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ör att kunna bekämpa 1.<riget måste vi söka få en föreställning om,
vad framt.idens krig wnebär. Det är ingalunda lätt, men säkert är,
att det i ohygglighet kommer att överträffa det senaste världskriget.
Av )<ri~steknikens utveckling att döma kommer det att karaktäriseras
av giftgaser och bombaeroplan i förening.
Kriget är till sitt vasen en atavism, ett utslag av barbariska instinkter,
och det 2o:de århundradets vetenskapliga vapen påminna osökt om vilda
naturfolks förgiftade pilar och medeltidens mystiska gi'ftblanc1.ningar.
. Men, frågar man, äro icke dessa vapen förbjudna i "civiliserad" krigföring: Enligt Haagkonventionen är det "förbjudet att allvända gifter
eller förgiftade vapen". Men man kri!1ggår förbudet genom att tolka det
efter behag.
Det är ännu outrett vem av de krigförande, som först överträdde
Haagkonventionen. Professor Haber påstår,*) att fransmännen redan vid
krigets bör j an voro försedda med granater, fyllda med bromättiketer.
Detta är en starkt tårretande gas, som redan förut använts för att till-
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fångataga apacheband utan att spilla människoliv. Den kan visserligen i
stora mängder ha dödande verkan, men visade sig dock sna1"t oduglig på
grund av den genomträngande lukten, som gör att, som Haber säger, mall
springer sin väg' innan gasen hunnit verka. Ingenstiicles var man emeller'hd förberedd på gasangrepp vid krigets bäri an.
E november 1914 1;>örjar det systematiska' utarbetandet av gastekniken
vid Kaiser Wilhelminstitutet i Berlin under ledning av Nobelpristagaren, professor Haber och. redan i januari 191 S överraskades de ryska
trupperna av framvältrande gasmoln, som verkade. rent av katastrofalt.
Den polska delegaten vid kvinnornas fredskongress i Washington, dr
Budzinska-Tilinska, som av ryssarn<j. var uttagen till militärläkare, har,
skildrat det ohyggliga intrycket av de första offren, som fördes till lasaretten bakom fronten. Läkare och sköterskor stodo bestörta och hjälplösa inför hundratals offer med förvridna, uppsvällda ansikten. Allt för
långsamt befriade döden de olyckliga från' kvalen. Gasen var en starkt
retande, giftig bromförening.
\
Vapnet visade sig, emellertid odugligt i stark, kyla, då gasen mot förmodan omedelbart fö,rvandlades till ett harmlöst pulver.
Men den, 22 april 191 S blev en märkesdag i gaskiigets historia. Det
var vid Ypern, ett oväntat' tyskt klorgasanfall verkade fuHkomligt förlamande på den belgiska fronten, me9 säger .Haber, "avsikten var ej att
förgifta fienden, endast att jaga ut -hrnom i skottlinjen". Nu sopades all
hänsyn till 'krigslagar undan, och el} våldsam konkurrens i raffinerade
giftblandningar börj ade. Vid denna /tidpunkt kunde 'det ännu hända,' att
av misstag eller genom felaktiga förutsägelser av meteorologerna en
plötslig motvind drev gasen tillbaka mot de egna leden. Man övergick
därför till gasgranater, som utan risk för angriparen sände den dödande
gasen långt bortom fronten.
Italienarna använde fosgengranater (koloxylklorid). mot österrikisk".
.fronten. En ung österrikisk soldat besKriver i ett brev hur han och hans
b·mrater ögonblicket före en sadan gasattack voro i den muntraste stäm- '
. ning, och hur några timmar senare största delen av dem blivit offer för
ohyggliga förgiftningssymtom och en plågsam dödskamp. .
Tyskarna ersatte kloren i· fosgen med cyan, och blåsyran medför ju
enligt Haber den angenämaste död man kan onska sig. Enligt .~n rapport
av två schweiziska 'läkare var vid ett anfall på italienska fronten verkan
så häftig, att männen så att säga fixerades i sina intagna ställningar,
t. ex. vid spelborden med korten i de stelnade händerna.
I
Varje gång en ny.giftgas utsändes, avstannade' motståndet, tills man'
hunnit identifiera gasen OCh funnit ett skyddsmedel. Galsmasken måste
alltjämt 'kompletteras med nya absorbtionsmedel för olika ·kända krigs~
gaser. Men då måste angriparen övervinna detta hinder. Haber skriver:
"Nu måste man finna ett kampmedel, som antingen kunde genomtränga
masken eller som var omärkligt för syn- och luktorganen, så att masken
anlades för sent". Eller också utsändes ett nyspulver, som tvingade hit
avtagande av masken.
.
Men snart var det inte ens nödvändigt att inandas gasen för att falla.
offer för dess verkningr. Senapsgasen (dikloretylsulfid) är frätande, den
framkallar blåsor och brännsår på huden och banar väg för infektion av

I

t·

3
alla slag. Den geno~tränger kläderna, häftar vid' marken, följer med skodonen in i kasematterna, avdunstar där i värmen och· tränger in i and.ningsorganen, som bli svårt angripna.
Skyddsåtgärder äro praktiskt taget outförbara, därtill fordras ogenomträngliga skyddskläder och dito -skodon, som icke få medföras inomhus.
1918 kort före vapenstilleståndet hade amerikanerna en ny gas färdig
Lewisiten, liknande senapsgasen, men arsenikhaltig och mångdubbelt starkare. Den var avsedd för ett angrepp på Berlin, och .det uppges att ett
dussin stora bomber skulle varit tillräckliga att utrota en storstads befolkning.
'
'
.
Sådana äro krigets erfarenheter av cletta "humana" vapen, från de första misslyckade experimenten genom kvävande, tårretande, frä.tande och
brinnande' gaser till den nyaste uppfinningen. Den idealiska krigsgasen
är tung, osynlig och: förgift:ar hela ~oppen. Från de första gasmolnen,
drivna av ·en gynnsam vind mot fienden, är 'man nu i' stånd till gasbombardemang på .långt avstånd med brisansammunition, som mångdubblar
spridningsarean.
,
Man har försvarat användningen av giftgaser med den statistiska uppgiften, att dödlig'hetSiprocenten skulle, vara lägre än för skottskador. Men
om detta var fallet under världskriget, så äro nu de nyaste uppfinningarna så effektiva, att enligt Will Irwin *) dödlighetsprocenten bör sättas
långt högre. En annan amerikansk författ,are Hopkin Adams uppger, att ett
fruktansvärt stort antal soldater lida av efterver,knin~r av gasförgiftning och blivlt morfinister för att lindrade ständiga: krampanfallen.
, Efter kriget har den kemiska krigsberedskapen överallt forcerats.
I Edgewoodfabriken i Amerika pågår ett intensivt arbete på fullkomning av giftgastekniken. S1:"aben består av c:a ,1,000 yrkeskemister och
c:a 700 biträden, och man har redan undersökt över 4,000 olika kombinationer av giftämnen. Genorn försök på djur studeras de fysiologiska verkningarna, och: lämpligaste skyddsmedel och motgifter utexperimenteras.
Anstalten är i siU slag fulländad och förbunden med fältförsök. .D.är,
demonstrerades under sommaren inför en publik av hundratals kemister
ett effektfullt krigsskådespel med svartgrå tökkulisser, bombaeropian,
gastanker; giftgas- och fosforgranater. Illusoriska attacker med handgranater eller shrapnells förvandlade terrängen till ett eldhav. Slutnumret översteg förväntningarna. En lång rad små "rökljus" antändes och
utvecklade ett tårgasmoln, som då vitlden plötsligt slog om insvepte dr
intet ont anande åskådarna. Förblindade av smärtan stapplade de framåt
medan tårarna hejdlöst strömmade. Det var en ofarlig 'substans, men för
krigsbruk framställas gaser med en giftig komponent, såsom brombenzylcyanid. Genom ersättning av brom med fluor erhålles en ännu starkare frätande tårgas.
,
/'
Men jämsides med gHtgastekniken utvecklas 'också krigsaviatiken. l
Dayton i Amerika Hngo deltagarna i fredskongressen i Washington tillfälle att bese statens stora modell fabrik. Det finns redan obemannade
aeroplan, som kunna dirigeras trådlöst 'På långt avstånd" avsedda för
2,000 kilo tunga giftgasbomber.'
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Med dessa nya förstörelsemedel blir tyngdpunkten i ett kommande krig
förlagd långt bortom den direkta fronten, icke blott armeerna utan civilbefolkningen dras in i angreppet, som .koncentreras på de stora städerna
och främst industridistrikten. Men ett sådant bombaeroplan träffar icke
en eller annan fabr.ik, det sveper in en hel' storstad i giftgasdimma eller i
ett eldhav av vit fosfor och förintar allt levande. Det hjälper ej längl~e
att fly ned i källrarna, som vid vanlig artillerield, ty-lewisiten och de ännu nyare krigsgaserna äro tunga, de sjunka till marken, följa avloppskanalerna- och förpesta vattenflödena.
Folkförbundets expertkommitte medger, att problemet att skydda civilbefolkningen ännu är praktiskt olösligt.
I sin officiella rapport varnar kommitten för den hotande faran, och
drar den slutsatsen att ,folken ej få insövas i säkerhet för att vakna upp
utan skydd'. Men den uttalar ingen dom över uppfinnarna av dessa nya
förstörelsemedel, som degradera vetenskapen till att bli ett verktyg för
mänskligheteNS utrotande i stället för till dess välfärd och framåtskridande.
Amerikanerna blevo moraliskt L;pprörda över de första tyska gasanfal~
len, men det hindrar inte, att de nu äro stolta över sin fullt leveranskraftiga gasarsenal, "the bigg'est in the world".
Tyskland är enligt Versaillest'raktaten förbjudet· att tillverka krigsgaser. Men det har i sin hggt LTtveckl~de kemiska industri alla förutsättnillgar för kemisk ammunitionstilIverI ning, som vid behov kan omställas
till krigsberedskap. Råmaterialen äro nämlig~n desamma som ständigt
användas i färg- och kemikaliefabriker.
.
En italiensk professor, Efisio ~1ameli skriver: "En enda ljusstråle upplyser den mörka bilden av framtida krig. Vi 'kunna framställa dessa dödsbringande kemikal·ier med en ringa modifikation av fredsproduktioneh".
Han ser räddningen i kooperation mellan de länder, som icke ensamma
förmå tävla i kemisk industri med Tyskland eller Amerika.
v,ch överallt följer man exemplet. T. o. m. hos oss höjas röster för modern krigsberedskap med alla dess konsekvenser, ehurU tills vidare talas
endast om skyddsåtgärder.
.
Avru'stningskongressen i Washington 1921 beslöt visserligen att förbjuda giftgas,ers användning i krig, men beslutet har ej' ratif.icerats av
alla state!". Det är att hopp,as, att den blivande avrustningskonferensen i
sommar kommer' att göra mera sltäl för namnet. Det vore meningslöst att
endast förbjuda de effektivaste vapilen -för att återgå till så att säga
slöare sådana. Men lika illa vore det att forsätta den pågående mekaniseringen och intensifieringen av krigsberedskapen oCh nöjas\ med nedskärningen i manskap. Ju färre soLdater, desto flera bombaeropian, desto ·mera
giftgaser bli nödvändiga.
.
.
Det gäller att skapa de andliga förutsät~ningarna fö'r universell avväpning och som ett led i detta arbete är det nödvändigt att avslöja det moderna krigets fruktansvärda innebörd,
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