora nationella värden. 

De fortsatta striderna under sommarens lopp. 

Sedan ställn ingskrige t börja t, må man d ock icke tro att 

de a lli erade slogo sig till ro . Tvärtom utvecklade sig en rast

lös verksamhe t, och turkarna voro ofta i ovissh et om dc förc 

tag som fö rbereddes . Vid l{aba- T epe eJler rä ttare något längre 
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·l A · l' 1 !Jt·l·,:l·,t,·tdcs stiillnin-,n-arna krat'ti-,ot. En 
norrut Yl C n Jllrnt ,, " " 

111yckc nhl'L matnil'l ilandfiirdcs. Da emcllntid Lim<tn von 

Sande rs haclt• den uppfattningPn, alt de :lllf<JI]anclt' hiir \'~l'O 

c;•t t·e :in vad dl' Yilk giir;1 sig sken ;tv, och all dt•r:ls avs1kt 
sVHnc ' < ( \ 

däJ·f ör sannolikt 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 artdknsl1sk lorlwrecft>lse och ammum

Lionshrist misslyckades och lillhakaslogs. Tre ch1gar senan• 

fö retogs pa sydspehen av engt>lsmiin o('h fran~miin, som nu 

här insDtl ansenliga liirsliirkning:tr , e11 framryckning. \' ilken 

iivcn tillhakaslogs. 

Under dessa dagar fingo lurkarna ett viircll'fttlll tillskotl i 

rörsvarskraft genom all en myckt•n]wl DrliiJcri och al\1!11llllilion 

framfördes genom tyska rna s försorg. A r t i i ler i fiirsvn rt'L Y i el 

Da rdanellerna upphjiilptes. Dit fiirdcs en massa nwddsvart 

artilleri, som uppsliilldes i clolcla stiillning;~r vid striindl'rnn 

på asiatiska sidan . lianhitser av 21 cm. kaliber uppslii llclcs 

där o c h kunde på riils förflyttas längs kusten. X ven Gall i poli 

till fördes kan01wr och ammunition. Ammunitionsfahrikt•r i 

Konstantinopel om organ i seraeks 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 Morlaviken till ankars ligg:mde engelska slagskep

pet Goliath. Juhelskrien hlcvo iinnu hiigrc, dit såsom en löp

eld kr-ing hela turkiska krigsliigrl'L unelerrättelsen spred sig, 

att den sjöviigen fra n Tys klan d kommande U 51 u lan fiir Ar i 

Burnu den 25 maj sänkt engelska slagskeppet Triumph. TYå 

ilag::~ r spn:lrP ly(•kadPs flpt S!lmm:l 11 -h:JI nll .'-'iinkn ,J:Jg,kr•ptwt 

Majestic. Denna mäktige hj~ilpare hade liksom ett unelerverk 

dykt upp ur hawl och satte turkarnas vidskepliga fantasi i 

rörelse. Men för de allierade hade denna lilla hål en mäktig 

verkan, t y dl'n tvingade dem att vidtaga besviirliga och på fiire

tagen förlamande försiktighets:Hgärder vid krigföringen t ill 

sjöss . 

Den 27 maj företogs från sydspetsen ett nytt s tormangrepp 

Inot Krithia och Achi Baba, engelsmännen på vänstra och 
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f'ransm~i n L H' n p a högra flygel n. (.2ueen E l izabclh förb eredd t• 
anf:dlel, Yilket dock ater misslyckades. Den 30 maj förs iiklt• 
Lurk a rna et l mo lan fall, föregånget av livlig granateld, för a 11 
driva angrip:m1a i sjön . Vid stormningen uppstod en skarp 
strid med hlanl-;;a vapen. Före morgongryningen mflstv d<wk 
Lurkarna draga sig tillhaka till sina ställningar. 

Den 4 juni satte Sir Hamilton ålerig<'n i gång ett anfall 
i stor s til , som riickle i LYa dagar, och första dagen slutadt• 
med stora framgångar för dc alli erade och fruklansYärda l"iir
luster för turkarna, som da voro niira att alldeles krossa~. 
Dock inträffade följande dag reserver, med vars hjälp dc om
stridda höjderna räddades. Först efter delta anfall synes l ta
millon haYa till fullo inse tt det f'ruktlösa i alt komm~1 f' ram 
på denna viig. 

Det iir blott engclsmiinnens till ell ordspårk vordna sto
iska lugn , som kan förklara , att dc icke långt förut uppgi1·it 
ett förelng, som på grund av de stora förlusterna 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, s törre 
svårigheter att kämpa emot. Dock uppgavs icke företa get i 
sin helhet. Hamilton ville nu försöka sin lycka på ett annat 
ställe oeh salte därför in sinn starkaste krafter vid An:li"orta
vikrn och Ari Burnu. 

Hamilton hade under försommaren vid flera tillfällen lw
gärl förstärkningar. 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:l
viken h:n· en vidsträckt, flaek strand med goda landstignings
och utvecklingsmöjligheter. Den 6 augusti pa aftonen land
satl.cs hiir en mindre styrka, som sköts fram mot Koja Tsclw
men Dag, en bergshöjd behärskande 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. Bergstrakterna 
äro uppfyllda av talrika klyftor och klippor och ha nästan ingen 
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1
.eo·et:llion . Genom :1tt komma lles illning hiir:1v sku lle 

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 Jol
jande natt landsalte molstand:nl'n pa fyra o_lika 1:unkln om-

l .. ·11 ., 100 000 man under dl'l all de !va vtd An Burnu he-\.11 b ' ' . fintliga divisimwrna marsclwradl' nordnrl fiir all fiircn:1 sig 
med dessa Jandstigningslrupp<'r. Turk:1rna lwgavo sig dit i 
ilm nrselwr 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'lwm
o·å dem . Pa hada .sidor visades prov p~\ Sl'g ulhnllighcl, out
~röttlig motstanclskmft och diidsUirak!and<' lapperlwt. Se(hm 
de första häftiga stridnna undn augusti månad lagt sig, griiv
cle de allierade ned sig i närheten av kusten, och undn hiisl
manaderna fiirekommo endast smiirre fiiklningar. 

Flottans uppträdande under sommaren. 

De tyska u-hatarnas upptriid:mdl' i sluld av maj nliintdr 
en miirkl~ar fiiriinclring pa dl' ~1llieracks flotta. De dyrharare 
större fartygen fiirsnmno fiirsta tiden ch·h·is och de, som vi -
sade S l." a in "O nwd <>an ska hög fart, varigenom (•Idens Yerkan b' h :-; h ~. . 
blev liten. Den indirekta elden upphiinle allclelrs. Till un-
derstöd åt trupperna pa Gallipoli användes nyhyggcl:1 grund
gående monitorer och jagare. Under sommarens lopp uthtcles 
av de all ierade stora minfiilt i DardanellPrnas mynning fiir 
att hindr~1 u-balars utliipancle, och sedan ytterligare fiirsiklig
hetsmålt med lorpednii l och niilspiirrar 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:llnm:l pa cll'nna front 
under nästan hela liden. De få sliir re fartyg, som funnos, voro 
engagerade i Svarta J-bvcl och lwhiinles vii i diir. All siind:1 
ut dem mol den sa kollossalt iivnliigsna engrlsk-franska flot
tan 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 gsfiirda~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 

Mcrlovik 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. 

Evakueringen av Gallipoli. 

Da dl' allierad<' sent omsider insago, att det ~in·n 1·ar fruk t

löst :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 ut

fördes 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·:1-

ran•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 kanmwr ot"h 

talrik transportrnatcriel, :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<•ppadps 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 inskeppningens 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 medtagi ls 

utan staplats i en stor hiig. 
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Del förel'allcr nii~tan 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 ut

satt 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. För

banelsplatserna voro orörda med saniletspersonalen i bered

skap. 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 vapenstillestånd morgonen erter evakunin

gen för att om möjligt fijra bort sårade. 

Evakueringen av sydspetsen började natten till elen ;n 
december och avslutades natten till den 9 januari. Enligt pla

nen 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 

skulle inskeppas nåsl sista natten och 15,000 sista nallen , vil

ken sistniimnd~1 siiTra dock senare åndrncles till 17 ,000. Sa 

få kanoner som möjligt låmnades kvar till sista natten. VLid

ret var vid detta tillfillic ej så gynsamt som förra gången. 

Flera dagar bl{tste det ganska mycket. Även slöreles inskepp

ningen av fiendens eld, i det all batterier på asiatiska siclan 

voro väl inskjutna på några av utskeppningspunkterna 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 företag C' t. Turkarnas flygmaskiner kret

sade över p la lsen flera gånger. Vid sådana Li U fållen d irige

rades transporl av djur och förråd i motsatt riktning och los

sades åter ur motorpråmarna för att de rekognoscerande skulle 

få uppfattningen , atl en utskeppning pågick. På aftonen den 

7 gjorde turkarna ett allvarligt arlilleriangrepp, 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-sför

råd 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 artillerield my c k et olwl vd 1 i .. . 

~ ~· Det gtck denna natt hög sjii, men inskeppningen kunde do('k 
utföras enligt planen och kl. 4 L m. v:u allt klart. 

Skildringarna av dessa striders förlopp iiro sasom l'iirul 
niimnls oiindligt skiftande. allt efter som de hi1rslamma Iran 
L'ngelska eller turkiska källor, varför det iir svart all av<>iir· 1 .., l' 

vilket som är överenssliimmande med sanningen. Sas.nn 
ex.empcl kan anföras huru den i Tyskland ulkommatHk :111 _ 
st>clcla tidskriften »llluslrierle Geschichll' des \Yellkri t•gt''> 
askadliggör den nyss bärO\·a n omtalade evakueringen av (;alii
polis sydspets. 

»Efler engelsmiinnens flyklarlade atertåg fran Aanafort.1, 
sag det niistan ul som om posterna vicl Dardanellernas inl''Jlll 
skulle bilda ett varaktigt hot mol Lurkarna och utgöra elt hin
der för deras rörelsefrihet. I slälln inga r vid Sedclil B a r hi'>! l<> 
sig iimm 25 ,000 engl'lsmiin, mot vill;:a lurkurna ii,·acle etl sL1rkt 
tryck. I synnerhet var deras svåra artilleri, som insalks mm 
de engelska ställningarna livligt och krävde flera miinni '>ko
uffer iin någonsin förut. Turkarna voro icke Yilliga all lal.1 
engelsmännen undkomma i mörker och dimma, sasom dl'l 
lyckades vid Anaforta. As manga tecken hade man miirkl. 
att motstandaren icke liingre var villig all till varje prio, lw ll:1 
sina av granater upprivna ställningar. Man hade iaklt:1 gil , 
all det eligelska lalltarli Ilerid all~ mer och mer ersalles a,. 
fartygsarlillerict; dessutom ökade engelsmännen tydligen :111-
Lalcl transportfartyg i niirhelen av landstigningsplatserna ot'll 
slutligen hade turkarna miirkt, all fienden återigen som tidi
gare förut under skydel av röda korsel sökte borllrnnspork ra 
trupper på lasarellsfartyg. Alla dessa iakllagelscr ökade Lur
karncs slridslusl, sa all de med onttröttliga angrepp Lriingde 
in i inkr~lldarnas läger och togo mänga fientliga skyllegravar. 
ö,·erliigsenheten hos del turkiska artilleriet, som genom sin 
högt belägna ställning därvid kunde lämna understöd , LYin 
gade slutligen engelsmännen alt söka sin räddning i en skynd
sam flykt. Avgörande var natten till elen 9 januari , da tur-
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a med stor styrka förelog ett allmänt angrepp och slut-hal • . Ji<ren jagade bort de sista engelsmän, som bcfunno s1g på Galli-
~li. Mot kl. 3 f. m. miirkte lurkarna , nll i den engelska 

~tällningens mitt s<wäl maskingeYiirselclen som. handg~.·am~l
l;:astni n gen upphörde ocb aLL en p a u s uppstod 1 elen sa rsktl t 
mot turkarnas vtinslra flank riklade s keppsarli llerielden. Del 

- ett tecken 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 
[·. ·ty"en. En del av det turkiska arlillniel riktade sin eld ,1.1 b 
mot de fienllig :1 lanclsligningsbryggorna, uneler del alt sam-
tidigt andra turkiska batterier heskölo den Yikandc engelska 
eftertruppen. ·De av den, som ej uppnadde ck riiclclanclc skep
pen, föllo i en förtvivlad kamp lmcler turkiska infanteriels 
[ramstormandl'. Den gryende dagen fann turl;arna ~a
som herrar på slagfältet. Därnw<l Yar engelska Darclmwller
l'örelagels fullständiga fiirolycknnde beseglat. Viirclen för mil
liareler O('h 200.000 människors blod hade offrats med del enda 
resu ltat alt tron pa den t·ngclska oiiYervinnelighelen sliirtal sam
man överallt och framförallt i den asiatiska världen. 

Turkarnas byte var om~itligt, och hloll dess samma nsiitl
ning vitluade tydligt om. den engelska flyktens bradslörl<~dc 
hast. Den svårt tillkämpade slutliga segern framkallade över
allt i Turkid den slörsta gliidje. Senaten behandlade en pro
position, som förklarade, all elen 9 januari skulle firas sasom 
turkarnas nationaldag. För all:l deltagare i striderna och 
för barn efter fallna insti(Lades en minnesmecllj. Liingre fram 
beslutades all uppföra en minnewård över de vid Dardanel
lerna stupade och besUimcles, att varje förbi p:t sscranck fartyg 
av elen tnrkiskQ. marinen skulle giva hederssalut 

Den 10 januari öppnades eld av elt engelskt fartyg frän 
1mbros mol Secldil Bar, Teke Burnu oeh His , arlik, men dc 
turkiska svåra baltericrna viss le sn:1 r l alt L v inga fartyget atl 
avgå, så alt de turkiska soldaterna ostörua kunde skrida till 
att rädda de som byte tagna förraclcn. Näslan otroliga m~ing
dcr av de mest olikarlade fiiremfd insamlades : otaliga säckar 
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med mjöl och potatis, anlomohilnmbulanser, molorhjul, l> omh
k:lslare, pionicnerktyg, inredda operalionsvagnar. E tt s lorl 
antal av sina viirdefullasle hiistar oeh mulåsnor hade e 11 ..-.. l . ,...,, ~-

miinnell förgifta l, emellertid föll o cloe k över l ,000 d ju r k 
vande i hiinclerna på turkarna, som fiirlriiffligt v ä l f u n no an
viindning just för della byte. Andlösa lriingkolomwr fiirdl' 
hylet till s in nya besliimnwlse oeh oöverskådliga arlwhu·..,k.t
ror begravde fiendens lik. Bland de fallna hefunno sig !"ram 
fi irallt talrika indier, vars p:'\ del lån!!"a hård Eiti jrrenk;in l"1.,..1 • 

t..J h ( t"'''-IIk, cngelsmiinnen synhariigen avsiktligt låt it bl iva liggandl· 
under begravningen av dc död:1. 

Kampen vid Dardancllerna, som även kostat elen enge lsk:1 
flottan så stora offer, f:mn iinnu ell sista cftci"spcl i un rin
gången av slagskeppet Edward VII , som stötte p:\ en mina 
oeh sjönk, sedan besättningen blivit brakl i siikerhel. Sasom 
plats för katastrofen blev, trots enuelska försök atl lll'mli .,.-.._) 

~ 

hålla den , Darclanellerna bestämd. Edvard VII var ett :1v dl· 
största slagskepp, som hade rtt dC'plaeement av 17,800 ton , un 
der del alt bestyckningen beslod av-! st. 30,, cm., 4 st. 2:3 , , cm .. 
10 sl. Hi," cm. och 12 sl. 7,6 cm. kanoner, vartill kom -1 -,t. 
-15 cm. lorpedrör. Besällningen räknade 820 man. EchY <lrd 
vn, som löpte av stapeln 1903, var det åttonde s la gskeppl't. 
vars förlust engelska nmiralitelel lnmde inregistrera . 

I engelska parlamentet förkunnade Asqu ith engelsm iin 
nens fördrivande såsom en seger, i det han betecknade neder
laget såsom etl »glänsande lychtt å tertåg, som outpWnligt skulle 
inristas i den engelska historiens blad ». Diirvicl var för ho
nom biittre iin för n:'lgon ~Innan hl'kant, att Dardanellerfiirc
t:Igets sammanstörtande i verkligheh'n var dd sliirsta engel sk:1 
fiasko under nuvarande kriget. » 

Delta, ck allierades jätteangrepp mot Dardanellerna , hade 
härigenom avslutats i ett misslyckande. Då de insågo, atl dl 
betvingande av de miiktiga hinder, som här förefunnas , ick l' 
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1 
art kunde ulföras av flottan , fortsalles försöket med bisländ 

~~~ \llldslriclskrafler och fullföljele s nll'd utomordentlig kratt 
,l o G·tlli[)Oii h·tele försvararen l'll arme, utru stad med ch'n Nfcn pa ' ' . .. . . .· 

10
clerna krigskonstpns alla hjälpmedel och sarsk1l~ ru slad m Il 

~: l f!-·>
1
- "ll lerr;ino- som h].Öcl dc l;; rigfiir:lndc och 1 a ll synner-0vac L ( n ' · . { . . r n H • het de anfalhtnde pa dc svaraste naturliga lunder. N,tt>Ll. Ul-

lastningshamnar funnos ej ulanför Dardancllcrn :~ , ulan elen 
anfallandP tvingades all med tusPntal s sm a balar Y ~d Pn grun d 
strand urlas ta iclw blott trupper ulan iiven arlill en , vagnparl~. 
lastdjur och alla sing av krigsl"ömödenheler. :r. o . m. ~·arJe 
droppe dricksvallen mas le j u tran spor leras d_Il . De ~~arJ).t'
Jän-na baserna vid Tencdos och Lemno~ voro l'J heller snrs1nlt b 

' .. l l lämpliga snsom smnlingsp lalscr för stor a armeer , l:nar c e sa_ '.-
nade bad e li vsförnöckn hele r och dricks va l k n. El t la ndslig 
nin"sförsö k som delta var atl siitta allt pa etl kor\. H ~1c_k någ~·a olwrtiknade ogynsamma omstiincligheter till s liill v~d 
landstigningen , back armen yarit riiddningsli")St fiirlor,lcl. ~U 
lyckades man , tack vare gynsamma omständigheter , . komm:1 
i ]and, men di:i r vidlogo dock w n righeler, som de ~n {a llancll' '> 
krigslt>dning langl förut skulle kunna h:wa beraknal var:1 
omöjlirra alt övervinna. · b N.. ')00 000 Förlusterna voro ock mycket stor:1. I armare - , 

l Il . l l ·l ll'l\"l clttl··1t uneler i striderna och 1nan av cc a H'race o1ce ' , ,, 
till följd av sjukclom.:n, och ck penning:n företagel slukat kun -
na räknas i manga milliarder. . .. Men iivcn Lurkarna fingo vidkännas stora förlusler J cloda 
och s[u·ack , om ~in icke på langt niir si:t stora som clc allierade!>. 

Delta stora anfall mot Dardanellcrna iir ett företag, so m 
krigshistorien kan inregistrera sasom särcll'les bel~sa_nd_e i sill 
slag och Yiil i alla Lider kommer nwcl :wseencle saval a P~_ao· 
lägrrnino·en i stort som detaljerna all framsta som et! det laro-b b l r· rikaste och ,·ikligasle exempel i liiran om anfall a oc l orsvar 
av kustbdiistning:n . 

Dock rar man hiira,· ej draga nagra förhnsladl' slntsntse :· 
och tro, atl de timade hiinclelserna kuuna lillliirlitligl l~esliim: 
l 

o ~, , . ull 11"l,· 11 ·,1I1Cie företa~," mol kuslhefiistnmgar 1 na utgangen " ' " 
allmänh et. 
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Yad natur o<.:h miinniskokonst i förening kunnat ast a <] , 

komma vid Darclane!lcrna hade gjort förwaret dårav ~a ~ii r 

l'gel gynsaml, alt endast rn d jupt inne i en S\'arnavigahel s kiir

gard 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 fiirsvarsnwdlen , 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 u

IJal~lr. Svara hanhitsba tter ier iiro hiir enda st erl'ord <> rliga, 
0111 

ba~erna kunna beskjulas av farlygens artilleri utanfiir skiil

gardsomradcna . D~i rti!ll.;;riin•s mot anfall frim l:lndsid:1n kr·
11

_ 

tiga n•serYcr av rörliga landstridskrafter, :l\·scdda aLL s n:1i,J
1
t 

insiitlas pa h o tade punkter, fiir alt ~l\· sla landstigningar ocil 

sk~·dda ha-;crna mol direkta anfalL 

1\· i ngns man av omstiindighcterna att ha v~1 sina hast• r 1 1('

liigna i närheten av öppna IHwt'l cllt>r innanfiir ell mi ndrl' 

skiirganbomrade, da mastt• törutom ny:,s niimnda fi)rs\' :lr',

meclel tillkomma jiimtt• sYara haubitshallerier iin·n sntra f hwk
hanebaLLerirr. 

Bel riifTa n de pjiisemas u ppstii Il ni ngssiit t ha nfaren hPlt'l'll<l 

fran Da 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'll

ningama äro ulsatla l'iir lriitl'ar. Sen-ismanskapet biira , id 

alla pj~iser h:l\·a tillgang till fullt skyddade tilll'lyktsplalst' r i 

hiindelse :.tY alt hallt'I'ierna pa grund aY omständiglwlt'ma h li

,.a oförm ögna att nYgiYa eld. 
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