1931.
94:e årgången.

Häfte N:r 8
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Några blad ur Sjöofficerssällskapets i
Stockholm historia.
Föredrag h å ll et inför SO S i KSS elen lO mars 1931.

Efterföljande ant eckningar hava ej tillkommit för att på
n ågot sätt konkurera med SOS i Karlskrona nyligen utgivna
minness krift med anlednin g av Sällskapets 100-års jubileum.
Den närmaste anledningen att jag samlat dem var att en kam rat förra våren a nmodade mig att taga reda på motivet samt
konstnärens namn å en i SOS befintlig tavla . Vid efterforskningarne och sedan jag skickat tavlan till nationalmuseum för
renovering fann jag att det var en både intressant och värdefull tavla, varon1. mera framdeles. Vid fo rskningarne angående tavlan i SOS protokoll blev jag mer och mer road av sällskapets hi storia och beslöt samla en del uppgifter, som möjligen också kunde intressera sällskapets övriga ledamöter och
vilka kunde bli en stonune till framtida historieskrivning.
Tyvärr har ingen tidigare samlat och utgivit n ågra elylika
minnesanteckningar, jag säger tyvärr, ty sällskapets protokoll
för åren 1859- 70 äro nu förkomna. Vid sällskapets 50-å rsjubileum 1899 uppdrogs å t kapten J . von Diiben att utarbeta
en historik över sällskapet , m en vid nästa allmänna samman träde återkallades uppdraget. 1904 erbjöd sig marinintendent
l ettersten att utarbeta en dylik historik , men antogs ej erbjudandet av direktionen , >> enär sällskapet 1899 avslagit ett lik llande erbjudande från kapten von Di.ibcn >> . Jag ve t ej vad
Tidskrift i Sjöväsendet.
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anledningen var att sällskapet visade sig obenäget att få sin
historia samlad, om det ej berodde på rädsla att kontan t ersätta forskaren för hans arbete. Hur som helst, så h ar jag
tagit risken att ur tillgängliga gamla handlingar söka smnht
några minnesblad ur SOS historia.
SOS startande.

SOS födelsedag kan sättas till den l november 1849 , då.
sällskapet bildades med en anslutning av 69 ledamöter. Dess.
förinnan h ade dock den 8 oktober förberedande å tgärder 'idtagits och en direktion konstituerats under ordförande~kap
av major Coyet och med bataljonspredi kanten Modigh som
sekreterare. Denna direktion godkändes elen l novem ber.
På detta första allmänna sammanträde beslöts bl. a. alt direktionen, bestående av en ordförande och sex direk törer.
skulle sammanträda två gånger i veckan kl. 8 f. m. och a tt
messafton skulle anordnas varje torsdag kl. 6 e. m. Vidare
skulle restauration anordnas.
Sällskapets första stadgar finnas i behåll. Inträdesavgiften var 6 riksdaler och årsavgiften 4, lika för alla.
Vidare bestämdes alt upplägga en matrikel, som ä nnu
finnes förvarad i orderrummet
Den som har den stora förtjänsten av att SOS startades
även anskaffade lokal för mässen var statsrådet gresom
och
ve Baltzar von Platen. Han avstod elen bostad i Långa Ra den, som var upplåten för honom eller rättare chefen fö r
flottan. Förutvarande sjöministern Ehrenstams änka, b odde
kvar i våningen, men tillerkändes hon en p enningsumma tör
att tidigare avträda våningen. Denna summa erlades av yon
Platen. H an skänkte vidare möbler och böcker till mässen
samt lånade ut utländska tidningar från kommandoexp edi tionen. Han visade sin välvilja på många olika sätt samt
sk än k te sista m ånaden han tjänstgjorde som sjöminister sin
lön 583 riksdaler till sällskapet. Denna summa lades till gr u,1 d
för en fond, som till en början användes för utlåning till olika

-

439-

personer; sedermera togs den i anspråk för bibliotekets räknin g. I biblioteket sitter hans porträtt över skrivbordet. Alla
kamrater ha väl n ågon gång kaslat en blick på del utan att närsiao i
mare reflektera , m en rätteligen borde var och en buaa
o
sitt stilla sinne för honom. Aven om han hvllacle centralförsvarsprincipen och armens flotta, åsikter , s~m vi rat för tiden ej gilla, så har han dock nedlagt myck en omsorg för bildan de av det sällskap vi alla tillhöra och skaffal oss elen
trevliga loka l, i vilken flera generationer k amrater funnit ett
hem och åtnjutit mycken trevnad.
I den skrivelse, varigenom lokal anskaffa des för SOS , säPlaten, att lok a len var avsedd >> för vid härvarande
von
ger
flottstation tjänstgörande officerare som ock till en s. k. mäss
eller samlingsrum för flottans officers-korpse r och civila sta ter, var igenom tillfälle skulle lämnas flottans berörda personer ej mindre att enskilt avhandla ämnen rörande flottans
bästa, än även att genom e tt förtroligt umgänge samverka till
en angenäm förströelse från tjänstebestyren på lediga stunden.
Ordföranden i SOS.

Den första ordföranden satt kvar som sådan i tre år.
Första år et var han major, andra kapten och tredje kommendörkapten. Ett ännu märkligare avancement gjorde dock
en senare ordförande Virgin. Han tjänstgjorde som sådan
1873-77. 1873 var han major 187-i kommendörka pten
1875 kommendör och 1876 ko~1 te~·amiral. Förteckning öve;
sällskapets ol&a or.clföranclen finnes i bil. 1. De första åren
av sällskapets tillvaro utsågs i a llmänhet bataljonspredi k an Len
till sekreterare. Modigh efterträdeles vid sin b efordran till
amiralite tspastor ' av bataljonspredi kanten Tiselius, som tjänade sällskapet i många år. Bägge förde protokollen vid sällskap ets sammanträden m ycket samvetsgrannt och framförallt
med tydlig handstil , vilket gör det till ett nöje att studera de
gamla handlingarna. Tyvärr kan m an ej ge samma erkännande åt alla sekreterare i senare tider. Ibland likna protokollen en korsordsgåta!
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Lokalen.

för uthyrning (16 blev 1890 skrivrum), 17 läsrum (blev 18\H
order- och tidningsrum), 18 matsal (utökades 1926) samt 19
rum för uthyrning .
ä n ed m botten: Förstuga, rum n :r 50 A och 50 . B till
bush ållerskans disposition samt 54 kök.
i östra uthuslängan: vedbod n :r 4 till SOS disposition , 5
och en klosett till hushållerskans disposition.
d essutom två källare till hushållerskans disposition.

Av mässen s r um an vändes till en bör jan endast ett fitta]
till samlingsrum. De flesta hyrdes ut till kamrater mot av slående av inkvarteringsbidraget. (40 riksdaler pr år var va nligt). För att få hyra rum därstädes gjordes skriftlig anhallan genom SBS eller stationschefen som han också kallades,
som överlämnade skrivelsen till direktionens åtgärd. H.ums
uthyrningen vållade mycket trassel. Ordnandet av denna
fråga tog också d irek tionens mesta tid i an språk vid sam manträdena. Särskilda » boställsreglon uppgjordes h är fö r
och finnas ännu i behåll. Till resande kamraters förfog ande
ställdes ett rum, som gratis fick disponeras i högst 8 dagar.
Sista året, som rum hyrdes ut var 1900 då kapten von D i.i ben
erhöll tillstånd att hyra de rum, som nurnera utgör as av t am buren och ordenumrnet.
1852 ordnades lokalfrågan definitivt genom. en g. o. som
bestämde att SOS fick disponera chefens för flottan f . d . boställe, rummen n :ris 54 (kök) och 50 i bottenvåningen. I
andra våningen n:ris 12, 13, 14, 15, 16, 17 , 18 och 19. P å
vinden n :ris 75, 82 och 84 samt vinden n:r 76 att gemensamt
begagnas av mässen och skeppsgossekompanichefen.
Med anledning härav uppvaktade direktionen H. Maj: l
Konungen och framförde sällskapets underdåniga tacksamhet.
Sedan en del omändringar av rummen vidtagits så fastställdes 1878 nytt boställsinventarium, varvid rummen för delades enligt följande:
ä vinden rum n:r 75 och 8:3 A till hushållerskans dispo~ition, 83 B för städerska och uppasserska, 84 för uthyrn ing
(avstods 1894 till U O-mässen) , 76 UO samlingsrum (detta r um
hade SOS tidigare avstått till SUOS).
kontoren n :r 87 B och 90 till hushållerskans disposition,
89 och en klosett till SOS disposition.
en tmppa upp: Förstuga, korridor, rum n:ris 12 och 13
rökrum (blevo 1891 läsrum), 14 skrivrum (blev 1891 tillsam mans med n :r 15 samlingsrum.), tambur , n :r 15 och 16 clublett

Trädgården .
Förutom rummen tillerkändes sällskapet även en träd gård, som dock till en början hyrdes ut mot en avgift av 20
riksdaler banco pr år. staketet omkring denna trädgård underhölls tydligen dåligt, ty sällskapet fick en påstötning från
SBS att sätta staketet i värdigt skick. Om det nu berodde på
dåliga finanser eller vad orsaken kunde vara, så ledde det i
alla fall till ingen åtgärd. Då följde en förnyad skarpare
skrivelse från SBS med bot att sällskapet skulle gå sin trädgår d förlustig . Direktionen fann då gott att besluta om uppresan de av ett enkelt grönt staket kring trädgården. 1880
upphörde uthyrande av trädgården och användes den därefter
av sällskapets ledamöter gemensamt.
Förutom trädgården hade SOS även en annan naturafö rm ån . Sällskapet åtnjöt inkomsten av höskörden å Skeppsoch Kastellholmarna. Förmånen tyckes dock ej varit så stor,
ty sos begärde hos ves befrielse därifrån , enär >> höet var
dåligt och sådden dyrbar».
Sällskapets ekonomi var naturligt nog i början ganska
svag. Inkomsterna utgjordes av års- och inträdesavgifter,
hyr a för rummen och trädgård samt tillfälliga bidrag. Bland
dessa det förut nämnda av statsrådet von Platen. 1855 synes
ha varit ett svårt år. Klagomål för ekomma såväl bland direktionens medlemmar som från hushållerskan över de stegrade utgifterna. Som räddande ängel uppträdd e då grevinnan Mary Ehrensvärd, änka efter den tidigt avlidne sekond-
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löjtnanten Augustin Ehrensvärd, och tilldelade hon sällskapet
en gåva av 100 riksdaler. Undan för undan har ekonomit"n
förbält~·ats och kan nu sedan serviskassan uppgått i SOS be.
tecknas som god.

Tidningar .
Det första året av sällskapets tillvaro beslöts att prea nmerera p å följande tidningar: Aftonbladet, Bore, Dagligt Allr handa , Dagbladet, J\Iorgonbladet, 1'\ajaden, Posttidningen.
Krigsvetenskapsakademiens handlingar och Tidskrift för Sjöväsendet. Den sistnämnda har dock sedermera av Örlog-smannasällskapet utlovats gratis.
Därjämte ställde en del kamrater tidningar till förfog ande, exempelvis kommendörkapten Lilliehöök , som då han Yar
SBS , varje kväll lånade ut Stockholms Dagblad till mässen.
Utländska tidningar erhöllas till låns från såväl kommando.
expedition som enskilda kamrater. Så småningom utökades
prenumerationen å antalet tidningar så att den årliga listan
blev av betydlig längd - längre än vad den nu är, men det
måste ha gått för långt ty ett år (1876) gjorde revisorerna
anmärkning på att SOS prenumererade på tidningen >> T h e
Dublin Evening Mail», »enär» , som · de sade, »sällskapet ej
kunde ha intresse av irländska lokalnyheter». Nå, det visade
sig vara ett misstag eller förväxling från postverkets sida, som
återlämnade prenumerationsavgiften. Förmodligen var a vsikten att prenumerera på engelska tidningen »The Mai l> ,
vilken ibland förekom på prenumerationslistan.
1879 väcktes förslag att prenumerera på Dagens Nyhete1.
men detta djärva förslag väckte mycken diskussion och n ii r
förslag et bifölls, så r eserverade sig en och annan direktionsmedlem. Det förefaller som om tidningen den tiden hade
mindre stadgat anseend e.

Restauration och betjäning.
Allt ifrå n SOS startande har r estauration varit anordnad
å mässen och har denna föreståtts av en restauratris eller solll
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b on förs t kallades hushållerska (Förteckning över SOS hus bållers kor finnes i bil. 2). Denna befattning tyckes i allmänhel ej varit vidare lukrativ, ty klagomål förekommo ofta liksom begäran att få antaga n ågon annan b efattning jämnsides
med denna för att bättra på affärerna. En av de första hus]1ållerskorna mamsell Berzclius fick tillstå nd att med sin inneh avande befattning bestrida mathållningen på .något på
Kan alen gående ångfartyg. Hon klagade på de dyra tiderna
och begärde höjning av priserna på middag m. m . m en fick
endast tillstånd att höja priset å en helflaska porter fr ån 24
till 28 skilling. I början var alltid hushållerskan utmärkt och
lovord voro t. o. m. tillfinnandes i sällskapets protokoll, men
belåtenheten tog ofta ganska snart slut. Man finner en viss
likhet med nutidens hembiträden, som till en början förhärligas av matmödrarna för att efter en tid förklaras odugliga.
Klagomålen duggade ganska tätt från de kamrater, som intogo sina måltider på mässen. Följden blev skrapa av direktionen, uppsägning av kontraktet, återtagande av uppsägn ingen samt löfte om bot och bättring. För att underlätta
hush ållerskans ställning medgavs hon - liksom fortfarande
är fallet - vissa lättnader bl. a. viss mängd fritt bränsle. Då
l1 änd e det att hon gjort av med ett par famnar ved för mycket, varför en av direktionens medlemmar fick särskilt uppdrag att kontrollera vedåtgången hos hushållerskan. Samtidigt eller 1854 avdelades pr vecka en av direktionsmedlemm arna, att övervaka ordningen i mässlokalen. Han kallades
veckollavande direktör och var sålunda en föregångare till
ekonomidirektören, som dock ej tillsattes förrän år 1902. Men
för att återgå till restauratrisen så har hon nog allt från början haft en svår ställning. TyYärr äro ej alla kamraterna
ordentliga vid uppgörande av sina skulder. En hushållerska
h ade vid sin död 1878 fordringar hos kamrater på 800 kron or, vilket på den tiden var en betydande summa. Sällskapet har även haft förmånen att i sin tjänst haft anställda flera u tmärkta hushållerskor och av dessa torde priset tas av
ll1amsell Selma vVestling som troget arbetat som sådan i 25
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år. Många härvarande erinra sig nog både henne, h enne.,
välvilja och hennes goda mat. Hon sade upp sig 1916 cflet·
25 års tjänst som hushållerska och med 38 år i SOS tj änst,
varvid hon dels tilldelades en årlig pension på 600 kronor,
dels erhöll Patriotiska sällskapets större guldmedalj för »T rohet och Flit» . Bägge delarna var hon säkert väl värd.
Denna medalj har en gång tidigare utdelats av SOS,
nämligen 1894 till städerskan Beata Charlotta Andersson.
Hon erhöll ej någon pension, m en i stället följande år 5~1
kronor, vilken summa genom subskription insamlats åt h enne
som lysningspresent. (Jag har ej forskat i kyrkoböckern a
hur gammal hon var när hon gifte sig.) Även 1930 utdelades Patriotiska Sällskapets guldmedalj till köksan Hanna Aström, som varit i SOS tjänst 26 år. Guldmedaljen tyckes ha
en smittande inverkan , ty även Hanna gifte sig seelan h on
lämnat vår tjänst.
Personalens löner voro ej stora i början. 1851 säges det
att den piga, som var anställd i hushållerskans tjänst skulle
sköta städningen, bordets servering och lampornas fyllan de
för 3 riksdaler 16 skilling banco pr år. Om hon ordentligt
skötte sina åligganden fick hon löfte att få gratifikationer till
jul och midsommar.
I samband med restaurationsrörelsen må nämnas att S O~
1879 övertog f. d . Flaggkonslapelsboställets trädgård med pa-viljonger å Kastellholmen och därstädes genom restauratrisen
ordnade utskänkning. Det var det s. k. Blåsut vars rörelse
nedlades 1916. Byggnaderna försålde;; 1920.
Spritutskänkning å SOS lokal var tillåten till 1907 då lwstämmelserna skärptes, så att sällskapet erhöll rättighet att
utskänka brännvin mot erläggande av 225 kronor pr år. 19 t2
och flera följande år avslogs sällskapets begäran om spr itutskänkning , vilket motiverades med att mässen ligger inom
kasernområdet.

aftnar kostade 1853 supen bestående av smörgåsbord och
varmrätt 2-! skilling. Kortpengar utgick vid samma tid med
i riksdaler 24 skilling för obrukad lek och 24 sk illing för
brukad lek. Spelkorten soin utlämnades av städerskan skulle
vara försedda med BarnhusstämpeL Dock hade det förekom mit spel med kamfiakort eller s. k. killekort, vilket av direktionen förbjöds, >> enär det ansågs som hasardspel och ej
o·entilt
och därför ej bland en bättre societet brukar föret>
komma >> . Hasardspel var enligt stadgarna förbjudet . Killekorten måtte dock ha lekt en del medlemmar i hågen, ty efter några år gjordes framställning till direktionen att kamfiakort skulle få användas på mässen. Svaret blev att eftersom
städerskan jämlikt ordningsreglerna skall tillhandahålla
stämplade kort, så kunna helt naturligt några an dra slag'i
kort ej få förekomma, och d~'trmed basta.
(På denna tid
fanns å mässen 6 a 7 spelbord av mahogny, cubaträcl och
sockerkist.) Direktionen var ofta bestämd av sig och kunde
säga ifrån ordentligt, som t. ex. då 12 reservofficerare haft
en fest och uppträtt olämpligt, men ibland hände det att direktionens egna medlemmar önskade mera kraft i de tillrättavisningar som utdelades. Därvid tänker jag särskilt på ett
fall 1850. seeondlöjtnant Stackclberg framförde i en skrivelse
sitt missnöje med att lokalen en dag var abonnerad, då han
skulle intaga sin 1niddag, varför h an nödgades göra detta i
ett annat rum än han brukade. Det förhöll sig så att en a v
direktionens ledamöter, kamrer Trolle, i avsi kt att hjälpa upp
hu&hållerskans affärer hade ordnat en n1.iddag på mässen.
Man ser härav att direktionsmedlemmarna på den tiden liksom nu försökte stötta restauratrisens affärer. Stackelbergs
skrivelse väckte mycket livlig diskussion , men elirektionen måtte ej visat sig tillräckligt stark , ty en medlem reserverade sig
förm enande att Stackelberg skulle haft en reprimand , enär
han vid förhandlingar inom sällskapet ej iakttagit halvdäcksplikter. Ett bra ord som ej bör falla i glömska! - stackelbergs namn förekommer många år framåt i protokollen -han tillhörde tidvis direktionen -- och gör han sig sista gång-

Livet å mässen.
Mässen synes i början ha varit flitigt anlitad liksom ä ven
mässaftnarna eller soareerna på torsdagarna. Vid dessa m äss-

446-

en påmind som kommendör. Han blev med tiden konteramiral. Han hade ständigt nya förslag till ordningen på m ässen
och även förslag till stadgarnas omarbetande. Det egendon1liga med hans förslag var att de sa gott som aldrig gingo igenom. Detta är ej avsett som något förklenande i all syn nerhet som Stackelberg enligt utsago av äldre kamrater var en
mycket duglig officer, utan är det endast nakna fakta ur
protokollen.
Direktionen hade att fatta ställning till många olika fragor , b åde muntrande och även - åtminstone en gån g en
sorglig fråga. Bland de förstnämnda kunna vi väl inrangera
den frågan , som 1897 , enligt vad jag kan utläsa , allvarlh;t
diskuterades, nämligen om en pepparkvarn skulle påföras inYentariet eller ej. Svaret blev nej. Denna pepparkvarn h ade
dock därmed ej spelat ut sin roll, ty i sällskapets senaste inventarium finnes elen i alla fall upptagen. Denna gången h a de dock höga elirektionen ej tillfrågats. 1879 fattades ha
viktiga beslut. - Det ena var att sex st. cigarrkoppar skulle
upphandlas och det andra var att något klosettpapper på fö rsök skulle anskaffas.
Ett beslut av sorgligare art fattade sällskapet 1889 då en
löjtnant uteslöts ur SOS . Beslutet som föregicks av flera allmänna sammanträden var enhälligt. 1914 avfärdade SOS rn
skrivelse till kapten E. T. S. Liljedahl och dennes regements·
chef, vari SOS fördömde kapten Liljedahls föredrag i Skinn::trycl , vari han talade om alkoholmissbruk i samband med pansarbåten Tapperhetens grundstötning.
Men för att återgå till elen inre tjänsten å mässen, så bör
framhållas svårigheten att erhålla möbler till mässen och att
,·id b ehov reparera dessa möbler och härvidlag bör åter fra!llhållas den offervillighet och den omtanke som våra äldre kamrater visade, ty medel anskaffades till en början alltid geno111
insamling bland kamraterna. Vi äro dem därför skyldiga en
ärlig honnör.
Jag skall nu endast nämna n ågra data från mässens u !Yeckling för att sedan övergå till den yttre tjänsten, om jag
:så får uttrycka mig.
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1862 inleddes gas. 1887 anskaffades telefon. 1904 anordnades elektriska tryckknappar för tändande av gasen i
telefonhytten och först 1912 installerades elektriskt lju s. Tidigare måtte man ej hyst fullt förtroende fö r elektriciteten, ty
1880 begärdes hos ves att få språkrör införda i lokalen i
stället för de högst bristfälliga ringledningarna. 10 år senare
eller 1890 hade tydligen både förtroendet och kunskapen stigit, ty då höll löjtnant H. Lindberg i närvaro av H. :M. Ko;1ungen ett föredrag om »Elektricitetens användande ombord ».

Yttre tjänsten .
Inom sällskapet har alltid stort intresse förefunnits för
föredrag och diskussioner. Redan 1877 beslöts att dylika slullle h ållas en g:'m g i månaden. 10 år senare hörjade föredragen gå av stapeln i KSS.
Ibland slappnade kanske intresset, m en under 1890-talet
var det ganska livaktigt med föredrag. Oftast förekommande namn på föredragshållare voro kommendörkapten Norrbohm, kapten Flach och löjtnant Grahm. 1899 begärdes och
erhölls a v Kungl. Maj: t bid1'ag till föredrags hållande. Frå n
1907 h ar å rligen erhållits ett kontant bidrag nwt att SOS ordnar fyr a föredrag av sjömilitärt innehåll.
För arrangerande av dessa föredrag ha tidvis varit tillsatta särskilda föredragn ingskonunitteer , ibland ganska stora
och tungrodda, vilket understundom var anledning till att >> ens
rodd ,, ej kunde hållas och det gnisslade i roddluckorna. Re ·
sultatet blev att kommitteerna fordom, liksom även nu p å
sista tiden, avsomnade.
Vid e tt par tillfällen h ar SOS utväxlat föredrag med
danska och norska sjöofficerssällskapen, liksom även· sällskapet något fraterniserat med sammanslutningar från armen.
T början på 1900-talet ordnade SOS, artilleriklubben och fortifik ationsklubben gemensamma sammankomster, varvid ibland
förekomma tre föredrag berörande samma ämne, som framfördes av r epresentanter för dc olika sammanslutningarna.
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SOS har även varit verksamt utåt genom spridande av
försvarsskrifter och listor till en s. k. försakelsevecka till sjöförsvarets stärkande som anordnades 1893. Samma år tryckles genom sällskapets försorg ett av löjtnant von Di_ibcn fö rfattat poem »Pansarbåten Thules flagga >> , son'! var a vsett al t
utdelas vid Thules stapelavlöpning. Följande å r tillsattes en
kommitte inom sällskapet, som skulle utreda frågan ang ående Flottans deltagande i en blivande Konst- och industri utställning i Stockholm 1897 . Som bekant bidrog flott an pa
el t verksamt och vnckert sätt på denna utställning , men det
var ju egendomligt att initiativet skulle komma från SOS
eller rättare båda sjöofficerssä llskapen gemensamt, som h ä uväncle sig till chefen för sjöförsvarsdepartementet
Kapten G. Lagercrantz föreslog 1897 att en konuni ttt'·
sk ulle tillsättas för att utreda frågan angående ett marinmuInom sällskapet insamlades 730 kr . till
~eum i Stockholm.
en marinmuseifond. 1899 väckte löjtnant O. Lybeck förslag
om bildande a v en marinlitteraturförening. 1891 bildades representalionskassan. 1900 övertog SOS skötseln av Sjöofficerarnas enskilda understödsfond, vilken fond bildats av en
del uppoffrande ledamöter av sällskapet. Fonden har nu
stigit tack vare räntor och donationer så att förra å ret 6,750
kronor kund e utdelas till beh övande änkor och döttrar efter
a vlidna sjöofficerare. Redan 1907 föreslog ,bestyrelsen för
denna fond, att då kransar undanbedes till någon avliden ledamot, fonelen i stället skulle ihägkommas. Denna vackra
lan]{ e har ibland förverkligats och jag hoppas att den ej n[·
kar i glömska.
1925 uppgick serviskassan i SOS.
På senare år hat· ett par gånger framställts önskemål alt
SOS skulle vidtaga n ågon aktion i lönefrågan, men har detta
av elirektionen avslagits med motivering att befattningslagan de med dylika frågor såväl principiellt som traditionellt låge
•
utanför ~ällskapets verksamhet och kunde medföra oöverskådliga konsekvenser. På sistone ha vi ju fått Sjöofficersför(' ningen, som tagit till uppgift att tillgodose våra önskemål i
liknande frågor.
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Jubileer .

SOS har firat jubileum tv[t gånger. Första gången p:l
50-årsdagen l 899 då sällskapet ordnade en middag på hotell
Continental. Till middagen voro inbjudna H. 1\laj :t Konungen samt sällskapets kvarlevande stiftare m. fl. Konungen
deltog också i festen, men som betalande m edlem. Referat
över festen finnes i bil. 3. Konungens tal angående den utsträckta värnplikten väckte en del rabalder i pressen.
1924 f irad es 75- årsjubih~et m ed en middag på mässen.
Det li gger ju ganska nära i tiden, m en kan för framtiden ha
sitt intr esse, varför jag här m ed tagit en artikel som stod att
Jäsa i pressen vid tillfället ifråga : Sjöofficerssällskapet i Stock holm firad e lördagen den l november minnet av sin 7 5-åriga
tillvaro med en middag i sin lokal å Skeppsholmen.
H. M :j t Konungen had e antagit inbjudan till middagen.
Blan d de närvarande märktes i övrigt Hertigen av Södermanlmid och Prins Bernadotte, amiralerna Lindman, vV. Dyrssen och Olsen, generallöjtnant H. \Vrangel, amiralerna greve
Ehren svärd , G. Dyrssen, von Krusenstierna, Hägg, Ankarcrona,
Lindberg, Riben och Fallenius, kabinettskammarherren greve
Levenhaupt, v. häradshövding M. \Vallen berg, generallotsdirektör Hägg ordföranden i Militärsällskapet, kommendanten friherr e Rosenblad samt 80-tal av sällskapets ledamöter. I högtid stalet - bil. 4 - berörde ordföranden konteramiralen greve v\Tachlmeister sällskapets verksamhet under de gångna i't ren sam t en del historiska minn en, som anknyta sig till sällskapets lokal å Skeppsholmen och i övrigt. Amiralen fram för de därefter sällskapets tacksam h et för att Konungen velal
hedra sällskapet genom att närvara vid minnesfesten samt
för det porträtt av H. Maj :t Konungen , som sällskapet fått
Pmottaga. Talet avslutades med en skål för Konungen, åtföljd av sedvanliga hurrarop . I sitt svar framförde Konungen
sin lyckönskan till sällskapet.
Kapten I-lagman framförd e därefter i versifierad form
en skål för frånvarande vänner. (Utförligare referat a v festen
finnes i bil. 5.)
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Lyckönskningstelegram anlände bl. a. från Sjöofficers sällskapet i I-lorten, Marinofficersföreningen i Helsingfo rs,
Sjöofficerssällskapet i Karlskrona samt Sjöunderoffieerssiillskapet i Stockholm. Konstnären G. Albe har med anledning
av bemärkelsedagen överlämnat sin etsning » Slagen vid Fenern " som en taeksamhetsåtgärd för från sällskapels ledamöter för konstnären visat intresse.

Några uppgifter om denna har jag ej lyckats skaffa. Den
finnes ej heller omnämnd i de i behåll varande protokollen
eller donationshandlingarna. Därest någon av sällsk apets ledam öter · kan ge några upplysningar om denna eller andr a
av sällskapets tavlor, så vore jag mycket tacksam. Ej heller
omnämnd i de kvarvarande protokollen är porträttet av viceamiral af vVirsen, som är målat av G. S. Sjöstrand. Av maneret att döma förefaller det att vara en kopia av Breda.
skulle detta förmodande, som framkastats av en konstkännare, vara riktigt så är även denna tavla dyrbar. I spelrummet ha vi ännu ett vackert gammalt oljefärgsporträtt a v
Holmamiralen Hans Clerck; mästaren är okänd, men tavlan
skänkt till SOS 1882 av fröken M. Hägerflyeht.
SOS har vidare som gåvor mottagit:
1849 en tavla föreställande Bataillen vid Ölands södra
udde den 26 juni l 789 skänkt av sekondlöjtnanten vid constuctions corps en A. Pihl ;
1853 en tavla föreställande Bataillen mellan Öland och
Gotland maj 1564 där svenskarna under amiral Bagges befäl
slogos med danska och lybska förenade flottan , skänkt av
premierlöjtnanten greve A. Tau be;
1854 ett porträtt av Prins 'W ilhelm Adalberth av Preus sen skänkt av f. d. kaptenlöjtnanten dåvarande corvettenkapitainen i Kungl. Preussiska marinen H . L. Sundevall ;
1865 ett i förgylld ram infattat porträtt i stentryck av
General- amiral Puke skänkt av f. d. kommendören Blomstedt
med villkor att det placerades å mässen;
1896 en tavla föreställande 1872 års eskader skänkt av
amiral Virgin.
Dessa fem tavlor äro försvunna liksom en porträttmedaljong av General-Amiralen C. A. Ehrensvärd som 1895 skänktes av viceamiral Virgin. Sällskapet har dock i b ehåll en
bronserad gipsbyst av Ehrensvärd, som 1854 skänktes av
kommendörkapten Törnquist.
I ett protokoll från 1877 angives att SOS erhållit tre bataljtavlor med följande skrivelse:

SOS tavlor och övriga värdeföremål.
SOS har i sin ägo en d el värdeföremål, huvudsakligen
tavlor, men det sorgliga är att många tavlor spårlöst för svunnit. Jag nämnde i inledningen om en tavla , som gav m ig
uppslaget till efterforskningarne i sällskapets handlingar. Det
är den tavla , som sitter i matsalen oeh föreställer slaget vid
Hogland. Av inventarie t framgår endast tavlans motiv, m en
vid renovering visade det sig, att det är en akvarell med pastelltouche målad och signerad av Desprez. Tavlan hembjöd:;
SOS 1894 av löjtnant von Diiben till ett pris av 400 kron or,
som anskaffades genom subskription. Enligt en muntlig u pp
gift, som jag fått , hade von Diiben kommit över tavlan i Sij dennanland. Dess tidigare öden har jag tyvärr ej kunna t
utröna. Jag har förgäves skrivit och telefonerat till von Dti bens kvarlevande släktingar. I alla fall är det mycket sällsynt att Desprez originalverk förekomma i privata samlingar.
Despi·ez var som bekant fransman och kom till Sverige under
Gustaf III, som tog honom med i finska kriget som bat a lj målare. Egentligen var han dekorationsmålare och arkitcld .
När han ej fick tillfälle att på duken förhärliga några svensk a
segrar till lands, så synes han ha speeialiserat sig på sla get
vid Hogland, som han även framställt på en annan tavla, som
nu förvaras på Rosersberg. Desprez arbeten ha på senaste
tiden uppskattats mer och mer och den i SOS ägo befintliga
torde nu representera ett värde av åtskilliga tusental kron or.
En annan av SOS tavlor, som säkerligen också är värckfull, är den i orderrummet befintliga utbrytningen vid Viborg.
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, Till Svenska Sjöofficerssällsl<apets mess i Stockholm .
På grund av en bland h a ndlingarna i sterbhuset efter
vversten och kommendören O. J. Hagelstams enka fru E . ,J.
Hagelstam, född Burensl'am, som den 8 sistlidne juni avli dit,
funnen anteckning av öv erste Hagelstan'ls hand , innehållan de
alt tre h onom tillhöriga tavlor över bataljen vid Björkö 1 7 ~)0,
bataljen i Grönvikssund 1808 och bataljen vid Kahiluto sist
nämnda år skulle efter båda makarnas död, överlämnas t ill
sjöofficerssällskapets m ess, har jag äran härmed samma tavlor översända och tillå ter jag mig dervid framföra en av deltagarne i sterbhuset uttryckta ö nskan att därest sjöofficerssällskapet skulle finna ifrå gavarande tavlor icke förlj ena pl ats
i m esscn , eller sällskapet av n ågon anledning kommer att u pplösas, tavlorna då måtte öfverl cmnas till sjökrigsskolan .
Stockholm den 1 oktober 1877.
L. AKERHIELM.
K anslise kreter are.
Utredningsman i sterbhuset.»

Tavlorna emottogos tacksamt av sällskapet, men äro nu
s p årlöst försvunna. I KSS har jag även förgäves sökt dem.
Vidare äro försvunna porträtt (dock förmodligen ej oljefärgsporlrätt J av kommendörerna Adlersparre (skänkt 1 87 ~))
och Cronhielm (skänkt 1900) .
Anledningen till att så m å nga tavlor försvunnit tord e vaTa , d els att n ågot inventarium ej fanns upplagt förr i tiden,
dels aU utrymmet var begränsat p å mässen, varför de fl yttnd es upp på någon vind , eller lå nades ut till n ågon boställsinn eh ava r e, varifrån de sedan så småningom försvunno .
1899 skänkte v. häradshövding F. Egerström e tt portr ätt
i olja av kommendör A. Egerström, som nu siUer i amiralsnunmet, jämte en hel del böcker och 11 st. engelska kopp ars tick av Dodd - enligt protokollet - men enligt donationsh a ndlingen voro de 25. Av d essa kopparstick avfördes 6 st.
ur inventariet 1917 enär de efter noggrann undersökning ej
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ktmnat återfinnas. Ett av de saknade sticken hänger nu dock
åter på sin plats i matsalen. Det upptäcktes nämligen av be~iktningsmannen för ett par år sedan hos föreståndarskan för
stationens tvättinrättning, där det hängde p å väggen m ed
ävennålad ram . Många stick och tavlor h a nog vandrat liknande vägar.
J ag skall be att få läsa upp det Egerslrömska donationsbrevet.
Till Sjöofficerssällskapet i Stuckholm.
Känslan av samhörighet emellan ski lda generationer har
städse varit livlig inom svenska Flottan. Därom vittnar den
kärlek m ed vilk en Flottan alltid vårdat sina minnen. Till
dessa böra emellertid räknas icke blott de glänsande bragderna och vunna segrarna, utan även det plikttrogna arbetet för
vapnets bästa under fredens dagar. Detta arbete är n ämligen
ett ej mindre starkt uttryck av fosterlandskärlek än hjältemodet och otvivelaktigt torde vara att framgången i kriget
väsentligen är beroende av samma arbete.
Övertygad därom att Svenska Sjöofficerssällskapet i Stockholm delar denna uppfattning, vågar jag hysa den förhoppning att sällskapet skall i välvillig h ågkomst bevara den gamla ledamot, min nyligen avlidne fader , kommendören Arvid
Egerström, som antagen till Medelstyrman vid 'S tockholms
Escadre af Kong!. Armens Flotta den 2 d ecember 181 3 vid
sin död den 18 sistlidne mars tillhört Svenska Flottan under
en tidrymd av över 85 år . För att emellertid denna hågkomst
skall kunna knytas vid något yttre teck en anhåller jag vördsamt att såsom minne av den gamle sjöofficeren och h ans
Yerk samhet få till sällskapet härm ed överlämna en kopia av
ett utav P ehr Södermark över honom å r 1876 utförda porträtt, jemte följande samlingar, vilka i livstiden tillhört h onom, nämligen dels en samling kopparstick framställande sjöbataljer enligt bifogade förteckning (Bil. A) , d els å tskilliga
böcker huvudsakligen avseende sjöväsendet, över vilka förteckning likaledes bifogas (Bil. B) , dels och en samling äldre och
Tidskrift i Sjöväsendet.

32
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yngre sjökort. Skulle sällskapet vad angår samlingame av
böcker och sjökort finna lämpligt att till annan institu tion
öfverlämna samma samlingar eller delar deraf eller p å annat sätt deröfver förfoga, möter från min sida deremot icke
hinder.
Stockholm den 31 augusti 1899.
FREDRlK EGERSTRÖM.
Bland övriga gåvor som sällskapet mottagit m~rkes även
dessa, som omnämnas i följande rörande donationsbrev.
»Till Direktionen för Sjöofficerssällskapet i Stockholm.
Adolf och Knut Olivecrona anhåller ödmjukligen att nåcron
af Herrar Ledamöter i Direktionen behagade låta, på
b
lämpligt sätt, disponera härhos följande afl. Kapten Aug. OliYecrona's värja med gehäng och port d'epe, samt en kik are
och till Sjö Officers sällskapets Cassa inlemna de härför inflytande medel.
Stockholm den 9 augusti 1860 ».
Av oljefärgsporträtt har sällskapet ett flertal såväl av
kungliga personer placerade i matsalen som av förutvaran de
stationsbefälhavare i amir alsrummet.
Gustaf V skänkte sitt porträtt (kopia av Emil Östennans,
målat av Jerneman) 1924.
Oscar II har skänkt såväl ett porträtt som kung (måla t
av Perseus) som ett som hertig av Östergötland.
Oscar I:s porträtt skänktes av drottningen 1858. Portr httet är tydligen målat under Oscar I :s kronprinstid, ty ram en
!;lär furstlig krona. Tavlan framställer Oscar I i storamiralsuniform.
Prins Augusts skänktes av Hertiginnan av Dalarne 187-L
Å porträttet är Hertigen målad i skärgårdsartilleriets generalsuniform.
I amiralsrummet finna vi flera framstående konstnär-;"
pamn såsom Björck, Bernhard Österman, Axel Jungstedt , Åk es -
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son, Kronstrand m . fl. Av amiralsporträtten äro Lagercrantz
och af IOcrekers skänkta av dem själva.. Egerströms (han var
ju komm endörJ av stärbhuset, Olsens av Konstnären Kronstrand, Virgins anskaffat genom subskription (600 kr. ) och
de övriga amiralsporträtten anskaffade av SOS. På tal om
Virgin lwn jag · ej underlåta alt berätta en historia, som jag
läste i några memoarer från Karl XV:s glada dagar. Där
säger författaren att Virgin var så sträng och därför så illa
omtyckt av sina underlydande, att dessa då amiralen kom upp
på däck , genast gingo över -'p:i babordssidan. Författaren
som i sin ungdom varit marinläkare hade ty dligen med åren
glömt hur det går till på örlogsfartyg.
Tyvärr sakna vi i raden av stationsbefälhavare ett porträtt av amiral vVachtmeister.
Konstnären Krons trand hade lovat alt måla hans porträtt
~fter fotografi men :förklarade efter vidtaget försök att han
ej gick i land med saken. Efter föredragets h~tllande har
amiral vVachtmeisters porträtt skänkts till SOS av amiralens
son och döttrar. Porträttet är m ålat av konstnären Börjesson.
Av mera kända .etsare äro Hägg, Anckers och Albe representerade å mässen.
Förutom tavlorna och biblioteket äger sällskapet .e ndast
få värdeföremål. Vårt systersällskap i Karlskrona är lycklig ägare av borduppsats av sil ver samt en massa silverbägare,
som skänkts efter slutade sjöexped iti oner. Silverprydnader
till vår mäss äro mycket kärkomna. De silverpjäser som vi
nu ägo äro:
En stor pokal skänkt a v den siste ryske zaren ;
En pokal, som tillhört Drotts gunrum och som skänkts
av förste hovjägmästare af Petersens;
En pokal skänkt av minavdelningens chef och officerare
1889 (Barclay);
En bordspryslnacl föreställande Korsö. torn och skänkt av
Kungl. Svenska segelsällskapet, när detta .sällskap flyttade från
sin paviljong på Kastellholmen. Dessutom har SOS i å r er hållit en bordsprydnad i silver av 1905 års sjöofficerskurs,
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vilken bordsprydnad anskaffades i aug. 1930 då nämnda k urs
firade sitt 25-års jubileum.

Bil. 1.

Ordförande i SOS.

Utdelnde medaljer m. m .

Så till sist vill jag n ämn a några prydnader, som säll5kapet ej äger, men väl utd elat. F örutom de förut nämn da
Patrio tiska sällskapets medaljer har SOS tillsammans m ed
SOS i Karlskrona år 1900 präglat en m edalj i guld med anledning av att H ans Exellens Am.iralen , friherre J . W. von
Otter tjänstgjort som officer vid flottan i 50 år och överlämnat denna medalj till amiralen. En liknande m edalj överlämnades till Konungen , varjämte en del dylika m edaljer präglades i silver. Medel h är till ansk affades genom subskription.
Här ser man åt er ett bevis p å kamraternas offervillighet n år
sällskapets ekonomiska ställning ej var så stark. Då en större
penningsumma måste anskaffas , så gjordes det alltid förr genom subskription.
När förste marinintendent Ulff år 1921 avgick som ekonomidirektör, så överlämnades till honom en plaquett som
tack för mångårig tjänst. Följande' år erhöll först e marinint endent L unden en minnesbägare, enär han tjänstgjort som
skattmästare i fl era år.

Avslutning.
SOS har allt från sin början för 82 år sedan stadigt u tvecklats och har för närvarande c :a 300 medlemmar, en god
ekonomi och en utomordentlig trevlig mässlokal på vår älskade och traditionsfyllda Skeppsholme. Traditionen svetsnr
k amraterna samman och ur dt:n synpunkten vore det b eklagligt om SOS till följd av en eventuell stationsförflyttning m åst e lämna sin gamla lokal. Jag uttrycker dock den förhop pningen att sällskapet allt framgent - med tacksamt erk ännande av våra företrädares n edlagda arbete - m åtte lyckas
stärka sin st ällning än mera och h ålla sin sköld blank.
Kurt Låftmcm .

1849.
1850.
1851-52.
1853.
1854-57.
1858-66.
1867.
1868-72.
1873.
1874.
1875.
1876-77.
1878.
1879-81.
1882-84.
1885-89.
1890.
1891-92.
1893-96.
1897.
1898-99.
1900- 01.
1902.
1903.
1904.
1905-0().
1907-09.
1910.
1911- 19.
1!)20-25.
1926-

Major C. I. Coyet.
Kapten C. I. Coyet.
Kommendörkapten C. I. Coyet.
Kapten A. G. Netzel.
Kommendörkapten J. Lilliehöök.
Kommen dör kapten A. Egerström.
Kommendörkapten C. vVarberg.
Major G. Lindmark.
Major P. Virgin.
Kommendörkapten P. Virgin.
Kommendör P. Virgin.
Konteramiral P . Virgin.
Ko mmendö rkapten C. R. T. Ulner.
Kommendör C. H. Kreu ger.
Konteramiral C. H. Kreuger.
Konteramiral P . Virgin.
Kommendör J. Ostcrman.
Kommendör R. von H eden berg.
Kommendörkapten O. Ljungquist.
Kommendör O. Ljungquist.
Kommendör J. H ägg.
Kommendör L. Palander.
K ommendör C. O. Olsen.
Kommendör O. Li ndbom.
Konteramiral O. Lindbom.
Konteramiral W. Dyrssen.
Konteramiral L. Palander.
Kommendör G. Dyrssen.
Konteramiral C. A. Ehrensvärd.
Konteramiral A. \iVachtmeister.
Konteramiral C. :F. Riben .

-
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SOS hushållerskor.
Enkefru niaria Lindbom .. .. .. . .. .. ...... .. .
Mamsell Ola ra Berzelius .. . .. ... .. . . ..... . . .
Fru Catharina Billing, född Ekman . . . . .. ... .
Mamsell Sophie Tuclin ........ ... . .. . ...... .
Mamsell Lovisa Johnsson ........... . ....... .
Fru Thf>rese Bergman ....... .. ..... . ..... .. . .
Mamsell Charlotte Westling . . .. .. .. ...... .. . .
Mamsell Selma Westling .. . ... . ... .. . ..... . .
F röken Maria Ström ....... . ..... . ...... . .. .
F röken Emilia Karlsson . . .. ... . ........... .
Fröken Anny Forssen . . ....... . .. . ........ .. .

1849-1853.
1853-1857.
1857- 1859.
1859-1868.
1868-1878.
1878-1879.
1879-1891.
1891-1916.
1916-1922.
1922-1924.
:1924-

Bil. 3.

ARGU S
byrå för tidningsurklipp i Stockholm.

Post- och Inrikes Tidningar 2 nov. 99.
Sjöoffice rssällska pets 50-årsfest.

Sjöofficerssällskape.t i Stockholm firade i går sin 50-åriga tillvaro med en middag å Hotel Continental, till hvilken H . M. K o
nungen, som en bland sällskapets stiftare, behagat antaga inbjudning. Inbjudningar till fes ten hade utfärdats äfven till sällskapets
öfriga qvarlefvande stiftare, öfverhofj ägmästaren C. V. Ankarcrona,
kommendörkaptenen frih. C. J. A. Skogman, kaptenen O. Trädgårdit
(han var 88 å r*), kapten-löjtnanten J. C. L evijn och hamnkaptenen
i Stockholm A. R. F. von Sydow, samt till sjöofficerssällskapet i
Karlskrona att genom n åg ra af sina ledamöter låta sig r epresentera
vid festen.
I middagen deltoga af de ofvan namngifna personerna de tre
förstnämnda som representanter för stiftarue samt såsom represen·
tanter från Karlskrona kommendören A. P:n Rosensvärd, kommen·
*) Födatt arens anm.
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dörJcap tenen vV. Elers och kaptenen H . Palme samt dessutom ett
Jwndr a tal af sä ll skapets ledamöter.
Sedan del tagarne voro fö rsaml ade, anlände Kon ungen med svit
strax efter kl. 6, då middagen började.
Då ch am pagnen server ades, begärde statsrådet Dyrssen ordet och
höll till Konun gen fö ljande tal:
Vi våg a, H erre Kon ung, i det sakförhållande, att Eders Kungl.
Maj est ät beh agat med sin när var.o sprida glans öfver denna vår 50årshögtid, se ett ytte rligare vittnesbörd till de många för oss dyrhara, som vi t id efter annan fått mottaga, därom, att Eders Maj :t
fortfarande hyser vä lvil ja gent emot det för fäderneslandets trygghet oumbä rliga vapen, åt h vilket Eders Maj :t egna t ynglingens diktarglöd och mannens h andlingskraft. Vi våga i Eders Maj :ts närvaro se ett bevis på att fr ån oss ej t agits den fu rstliga hand, som
ungef är vid t idp unkten för sällskapets stiftande, med anledning av
den då uppblossande striden angående liniesk eppsflotta eller kustflotta, n edskref det tankedigra i nlägg, som fick t ill motto: »Oviss
och ovis är den byggnad, som uppföres av nedbr utna spillrat' >> . Vi
våga slutligen to lka Eders .Maj :ts närvaro som en borgen för att det
öga, hva rs si arblick för 50 år sedan för utsåg föl jderna af den nu
dess bättre för allt id lykta de striden, f or t farande föl jer flottans förnyelsearbet e och dess k omm ande utvecklingsskeden. Sjöofficerssällskapet anhå ll er att t ill si n höge beskyddare, tilli ka en af de få
ännu qvarlef vande st ift arne, få framföra uttr ycken af sin djupt
kända t acksamhet och oryggliga bän gifvenhet. K amr ater! Låtoro
oss tömma vår a glas fö r vår högste k ri gsherres väl gång och beledsaga den n a skålen med ett af hjärtat gående: lefve K onungen!
Konungen behagade at t under middagens lopp utbrin ga en skål
i följand e ordalag:
Hr statsr åd, ärade vänne r och vapenbröder ! Dagens fest är
i första ru mmet och h ufv udsakligen en minnesfest. Det gläder mig
outsägligt att där uti få med Eder deltaga. Bland minnena f rån de
50 flydd a åren är n yss ett längesedan fö r gätet ur bibliotekets damm.i ga f olia n ter i sjöförsvarsdepartementet framd raget. Det framstår nu lef vande ~ör mig. Smickrande är i sanning det omdöme,
80m öfver detta ungelomsar bete biir fä llts, uppriktig ock min tacksamhet för detta vänlighetsprof.
Men må det mig t illåtas att äfven framdraga ett annat minne
som, om j:J.g än icke dristar därmed bevittna någon profetisk förmåga hos mig, åtminstone skall gifva ett sant och talande vittnesbörd om de oförändr ade .och oföränderliga känslor, med hvilka jag
omfattat och omfattar Sveriges sjövapen.
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Under ungdomens hänförelse diktade jag en gång om minneu 11
inom den svenska flotta, vid hvilken mitt hjärta var så fäst, och
bland dc sånger, som jag till Svenska Akademien inlemnade fö r
öfver 40 å r sedan, har den sista öfverskriften: >> Ohapmans gTafhälL,.
J ag erinrar mig nu dessa strofer ur nämnda sång:
J a, den stora dag skall randas
Så är skaldens glada hopp
Då de gamla ekevallar
Dubbelt star ka resas opp
Och de häpna vågor vika,
När till seger styr sin färd
En på nytt uppstånden flotta,
Som är Ohapmans minne värd.
Sant nog, str ax efter måste jag tillägga:
Men vart föres jag av drömmen,
Natten redan tyst sig sänkt,
Och på fjärden längesedan
Sista purpurglansen blänkt
Så farväl: Mig stridsrop mana
Långt från strand, min väg är lång.
Och drömmens, hänryckningens minuter, de flydde hastigt men
stridens t immar, de blevo l ånga, tunga, mörka. De voro ·s plitets,
söndringens, och i deras släptåg följde tröstlösh et, om ej modlöshet.
Om jag vågat i detta glada lag för ett enda ögonblick uppr ulla
taflan af den pröfvotid, som svenska flottan under det därpå f öljande årtiondet måste genomgå, har detta icke skett av annat sk äi,
än att mot denna dunkla bakgrund så mycket ljusare skulle framstå
bilder, belysta av en ny dags mo r gon . Ty det är verkligen så, Gurl
vare lof, att de gamla ekvallarna, om de än icke på nytt uppstå i
sin forna skepnad, dock äro ersatta af andra, mångdubbelt star kare,
och att den flotta, som vi nu äga, hvars kölar dels redan klufvit
vågen, dels nu sträckas på bäddarna, i sanning kan kallas >>Ohapmans minne värch. Ja, förrän detta samfund firat ytterligare tre
års högtidsdagar, skol a öfver relingarna av tio P,ansarfartyg kunn~
hissas de kära blågula, tretungade flaggorna. Men om vi sålun d~
snart kunna motse att erhålla ett materiel, tillfredsställand e fäd erneslandets behof, så att det, ifall det skulle angripas - och elj est
vill helt visst ingen av oss draga svärdet eller rikta kanonerna så att riket med kraft och utsigt till lycka må kunna värna sin
frihet och själfständighet, sin rätt och sin ära, så äro dock verktygen icke nog. Händer fordras för att äfven med verktyg kunna
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skapa n ågot, som tillfredsställer. J ag menar härmed: den m~teriella
delen av vårt sjöförsvar kräfver en personal, egnad att fora ~en
Ohapmans m inne värdiga flottan . Och därför fogar jag til,l _glädJen
"fver dessa nyresta vall a r äfven fö rtröstan på att den otf1eerskår
~~m sk all styra den, är därtill värdig. J ag hoppas, att den måtte till
antal ökas och att efter alla skedda rubbningar det måtte komma
därh än, att vi äfven få en till antal och duglighet tillfredsställand e
bes ä ttningsstyrka.
Det signaltecken, hvarunder den blifvande flottan säkrast och
med största heder skall k unna färdas, tror jag vara den utsträckta
värnpligtens. J ag hoppas, att detta tecken en gång, måtte ej allenast hissas högt, utan att dess dukar måtte vara så väl sömmade, att
de hålla.
Till Eder, svenska flott ans män, som här i denna högtidsstund
omgifven mig, uttalar jag vittnesbördet ej blott om min kärlek,
utan ock om min tillit.
Det sjöofficerssällsk ap, som för 50 år sedan stiftades, har varit
en af häfstängerna för sammanhållni ng och kamratskap, hvilka,
Gudi lof, i dag äro rådande, jag tror i högre grad än då.
Med allt skäl höjer jag nu därför mitt glas och manar eder
att höj a edra: till en välgångsskål för vårt första halfsekelsjubileu m l
Sjöofficerssällsk apets välgång !
Härefter höll sällskapets ordförande, konteramiral Hägg, ett
tal för öfriga stiftare och inbjudna ledamöter från Sjöofficerssällskapet i K arlskrona af hufvuclsakligt följande innehåll:
Det mål stiftaru e uppsatt af tillgängliga handlingar hafva
hufvudsakli gen bestått i att genom en närmare sammanslutning
bland härvarande sjöofficerare gifva åt kamratlifvet en störr e hållfasthet ,och bättre riktning. Seende tillbaka på de flydda 50 åren,
ansåg talaren, att man med fullt fog kunde påstå, att stiftarnes
förho ppningar bli fvit fö r verkligade genom uppehållandet av kamratlif vet och underhållandet af flottans hufvudintressen . :Många v.i ktiga frågor hafva här blifvit både väckta och dryftade, af hvilka
en del haft afgörande inflytande på flottans utveckling.
Talaren uttryckte elen stora tacksamhet, i hvilken sällskapet
står till de stiftare, som grundlagt sällskapet, ej allenast de lefvandc,
utan äfven till dem, som redan gått till ett bättre land. Dessutom
bad talaren, att till representantern a för Sjöofficerssällsk apet i Karlskron a få frambära en hjärtlig välkomsthelsnin g och ett tack för att
de kommit till denna fest samt slutade med att utbringa ett tvåfaldt lefve för Sjöofficerssällsk apets stiftare och brodersällskapet i
Karlskrona.
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A Karlskrona sjöofficerssällskaps vägnar svarade kommendörP n
Rosensvärd med ett tack till Konungen och härvarande sällskap.
Efter middagen vidtog ett angenämt samqväm, präglat av äkta
kamratlighet.
Sedan Konungen vid 10-tiden aflägsnat sig; dröjde de öfri ga
iinnu en stund qvar för att upplifva gamla bekantskaper och intryck.

Bil. 4.

Tal av amiral Wachtmeister vid SOS:s 75-årsdag.
SOS, som bildades hösten 1849, kan således nu i höst fira mi nnet av en 75-årig tillvaro och är detta anledningen till anorclnandei
av denna lilla fest, som erhållit särskild glans genon1 att Eders
Maj:t behagat deltaga i densamma. Jag vill helt å propos nämn a
att Eders Maj :ts höge fader inskrev sig såsom första namn i sällskapets matrikel.
SOS kan ju knappast sägas hava haft någon högre uppgift och
kan väl ej helle r vid detta tillfälle se tillbaka på någon verksam het
av större allmänt gagn eller epokgörande be tydelse. Det har ju
mest haft sällskapets nytta och tre vnad för ögonen. Den blygsamma lokal som seelan tillkomsten varit sällsk apet tilldelad har ut gjort ett hinder för a t t i clensamm a saml a ett större an ta l a v deso
ledamöter; verksamheten har vid sådana tillfällen, då detta varit
nöcli"'t m åst förlä(J'gas till någon annan lokal. Detta har särskilt
v ari; fallet vid de ~alrika tillf;llen då inom sällskapet föredrag h ållits berörande olika grenar av tjänsten. Med det allmänna har sällskapet icke haft mycken kontakt.
Unelantag härifrån utgöra de tillfällen då sällskapet varit åt alat för lönnkrögeri. :Med blygselns rodnad på våra kinder måste vi
erkänna att vi gjort oss skyleliga härtill. Vi förstoclo icke att Yi
skulle hava köpt öl et innan vi drucko av det i stälet för att betala
det efteråt. Detta skulle vi naturligtvis hava förstått antar ja g·,
m en det gjorde vi inte och så bleYo vi fast. Inte heller förstoclo v:
att det vin, som vi fått på våra böcker med systemet s tillhjälp endast kunde användas till utvärtes bruk eller till att säljas tillba ka
till systemet omedelbart. Det bar således varit av ren barnaoskuld
som vi felat och icke av någon avsikt att kringgå samhällets laga r.
En fruktansvärd påföljd har emellertid allt detta haft. Olyck an
har svårt drabbat en av sällskapets ledamöter, elen, nämligen, sow

. denna sak gick i breschen för oss alla, han har av såväl råclhusrät-

~en som Svea Hovrätt blivit fråndömd sin spritbok Olyckan är icke
ännu slutligt fastslagen ty frågan om hans sprithak är . nu unclerställd H ögsta domstolens prövning, och som en sista möjlighet till
den stackars mannens räddning återstår sedan endast en vädjan
t ill Eder s Maj :ts nåd.
Frånsett avbrott av nu berörda slag har sällskapet gått sin väg
lugnt fra m. Ar sä ll skapets lokal blygsam så har elen dock sin plats
uti en miljö rik på historiska minnen. Själva byggnaden har från
börj an varit drabantkasern, stallen voro då i elen långa by ggnaden
bakom Skeppsholmskyrkan, och sällskapets nuvarande lokal var därefter i l ånga tider upplåten åt rättvisans skipande, detta rum var
s. k. do msal och i samband därmed bör nämnas att härutanför på
backen stoclo uppställda skampålen och den s. k. »hästen>>, den senare
ett redskap m ed skarp rygg, på vilket de som dömts till hästen för
så eller så lång tid fingo avtjäna sitt straff fö rsedela med tyngder
vid föttei·na för att sitta säkrare i sade ln.
Om vi se ut genom fönstr en k unn a vi lätt framkalla flera av
våra stor a historiska minnen. Se vi ut på denna sidan kunna vi
t. ex. f r ammana minnet av den syn, som erbjöds när Konung Gusta.f
III år 88 uneler jubel och viftningar f rån människomassor å stl·änclerna embarkerade å Amphion fö r att eskorterad av Galärflottan
draga i österled tiLl bragder, i:Jland andra elen, om ~,-jlken det äreminne talar som rests på kullen här på andra sidan.
Annu ett minne sammanhänger med denna kulle, ett minne,
som till tiden ganska nära sammanfaller med den tidpunkt då detta
sällska p plane r a des.
En vårdag 1848 höres regementsmusik och en fältstark, fältrustad bata ljon av Kungl. Svea livgarde marscherar upp och formerar sig kring k ull en, på vilken en ståtlig yngling tagit plats, vår
dåvarande kronprins, Edors Kungl. Maj :ts farbroder. Han talar
manliga ord till truppen, som därefter gick ombord på korvetten
Thoi' m. fl. fartyg liggande vid kajen nedanför. Oerhörda människomassor voro samlade och tidningarna vo ro ense om att denna avresa var den vackraste folkfest som huvudstaelen någonsin kunnat.
Uppvi sa.
Det var uneler skandinavismens tid .o ch den kontingent, som
nu lämnade huvudstaelen var fö r egångaren till de ansenliga styrkor
av flot tan och armen, som rustades och delades sönder till vårt sydöstra grannland, som var i nöd. En del av skanclinavien var i fara
och makt sattes bakom ordet.
Men jag tror ej jag vågar tala vidare om denna sak, elen stöter på aktivism och erfarenheten har
Visat att det är farligt att tala om sådan. Det måtte för övrigt
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redan länge ha varit farligt att tala om denna händelse, ty i militärlitteraturen har jag om den endast kunnat finna följande u pplysning, hämtad ur krigsvetenskapsakademiens handlingar: ,, Under etc.>>
I dessa svåra tider kan det stundom vara angenämt att leva
bland minnena, att rikta tanken framåt gör man endast med bävan.
Om 25 år firar sällskapet sitt 100-årsminne. Måtte det vid den tiden ha kvar sitt gamla namn och då icke heta sjöpolissällskapet!
Eders Maj :t! SOS uttrycker sin underdåniga tacksamhet fö r
att Eders Maj:t velat hedra sällskapet genom att deltaga i denna
lilla fest och vill dessutom begagna tillfället att framföra sitt underdåniga tacl..: för det vackra porträtt av Eders Maj :t, som sällskapet i år fått emottaga. Sällskapet tar det som ett tecken att
detsamma allt framgent får va ra inneslutet i Eders Maj:ts bevågenhet.
J ag fö r eslår i underdånighet H. M. Konungens skål!

Bil. 5.
Blekinge läns Tidning, måndagen den 3 november 1924.

Sjöofficerssällskapet i Stockholm jubilerar.
Firade på lördagen 75-ärsdagen av tillkomsten.
Stockholm, söndag (H. B.).
Sjöofficerssällskapet i Stockholm fyllde den 1 nov. sjuttiofem
år. Sällskapet har dåvarande chefen för Kungl. sjöförsvarsdepartementet greve Baltzar von Platen att tacka för sin tillkomst. Denne
upplät nämligen redan år 1847 det chefen för kungl. flottan tillhörande bostället å Skeppsholmen att elisponeras såväl till bostad »i'ör
vid härvarande flottstation tjänstgörande officerare som ock till en
så kallad mäss eller samlingsrum för flottans officers-korpser oeh
eivila stater, varigenom tillfälle sku lle lämnas flottans berörda personer ej mindre att enskilt avhandla ämnen rörande flottans bästa ,
än även att genom ett förtroligt umgänge samverka till en angenäm
förströelse från tjänstebestyren på lediga stunder )). Men först den
1 november år 1849 ägde det första allmänna sammanträdet rum å
sällskapets lokal, då ordförandeplatsen intogs av konteramiral Kreuger och 47 medlemmar voro närvarande.

Bland sjöofficerssällskapets stiftare märkes dåvarande arvprin sen Oscar Fredrik, hertig av Ostergötland, seelermera konung Oscar
Il, och han intager platsen som n ummer ett i sällskapets matrikel.
Under de gångna åren har sällskapet oavbrutet utvecklats och medlemsantalert har nu stigit så väsentligt, att lokalerna ute på elen
idylliska Skeppsholmen oj m era räcka till vid sällskapets större
samkväm eller vid de föredrag i sjömilitära ämnen, som ordnas ge-nom sällskapets försorg, utan att lokaler för detta ändamål få an·
skaffas på annat håll. Nuvarande ordförande är amiralen greve
W a ch tmeister.
Sällskapet firade på lördagen minnot av sin 75-åriga tillvaro
med en middag i sin lokal å Skeppsholmen.
Konun gen hade antagit inbjudan till middagen. Bland de närvarande märktes i övrigt prinsarna Wilhelm och Bernadotte, ami
ralerna Lindman, vV. Dyrssen, Olsen, greve Ehrensvärd, G. Dyrssen,
von Krusenstierna, H ägg, Ankarcrona, Lindberg, Ribon, greve vVachtmeister och Fallenius, generallöjtnant H. Wrangel, generallotsdirekt ör Hägg, kabinettskammarhetten greve Lewenhaupt, vic.e häradshövding l\1. Wall enberg, ordföranden i :M:ilitärsällskapet, kommendanten frih. Rosenblad samt ett 80-tal av sällskapets ledamöter.
I h ögtidstalet berörde ordföranden, amiral Wachtmeister, sällskapets verksamhet uneler de gångna åren samt en del historiska
minnen, som an kn yta sig till sällskapets lokal och Skeppsholmen i
övrigt. Amiralen framfö r de därefter sällskapets tacksamhet för att
konungen velat hedra sällskapet genom att närvara vid minnesfesten
samt för det porträtt av konungen, som sällskapet fått mottaga. Talet
avslutades med en skål för konungen, åtföljd av sedvanliga hurrarop. I sitt svar framförde konungen sin lyckönskan till sällskapet.
R edaktören för >>Vår Flotta>>, kapten Hagman utbringade därefter i versifi er ad form en skål för frånvarande vänner. Kapten
Hagmans versifierade anförande, som gjorde stor lycka och mottogs
med livligt bifall, hade följande lydelse:
Det är en sed ibland Neptuni svenner,
att efter skålen för kung och fosterland
mana fram i en skål för frånvarande vänner
minnet av dem, som från hemmets strand
med oro och sakna d vägarna följa
på vår lustiga färd över blånande bölja.
Varhelst på haven våra köiar skära
i skum sin orosfyllda ban,
från pol till pol, varhelst de stolta vågor bära
ett skepp på hav och ocean
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den skålen höjs : med den igenom världen
t an k en tränger f ram till vännerna och härden.
Väl fjättras våra drakar nu, men traditionen spirar,
dess stolta anda räkn ar minnesfest i dag
och med styrka kräver skålen, då vi firar
festen med eljest fjärran vänner i vårt lag:
de gråhårsmän ifrån ett nu förflutet,
som var stolt och friskt och havsomgjutct.
Sjömannens vägar och tankar dc fara så vida,
med vännernas skål han v ill visa ändå,
att bak böljornas lek sitt mål han ser bida
hos dem, dit längtande tankarne gå.
Dädör, som nu, hur än stäven vänels
han skålar med glädje fö r »absent friencls ».

C. Fr. Coyet, capitaine.
S. L. Hasselberg, capitaine.
capitainc-lieutnant.
A. I-Iahr,
))
J. J. Carsberg,
))
C. A. P. Swartz,
A. G. Netzel,
))
Arw. Egerström,
))
J. E . Warberg,
))
H . A. P. Olivecrona,
))
C. N. Rudin,
))
N. H allström,
))
A. W. Laven,
))
F. A. L. von Horn,
IV. E. C. Cramer,
Premiers-lieutnant.
))
O. Trädgård,
))
A. G. R. von Feilitzen,
))
B. L. Ulrich,
))
C. J. A. Skogman,
G. J. Klingspor,
A. W. O. Boy,
second-lieutnant.
))
C. O. L. l'l,udbeck,
))
C. A. L. li'ries,
))
J. C. Li vijn,
C. Lundquist, capitaine.
A. II. Couleur, capitaine-lieutnant.
A. Pihl, second-lieutnant.
F. Blom, ö[verste.
B. J. Johnzon, l öjtnan t-mekanikus.
E. R. Alrutz, lots-capitaine.
H. G. A. B. Sabelfclt, sek. löjtnant.
P . Hobach, capten-löjtnant.
A. L. Fahnehj elm, kapten-mekanikus.
C. O. Vougt, protokoll secreter.
F . Rythcn, t. f. Registrator.
I . F. Kålberg, kamrerare.
J. G. Björkcgrcn, sekreterare.
H. R. Kr u tmejer, kamrerare.
C. J. Trolle, kamrerare och kassör.
A. P. Melin, kamrerare och revisor.
C. Leopold, regementsskrifvare.
H . J. Tammelin, materiel-Förvaltare.
A. G. B0nnet, invent.-Förvaltare.
F. A. Eckstein, bokhållare.
))

Under middagens lopp ingingo till Sjöofficerssälskapet lyckönskningstelegram bl. a. från Sjöofficerssällskapet i Hot·ten, Marinofficersföreningen i H elsingfors, Sjöofficerssällskapet i Karl skrona
samt Sjöundcrofficerssälls kapet i Stockholm. Konstnären G. Allw
har med anledning av bemärkelsedagen överlämnat sin etsning »SJ.a.
get vid'1r.mcrn >> som en tacksamhetsåtgärd för från sällskapets ledamöter 'för konstnä r en visat intresse.

Bil. 6

SOS stiftare 1. november 1849.
Oscar, H01·tig av Ostergötland, Capitaine-Lieutnant.
B. von Platen, Statsråd och chef för Sjöförsvarsdeparteme ntet
C. F . Coyct, amiral.
N. J . Fischcrström, vice amiral.
J. H. Krei.iger, conteramiraL
J. G. von Syclow, conteramiraL
A. F. von Schnciden, conteramiraL
C. L Blomstedt, commendeur.
J. R . Röö, commendeur capitaine.
»
J. \V. Richman,
»
R. '\V. Breckborg,
,
A. Almlö.l',
»
M. G. Tömquist,

G.
C.
C.
S.
C.
C.
C.
G.
.T.
C.
C.
A.
A.
B.
C.
A.
G.
l'.
F.
A.
A.
B.
C.
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A. Möllersten, vice Auditör.
J. Tige rström, kammarskrifvare.
I. Dellwic k, re gements läkare.
F. Sävc, Battaillons läkar e.
G. Modigh, Battaillonspredikant.
L. Martin, vice auditör och canslist.
F. Röns tröm, kammarskrifvare.
W . Möller, kammarskrifvare .
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Om urbränning.
I.

Dess orsaker.

Ehuruväl urbränningen som företeelse strängt taget är
lika gammal som eldvapnen, torde man dock kunna säga, att
problem et om urbränningen och dess följder egentligen först
framträdde efter införandet av de moderna kemiska kruten.
Sedan dess har frågan ständigt stått på dagordningen, ibland
mera i brännpunkten, ibland åter mera i skymundan. Helt
skjuten åt sidan har den aldrig varit och allt emellanåt hava
nya teorier sett dagen. Vissa av dessa ha fått övergivas i den
mån under sökningsmetoderna fullkomnats, andra åter hava
hållit sig kvar i diskussionens mitt. Enighet har ej stått att
' 'inna och de många hithörande problemen vänta fortfarande
sin slutgiltiga lösning.
Världskriget gav här --- liksom i så många andra frågor
- for skningen ny fart. Under kriget nödgades man använda
kanoner av en förslitningsgrad, som tidigare ansetts otänkbar.
Man fick även tillfälle att stuelera problemen i stor skala.
Världskrigets hela stmare skede och slutliga utgång var ju
i myck et hög grad ett problem om materialtillförsel eller, om
man så vill, ett gigantiskt förslitningsproblem. De frågor, som
röra materielens motståndsförmåga mot förslitning och reservmateriels anskaffande, hava därför även efter kriget i mycket h ög grad fångat krigsteknicis intresse. Frågan om urbränning har i samband härmed tillvunnit sig en synnerligen
Tid slcTift i Sjöväsendet.
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livlig uppmärksam het, och under det decennium , som förflu ti t
efter krigets slut, hava åtskilliga värdefulla undersökni ngar
och studier i ämnet publicerats.
Efterföljand e uppsats avser i främsta rummet att - m ed
stöd av dessa publicerade und ersökningar - framlägga dp
aktuella teorierna om urbränning en och en del av dess hi fenomen.
Några egna primärforsk ningar har författar en
icke varit i tillfälle att göra. För fullständigh etens skull måst e
även vissa äldre teorier beröras.
:Med urbränning menas i det följande den fortskridan dp
inre förslitning , för vilken ett eldrör normalt är utsatt und1·r
sk jutning. Däremot komma icke sådana urbränning ar , som
uppstå p å mekanismd elar m. m. till följd av bristfälliga tä tinrättninga r, att beröras. Termen >> Urbränning » för hela del Lt
komplex av fenomen är måhända mindre lycklig ; såväl del
engelska >> erosion >> som det franska >> Usure >> synas bättre val da. För större tydlighets vinnande kommer på sina ställen
i uppsatsen >> termisk urbränning >> för elen av krutgasen fölorsakade och >> förslitning » för friktionsinv erkan till användning.
Innan vi gå in på de olika teorierna för urbränning ens
orsaker, vilja vi först studera de företeelser, som uppt6i.da i
ett begagnat eldrör.

a.

Hur urbränning en yppar sig.

Redan på ett tidigt stadium uppträd er över eldrörets h eL•
inre yta ett nätverk av fina sprickor, mera påtagligt i eldrörets bakre delar , mindre tydligt i de främre. l kammaren ä r
detta tämligen likformigt i olika riktningar, under det att i eld
refflade loppet de l värgåcncle sprickorn a äro mera utbild a d\'
på bommarna, de längsgående däremot i refflorna. I allmän het äro dessa sprickor ganska grunda (högst någon tiondels
mm.) - I äldre kanoner av kolstål har det inträffat att en
dylik spricka vandrat vidare och slutligen nått genom kärnrörets hela tjocklek; efter införande av legerade stål som kärn
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rörsm a ter iel har dylikt enligt engelsk uppgift endas t inträffat
i ett få tal fall och då med eldrör av tidigt datum. Materialet
har i så fall varit felaktigt värmebehan dlat. Numera torde
dylika genomgåen de spric kor få anses tillhöra det förg fmgna.
Uppkoms len av dessa fina ylsprick ar anses tämligen enhälli gt bero å spänningar, förorsakade genom dc innersta godsskiktens kraftiga upphettand e och därav föranledda volymsiindingar. Att dc tvärgående sprickorna äro mera utbildade
på bommarna förklaras genom att bommarna hava en viss
frihet att svälla i sida, vilken minskar risken för uppstående t
av långsgående sprickor. Den långsgående karaklären hos
sprickorna i rcfflorna förklaras genom att de sammanfall a
· med gasernas rörelseriktn ing. Genom ur bränn in g a v de framrusande gaserna göras sprickorna mera tydliga i denna riktning.
Enligt såväl engelska som italienska uppgifter är elen djupaste av dessa sprickor i allmänhet den långsgåend e spricka ,
som förefinnes i övergången mellan en reffla och bommens
drivande sida. Någon direkt förklaring härtill är icke given,
men förhållande t torde samnwnhän ga med påkänninga rna på
bottnen av reffeltrycke t vid skottlossnin gen. En i ett föregående skott bildad värmesprick a skulle härigenom kunna
tänkas utvidga sig.
All teftersom del med pjäsen skjutna skottantalet växer,
bortföres stål ur eldröret, och dettas inre diametrar växa.
Denna urbränning uppträder i två olika former. Den ena
av dessa, som alltid förekomme r , består i en runt eldröret mera
jämn diamctertill växt. Den är visserligen olika på olika avstånd från bakplanct, men i varje sektion fördelar elen sig
tämligen likformigt runt om. I kanunaren på en kardusladdad kanon är elen minst baktill, tillväxer framåt och når
sitt störs la värde· i främre delen av övergångs konerna , vilka
den strävar att utplåna. Konerna frätas hårdast i sin främre, smalare ände ; de bliva mera långsluttan de och projektilen
kryper alltså längre och längre framåt vid ansättninge n. I
en. hylsladdad pjäs uppträder urbränning en på ett likartat
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sätt med den skillnaden, att omkring hylsan varande god~
skyddas för urbränning. Denna börjar ej uppträda fö r rän
framför hylsans främre ände. Som den emellertid här antager samma Yärde som i den kardusladdade pjäsen, blir i den
hylsladdade pjäsen övergången m ellan icke urbrända och
urbrända delar skarpare markerad.
I det refflade loppet är urbränningsverkan störst bak till
och starkare på bommarna än i refflorna. I eldrörets bak re
del är urbränningen på bommarna i stort sett bortåt tre gån gE'r
så stor som i refflorna. På detta sätt utplånas så småningom
r efflingen i loppets bakre del, samtidigt som kalibern därstä dr s
växer. Ju längre fram man går i loppet, dess mindre blir u rbränningen . I vissa fall kan dock en ökad, ehuru 111.indre kraftig urbränning påvisas i trakten av projektilens läge vid pmax.
I loppets m ellersta del är urbränningen vanligen ingen ellrr
obetydlig och i denna del uppträder i stället den nedan om nämnda s. k. förkoppringen med å tföljande cliameterminskning. Denna är omärklig eller ytterst obetydlig över bommarna, men desto mera utbildad i refflorna. Vid ltmgsgåencle förkopprii~g kan inträffa, att refflorna så gott som fullstänclir~t
gro igen. I loppets främsta del, närmast mynningen, uppt riider understunelom en cliametertillväx:t, som dock så gott som
uteslutande drabbar bommarna.
Den andra formen för urbränningar består i lokala »Ur gröpningar » i godset. Dessa urgröpningar (eng. scoring) up [>·
träda huvudsakligen i bakersta delen av det r efflade lop pet
men kunna även drabba övergångskonen. Enligt uppgift er
från olika h åll skola de huvudsakligen förekomma på öne
sidan. De kunna uppträda på ytterst olika sätt: ibland äro
reffelbottnarna kraftigt anfrätta men bommarna praktiskt taget intakta, ibland är förhållandet det motsatta. (Mycket typiska seming-fotografier finnas publicerade i den synnerligen
intressanta artikeln »The erosion of gm1s », först publicerad i
Journal of Iron and Steel Just. 1/1029, sedan i Engineeri ng
10/5 29 och i l\-Iem. de l'Art. Frc 2/1930.)
Enligt engelska uppgifter lär urgröpningen spela störst
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roll vid små k alibrar och mindre vid medelsvåra. Vid svåra kanoner är denna effekt relativt sällsynt och spelar här mycket
liten roll jämfört med elen jämnt fortskridande urbränningen.
Vid m indre kalibrar kommer däremot ofta nog urgröpningseffelden att, när den börjar uppträda , taga loven av den redan
förut förefintliga , jämna urbränningen. Särskild benägenhet
för urgröpning skulle pjäser, som skjuta enhetspatron och
där pr ojektilen alltså ej är ansatt, visa.
Dessa tre faktorer: sprickbildningen, den jämna urbränningen och urgröpningsverkan kunna i en använd kanon iakttagas med blotta ögat (makroskopiskt).
Gör man en mikroskopisk undersökning av tvärsnitt genom materieJet finner man , att den mikroskopiska strukturen i godset - · som vid en oanvänd kanon är den för seghär dat material normala - genom skottlossningens inflytande un dergått vissa förändringar. Den viktigaste av dessa för ändringar är uppkomsten av det s. k. vita sk iktet, som n år ett
djup av några tiondels - upp till en halv - mm. Det är
djupare i grövre kalibrar och grundare i mindre. Det är djupast i kammaren och r effelursprunget och avtager i tjocklek
framåt genom loppet. Längre fram försvinner det ofta ur
refflon;.a och återfinnes blott å bommarna och allra längst
fram endast å dessas drivande sida eller också icke alls. Det
förekommer vidare å basen av projektiler och på bommarna
å refflade dylika. Man har lagt in stålbitar i kammaren på
en 38 cm. k . Efter ett skott var skiktet ungefär 0,00 mm.,
efter 5 skott 0,29 och efter 10 skott 0,30 tjockt. Det förefaller
alltså, som om skiktet i denna kanon redan efter fem skott
skulle hava uppnått sin största tjocklek. Största publicerade
siffra å skiktets tjocklek hänför sig till en engelsk 40,5 cm. k. ,
reffelursprunget, där 0,41 mm. uppmätts. Sin ursprungliga
benämning - - som f. ö. numera lika ofta är det hårda skiktet
-- har det fått därav, att detsamma vid för mikroskopisk undersökning normala elsförfaranden icke etsats utan under mikroskopet synes vitt och strukturlöst. Uppkomsten av detta
skikt, dess samband med övriga företeelser och dess betydel-
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se för urbränningsförloppet i dess helhet är en av de n'lest dp _
batterade frågorna i hela kapitlet om urbränning, och däronl
rör sig diskussionen än i dessa dagar. Frågeställningen ka n
i stort sett sägas vara denna: Är det vita skiktet ett bifenomen utan större betydelse eller är det i detta skikt man har
att söka orsaken till urbränningen?
För att kunna klargöra de olika teorier, som kommit t iii
synes, torde det vara nödvändigt att först nämna några ord
om stålets struktur och de förvandlingar denna kan tänkas
undergå av i samband med skottlossningen stående fenomen.
Det gäller då främst uppvärmningens inflytande. Givet är,
att en dylik framställning måste bliva synnerligen summarisk
och långt schematiserad.
I ett ohärdat stål vid vanlig temperatur förekommer ko
let bundet vid järnet i den kemiska föreningen Fe 3 C (järnkarbid, cementit). Enär denna är en kemisk förening, är d es'i
kolhalt oföränderligt densamma , nämligen 6,67 % C. Ett
stålstycke är en mekanisk blandning av kristaller av kolfritt
järn (ferrit) och ovannämnda cementit. Mängden ferrit i förhållande till cementit b estämmer blandningens medelkolhalt,
alltså stålets kolhalt. I ett vanligt kolstål, som fritt fått svalna, gruppera sig cementit- och ferritkristallerna på ett alld eles speciellt sätt. Cementilen kristalliserar i tunna blad, m ellan vilka ferrit ligger, likaledes i tunna skikt: Kristallkornd
får ett finrandigt utseende. Emellertid uppträder denna skiktvisa lagring ( perlit) alltid med en viss kolhalt, svarande m ot
en viss mängd ingående ferrit och en viss mängd cementil.
Denna kolhalt är 0,90 %. Är kolhalten lägre, el. v. s. finn e'"
mera ferrit än vad som erfordra.;; för perlitbildningen, utkristalliseras dels fri ferrit , dels av ferrit och cementit sammansatt perlit med en kolhalt av 0 , 90 %. I stålet förekomma p erliten och den fria ferriten blanclade om varandra. Är kolhalten över O,oo % förekommer perlit och fri cementit. Vid
stål med kolhalt uneler O, 9 o % kan man med någon vana
tämligen lätt bedöma kolhalten ur strukturbilden under mikroskopet (förutsatt att detsamma fått svalna fritt). Det nu
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sagda gällde vanlig rumstemperatur. Vid högre temperaturer
är förhållandet ett annat: Over en viss temperatur - olika
för olika kolhalter, men i stort sett liggande mellan 7 50 och
900° - försvinner cementiten, och kolet förekommer upplöst
i järnet, jämnt fördelat i hela järnmassan i en s. k. fast lös ning. När järnet svalnar och passerar förut omtalad temperatur - den s. k. omvandlingspunkten - upphör dess för
måga att lösa kol och den förut homogena massan spaltas i
ferrit och cementif.
Vid härdning upphettas kolet över omvandlingspunkten,
då alltså cementilen upplöses och kolet går i lösning. Kyles
nu stålet hastigt (genom nedsänkning i härdvätska) hinner
förutnämn da perlitbildning aldrig försiggå. Omkristalliseringen fordrar nämligen en viss tid och en viss atomrörligheL
·G enom den hastiga nedkylningen sänkes atomrörligheten un der detta värde, innan omkristalliseringen hunnit genomföras .
Den resulterande strukturen , som innebär ett tvångstillstånd,
har fått namnet martensit Genom att åter upphetta martensiten, vilken upphettning ej behöver gå ända upp till omvandlingspunkten, ökas atomrörligheten och martensilen övergår
till perlit eller till någon övergångsstruktur mellan martensit
och perlit. Detta är anlöpning. Martensilen är en hård, tämligen spröd struktur. Vid vanlig etsning förblir den oförändrad, vid långvarig etsning visar den nålformig struktur.
Ur järnets metallografi är vidare att påpeka, att järn un(ler vissa omständigheter kan med kväve bilda järnnitrider,
'Som efter härdning giva en nålformig, martensitliknande
struktur.
b.

Aukolningsteorien.

Man har en tid lancerat den teorien, att det vita lagret
eldrören skulle vara ferrit; att alltså de heta gaserna i eldröret skulle medför avkolning genom oxidation av kolet i
järnet, och att denna mjuka ferrit skulle visa mindre motståndskraft mot skottlossningspåkänningarna och nötas bort.
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Numera är man dock ense om, vilket också får anses vara till
full evidens bevisat, att avkolning ieke ägt rum, utan att det
vita skiktet är härdat, d. v. s. martensitiskt.

c.

Härdningsteorier.

En annan grupp teorier förklarar urbränningen enligt följande : Det härdade skiktet är sprött. I samband med h ärdningsförloppet uppstående spänningar giva upphov till de förut omtalade fina sprickorna. Dels genom fortsatt sprickbildning, dels ock genom rent mekaniska påkänningar (friktion
m . m .), som stå i samband med skottlossningen, avskiljas fr ån
det härdade skiktet tunna flagor, som spolas bort av k rutgaserna.
De hithörande teorierna skilja sig egentligen mest genom
de olika åsikter, som råda beträffande sättet för det hår da
skiktets uppkomst. Närmast till hands synes ligga, att b etrakta företeelsen som ett rent värmebehandlingsfenomeu.
Det hårda skiktet skulle då uppstå därigenom, att de innersta
skikten av stålet uppvärmas genom krutgaserna, eventuellt
också genom friktionen. Genom uppvärmningens kortvarig.
het och genom kylverkan av utanför liggande, ej upphettade
delar skulle härdning inträffa. Likartade härdningsförlopp
känner man från andra områden: En härdad fläck uppstår,
om man låter en elektrisk gnista slå över till en stålplatta.
Översiclan av räls, på vilka inbromsade hjul slirat, kunna vis;~
härdat ytskikt. Enligt nu anförd teori skulle det hårda skiktet i kammare och i eldrörets bakre delar förklaras såsom
b eroende på uppvär:r nning från krutgasen , under det att i de
främre delar, där detta skikt endast uppträder å bommarna
och särskilt på dessas drivande sida, det ytterligare värm e·
tillskott, som erhålles genom friktionsarbetet mot gördeln
skulle vara det avgörande. J förbigående kan nämnas, att de
teorier, som icke tillmäta det hårda skiktet avgorande b etydelse för urbränningsförloppet utan betraktar detsamma som
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ett bifenom en av underordnad praktisk betydelse, så gott som
samtli ga fö r klara det hårda skiktets uppkomst på detta sätt.
Man har också i samband med härdningen velat finna ,
att en u ppkolning av de härdade skikten ägt rum. En dylik uppkolning - som i och för sig icke är otänkbar - skull e
dels m edföra en sänkt omvandlingstemperatur, d. v. s. under·
lättad h ärdning, dels ock en ökad sprödhet på grund av den
stegrade kolhalten. Sannolikt skulle ojämnheten i kolhalt
jämväl giva ökade värmespänningar mellan de olika skikten,
d. v. s. underlätta avflagringen. Som stöd för teorien om
uppk oln ing anföres serier av analyser, tagna på olika djup
i godset. Dessa visa en högst väsentlig stegring av kolhalten
i y tskiktet, avtagande med ökat djup. Mot dessa analyser
anföres från såväl engelskt som italienskt håll, att provstycken , uttagna ur det härdade skiktet och utglödgade under
skydd mot avkolning eller uppkolning visa en mikrostruktur,
som fullt överensstämmer med det opåverkade materielet.
En m ot analyserna svarande ändring i kolhalt skulle otvetydigt h ava visat sig under mikroskopet. Analysernas höga
kolhalter kunna förklaras genom krutsmuts, som inträngt i
omtalade fina spr ickor i godset och ej kunnat bortskaffas före
analyseran det.
Särskilt från amerikanskt håll lanceras f. n . tämligen ivrigt en annan teori för det hårda skiktets uppkomst. Denna
teori bygger på kväveupptagning i skiktet i fråga.
Om man upphettar ett stålstycke i ammoniakånga eller
med vissa kväveföreningar, kan man i ytskiktet erhålla nitridbildningar. Dessa erhålla efter härdning en högst väsentlig
hårdhet. Till sin verkan påminner processen om cementeringen, där den ökade härdningshårdheten i ytskiktet dock
vinnes genom uppkolning.
Att börja med ansåg man , att ett elylikt nitreringsförlopp
ägde rum i eldröret. Det huvudsakligaste stödet för teorien
var att man vid analys fann ökad kvävehalt samtidigt som
man fann elen förut omnämnda ökade kolhalten. Teorien om
järnnitrider har dock ej visat sig hållbar. De t förhåller sig
nämligen så, att nitriderna äro stabila vid uppvärmning intill
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omkring 500° . Nu visar det sig att det vita skiktet änd ra t·
karaklär vid anlöpning redan vid temperaturen under 400 ' .
vi lket är i full överensstämmelse med vad man har att vii nta vid e tt rent härdningsförfarande. Vid 400° är n äm ligen martensiten helt omvandlad i n ågon övergångsstru kt ur
till perlit
Emellertid är det 'troligt, eller åtminstone möjligt, a tl
kväve kan påverka järn även på annat sätt än genom nil ridbildning. Sålunda förefaller det ej uteslutet att kväve, löst i.
stål, kan p åverka dess härdningsegenskaper och bl. a. väsen (.
ligt sänka dess omvandlingspunkt, d. v. s. den för härdn ing
erforderliga temperaturen . Den bildade martensitiska stru kturen skulle i sina egenskaper tämligen väl följa den vanl iga
·martensiten och endast med tämligen stor svårighet kunna
skiljas från denna. Särskilt i Förenta staterna - där fr :'\.ga n
f. n. ägnas ganska stor uppmärksamhet i såväl militära som
metallurgiska kretsar - synes man vara böjd att accept era
denna teori.
För kväveupptagningsteorien talar: Aualysr esultat, crl'a·
renheter från andr a stål-kväveprocesser samt vissa, doek icke
otvetydiga etsningsförhållanden. Dessutom lära, enligt pu bii
serade undersökningar , röntgenspektragram icke moLsäga leo
rien, även om de icke förebringa positiva bevis för densamnw.
Från motsidan framhålles bl. a.: Kvävegasteorien bygger bl. a.
på analysresultat Som förut påvisats vore analysresultaten
felaktiga när det gällde kolhaltbestämning, beroende p å fö r<· komsten av krutsmuts . Samma orsak bör giva felaktiga kvii veanalyser. Vidare kan man också påvisa det vita skiktet i
fall , där det otvivelaktigt är ett rent härdningsfcnom en, fii rorsakat av kortvarig upphettning och avkylning genom underliggande gods. Likaså på visas , att det vita skiktet vid anlöpning och utglödgning uppträder precis så, som man h ade
skäl att vänta efter ett vanligt härdningsförfarande. Ett ytterligare skäl, som brukar anföras , är dock knappast fullgiltigt : det, att gasen på den korta tiden ej skulle hinna trän g-1
in i stålet. Överhuvudtaget vet man mycket litet om gasers
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förmåga al.t diffundera genom stål vid höga tryck och höga
temperaturer: Dock vet man att vätgas under högt tryck redan vid vanliga temperaturer mycket snabbt diffunderar ge11 0 111 stål, och det är ej otänkbart, att vid höga temperaturer
ett lik artat förhållande kan gälla även andra gaser.
Gör man en sammanfattning av ståndpunkterna angående det vita skiktet blir resultatet: Enighet råder om att det
vita skiktet är av martensitisk struktur. Däremot råder strid
0 111 h uruvida denna martensit är följden av ett rent upphettnings- och avkylningsförlopp eller om den står i samband med
kvävgasupptagning. Teorierna om avkolning, uppkolning och
nitridb ildning torde däremot få anses vederlagda, även om anhän gare a v dessa teorier fortfarande finnas. Slutligen ---: till
vilken fråga vi senare skola återkomma - r åder också oenighet om det vita (hårda) skiktets roll för urbränningsförloppet Svaret på denna sista fr åga kan dock vara oberoende
av vilk en teori , som antages för skiktets uppkomst.
Vi övergå nu till de andra teorier om. urbränningsförloppet, som under årens lopp framkommit.

d.

Occ/ usionsteorien .

Enär v1 nyss talat om gasens inverkan på stålet, synes
det då lämpligast, att först med n ågra ord beröra den teori,
som går ut på, att krutgas under högt tryck löses a v stålet. l 1är
sedan tryck et faller, skulle, menar man, gasen åter avgivas.
Denna avgasning skulle ske med sådan våldsamhet, att stillpartiklar lossietes ur godset.
Det är visserligen sant -- och det är ju också en av sv{trigh eterna när det gäller att bedöma hithörande fenomen -att man vet ytterst litet angående gasers och metallers förhållanden vid här ifrågavarande höga tryck , kombinerade
l11ed höga temperaturer. Emellertid förefaller ej teorien alltför sannolik: Nian vet visserligen, att metall i fast form kan
hava en mycket stor benägenhet att upptaga g__,~er , men man
Vet också, att dessa gaser hava ganska stor benägenhet att
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kvarstanna och på ett eller annat sätt måste drivas ut, och det
finnes inga exempel på att utdrivande av gaserna skulle k unna
ske med sådan våldsamhet, att metallavilagringar skulle äga
rum.
Därtill kommer att enligt denna teori borde urbränningen bliva lika i alla delar, som utsatts för lika tryck , möjligen
med undantag av dem, där friktionen spelat in. Räknar man
även tiden som inverkande faktor , skulle .urbränningen bliva
större bakåt. Störst borde den , fortfarande med reservation
för friktionen, bliva i kammaren. Här borde den bliva lika
genom h ela kammaren. Som bekant uppträder urbrännin gen
ej på detta sätt.
. Teorien, som framkom i början av 1900-talet, torde ej
hava vunnit något större antal anhängare och torde num era
få anses övergiven eller i varje fall skjuten åt sidan.

e.

Gasläckngeteorien .

Den man skulle kuna säga klassiska teorien om urbr änning bygger som bekant på urbränningsverkan i samband med
gasläcka. Sin första utformning fick den av Vieile omkring
år 1900 och har sedan i olika modifikationer varit upptagen
av många forskare. Den mest kände av de mera modärna
anhängarna av denna teori torde vara tysken Justrow , vars
undersökningar i frågan finnas refererade i Cranz.
Teorien om gasläckage bygger på det välkända faktum,
att krutgas, som blåser ut genom en fin kanal, medför en
mycket utpräglad >> frätning » av kanalens väggar. Ur allm än
synpunkt är det likgiltigt, om denna frätverkan anses uppstå
genom avsmältning av metallen eller genom friktion m ellan
gas och metall eller - eventuellt - genom en kombination av
något slag av kemisk inverkan och ettdera av de båda förenämnda.
Urbränningen skulle alltså förorsakats av att gas läcker
förbi projektilen, antingen genom förut i annat sammanhang
omtalade fina sprickor eller också genom glapprum m ellan
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oörclcl och eldrör. Detta glapprum kan förorsakas: i över~å ngskonen genom bristande ansättning och längre fram i
~oppet genom att eldröret uneler det växande trycket utvidgar
sig, i vilken expansion den tämligen oelastiska gördelkopparen
ej m edföljer. Dessutom kan gasläcka tänkas uppstå genom
::;vnötning av görclelkopparen. Den mot mynningen ökade urbränningen skulle kunna tänkas föridarad enligt följande: I
eldrörets expansion deltager icke blott de ansträngda sektionerna , utan en viss avlastning äger även rum till fram.för liggande delar. När nu denna avlastning, som vid mynningen ,
bortfaller, bör följden bliva en ökad expansion av de ansträng da partierna, och man skulle alltså kunna tänka sig uppkomsten av en gasläcka vid mynningen. Förefintligheten av
trumf bör genom ökad hållfasthet kunna kompensera mot
bristen av framförliggande gods. I så fall skulle hos pjäser
med rätt avpassad trumf ingen mynningsurbränni ng uppträda.
För antagande av gasläckageteorien talar, att urbränningen är störst i ansättningsläget, där tätningen är sämst. Under
projektilens fortsatta rörelse stiger visserligen trycket, men å
andra siclan ökar även projektilens hastighet. Härigenom
minsk as elen tid, varunder den läckande gasen får påverka
stålet, och urbränningen avtager. I närheten av pmax skulle
trycket hava vuxit så stort, att trots den ökade hastigheten
dock en sekundär stegring av urbränningen kan komma att
Beträffande denna Pro ax-urbränning må dock aninträffa. föras, att ringformiga utvidgningar i eldröret kunna uppstå
även på annat sätt än genom urbränning. Fönnodligen härröra de från longitudinella spänningar, som kvarstå efter
mantlingen och utlösas vid skjutning. De uppträda ofta i
samband med ändrad manteldimension eller skarv mellan två
mantlar. Från urbränningen skilja de sig därigenom, att utvidgningen är lika stor över bommarna som i rcfflorna, och
att den efter ett par skott nått sitt fulla djup r elativt omkringliggande partier, varefter den i r egel kvarstår oförändrad.
Förhållandet h ar påpekats, då dessa utvidgningar annars lätt
föranleda förhastade urbränningsslutsat ser. -

-482-

Mot gasläckageteori en tala flera skäl :
Teorien kan ej förklara den del av urbränningen, s 0111
ligger b a kom ansättningsläget
Teori en förklarar icke, varför urbränningen å bommarna
är större än i r efflorna. Det förefaller , som om tätningen
snarast borde vara bättre över bommarna än i refflorna, <i.
v. s. att refflorna borde brännas ur mest. Som bekant intr ~if.
far det motsatta.
Antager man, att det fordras tryck av P max s torlek för
att åstadkomma en sekundär urbrä nning , förefaller det min d.
re sannolikt att mynningsurbrännin gen k a n föror sa kas av ga,.
läcka.
Försök h ava gjorts m ed en kan on, där en reffla var vii ~entlig t djupare än de övriga. HölJe gasläckageteorien s treck,
borde denna r effla bliva markant m era urbränd än de övri ga.
Så blev ej fallet.
Från försök med r effla de projektiler anför Ch arbonni er
följande exempel: I en k anon, refflad för dylika projektil er
sköts en vanlig, koppargördlad projektil. Görd el ns höjd var
så liten, a tt ingen som h elst forcering fa nns över r efflo rn a.
Gördeln räckte ej ens i botten p å dessa , varför varje reffla
var en gasläcka. På den efter skottet tillvaratagna projek tilen kunde man - p å dc delar av gördeln, som gått i r efflorna, och följaktligen ej voro deformerade - ick e upptäcka
n ågra spår av urbränning. T . o. m. svarvränderna på gördeln funn os kvar. Samtidigt vet man från försök med ur bränningspluggar av k oppar, att kopparens urbränning är viisentligt större än kanonstålets.
Ytterligare ett skäl, - och detta är kanske det mest gra
verancle - kan anföras mot att urbränningen förorsakas aY
gas, som läcker förbi projektilen. Vi hava förut påpekat, a tt
om denna teori h åller streck , skall urbränningen i en viss s ek tion vara en funktion av gas tryck et bakom denna sektion och
av elen tid , projektilen uppehåller sig där. Tryckförloppet sedan projekti len lämnat sektionen har däremot ick e n ågon so m
h elst betydelse. Detta vill i praktiken säga, att hela urbräu-
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nin gen utom m ynningsurbränningen skall vara en funktion
av förloppet för e Pmax, d. v. s. av tryckkurvans uppå tgående
gren. Om nu två kanoner h ava denna del av tryckkurvan
lil• a m en olika cldrörslängd , skulle de enli gt teorien fet sa mma
urbrän ning. Praktiken visar däremot m ed all önskvärd tyd ligh et, a tt ju längre eldröret är, dess större blir urbränningen.
Gasläckageteori en kan icke förklara eldrörstid ens inflytande
på ur bränningen , vilket infl ytande, enligt vad praktiken visar,
är a v a v görand e betydelse.
De skäl, som framförts mot gasläckageteorien , hava varit
så stark a , att man numera tord e kunna anse denna teori f rångå ngen , å tminston e i vad gäller elen >> normala >>, jämna urbrän ningen. Dä r emot torde den ännu behålla en viss aktualitet såväl när det gäller att förklara Pmax-urbränningcn som
scoringeffekten.
Att urgröpningsverk an är s törst strax framför r effelursprunget skulle väl kunna förklaras genom de motsatta inflytanden , som enligt denna teori utövas av projektilhastigheten och tryck et. Det är ocks[t tänkbart,, att scoring-verkan
inledes genom n ågon annan process, exempelvis sprickbildning, och därefter förstärkes genom gasläckaget.
I samband med redogörelsen för gasläckageteori en syn es
det även vara lämpligt att p åpeka n ågra erfarenheter fr ån en
granskning av 28 cm. k. ur urbränningssynpunkt:
I provkanonen för efinn es en felb orrning , som~ fö rorsakat,
att k alib ern över bommarna p å en längel av ungefär halv meter , belägen c :a 2,5- 3 m. framför r effelursprunget , ursprungli gen var ungefär 0,4 mm. för stor. Annu upp inemot ett hundratal str idsladelade sko tt förmärktes ingen urbränning inom detta område. Först seelan den bakifrån framåt skrid ande urbränn ingen nått fram till detta område, börjar urbränning
uppträda även här och d å på e tt fullständigt normalt sätt.
Om man nu tager i betraktande, att 0,4 mm. kalibertillväxt ovillkorligen bör giva upphov till gasläck a - elen å de
Ursprungliga projektilernas gördlar förefintliga >> gas-checken >>
torde över bommarna vara för deformerad för att kunna spela
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någon roll - kan den gjorda iakttagelsen anses tala emot au
scaringeffekten skulle bero på gasläcka. Man bör dock h ålla
i minnet aU projektilen här framme uppnått en viss ha stighet,
vilket kan förminska observationens värde.
f.
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Kin etiska teori en .

Vi komma nu över till två moderna teorier, som, ehuru
de hava mycke t gemensamt, dock skilja sig i vissa delar, n iir
det gäller uppfattningen om urbränningens mekanism.
Dessa teorier äro dels den Charbonnierska »veine-ga zeuse )) -teorien och av Letang i anslutning därtill på den kinetiska gasteor ien uppbyggd teori för urbränningsförloppet ; dels
ock den engelska, på mera empiriska grunder uppbyggda a\·smältningsteorien.
Gemensamt för båda teorierna är, att de förklara urb rän.
ningen som en fys isk inverkan å stålet av de bakom projektilen befintliga gaserna; varken gasläcka, kemisk inverkan eller värmespänningar i godset tagas i anspråk för att förkla m
kanonens förslitning.
Det bör genast sägas, att )> veine-gazeuse )) -teorien icke t>genlligen är en urbränningsteori. utan en teori om det allmänna innerballistiska förloppet. Även under antagandet av
detta förlopp, kan urbränningen förk laras med hjälp av a vsmältningsteorien; dock har benämningen veine gazeuse vun nit elt visst burskap som namn ä ven på den urbränningsm ekanism , som i samband med uppställandel av den innerballistiska teorien antagits av Charbonnier och hans efterföljare.
Det innerballistiska tillstånd, som benämnes veine gazeuse kan sägas beslå däri , att gasmassan i eldröret tager form en av en gaspelare, i vilken gasen ständigt strömmar fram
och åter m ed stor hastighet. Gastillståndet är dynamiskt i
stället för statiskt. Denna gaspelare utfyller emellertid icke
hela det till disposition stående utrymmet. I full analogi m ed
vad fallet är vid vattenströmmar i ett rör av varierande genomskärning, uppstå vid kaliberövergångarna virvelbilclninf.'ar, som resultera i en kontraktio'n av gasströmmen.
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I bakre delen av laddningsrummet fyller gaspelaren ut
hela volymen. Av övergångskonen (-erna) föranledda virvel ..
bildningar sträcka sig ett gott stycke in i det r efflade loppet.
,Gaspelaren företer motsvarande kontraktion. Framför detta
0111 råde, alltså ett stycke in i det refflade loppet, fyller gaspeJaren ånyo ut hela genomskärningsarian. Mynningen r epresenterar en annan diameterändring, och där a v föranledda
.v-irvlar och kontraktion börjar r edan inne i loppet strax bakom mynningen.
Ur bränningen anses föranledas av gasmolekyler, som med
hög fart träffa godset, och slita med sig slålmolekyler. Gashastigheten är störst i virvlarna, och i området för dessa upph'äder också den största urbränningen.
Letang anser sig hava teoretiskt visat, att endast i virv
lama uppnås vid eldrör av normal temperatur den för erosion
erforderliga molekylarhastigheten hos gasen (om kring 6,000
m/sek .). Genom uppvärmning av eldröret minskas godsets
motståndskraft, och vid lå ngt driven upphettning kan man
komma ända därhän, att molekylarhastigheten redan hos den
icke virvlande gasmassan kan vara tillräcklig för urbränning.
Han anser också, att uppvärmningen a v eldröret huvudsakligen förorsakas av forceringsarbetet Följaktligen bliva övergångskon och reffelursprung mest uppvärmda och följaktligen
också ytterligare urbrända än vad som direkt kan hänföras
till virvelbildningen. För att visa temperaturens infly tande
anför han följande siffror: Om man vid 200° eldrörstemperatur få r en urbränning av 0,008 mm. per skott, bör man vid
100° endast få 0,0002 mm. , alltså 40-delen.
Enligt Letangs uppfattning ligger det alltså allra största
Yikt uppå att minska friktionsarbetet och dänned uppvärmningen i övergångskonen så l:"tngt som möjligt för att hålla
nere urbränningen.
Be träffande godset gäller, att ju h årdare eldrörsmateriel,
som användes, desto större blir urbränningen.
Angående krutet säger Letang: Urbränningen växer med
högr e specifik kraft (f), med ökad laddningstäthet, med ökad
Tidsk rift i Sjöväsendet.
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kornstorlek , men faller med ökad livlighet (A). Det sista påståendet kan synas ägnat att förvåna , och står i strid med vad
man tidigare ansett vara fallet. Emellertid förutsätter t eorien
om veine-gazeuse för det dynamiska tillståndets uppkomst,
att krutförbränningen äger rum m edan projektilen är i rö relse. Tänker man sig en momentan förbränning av kru tet,
skulle förloppet troligen betydligt mera närma sig d et statiska , d . v. s. virvelströmbildningen och därav föranledd hög
molekylarhastighet skulle antagligen högst väsentligt minskas.
Enligt d enna t eori skulle även urgröpningseffekten fö r ·
klaras genom virvelbildning. Att den vanligast förekommer
på överkant förklaras enligt Charbonnier genom att laddning.
en ej ligger centralt utan i laddningsrummets undre del. F örklaringen för efaller ej fullt övertygande.
I å tminstone ett avseende - låt vara av m era sekun dä r
betydelse och utan inflytande p å d en generella uppfattninge n
av urbränningsförloppet -- är den Lctangska t eorien icke oklanderlig. Som förut sagts , anser L etang, att uppvärmninggen av godset huvudsakligen skulle härröra Jrån gördelns
deformation. Att deformationsarbetet influerar är otvivelaktigt, men att det skulle spela den dominerande roll, L etang
vill tilldela det, förefaller osannolikt.
Vid granskning av den Letangska formelutvecklingen förefaller det, som skulle Letan g hava gjort sig skyldig till ett
fel av m ycket vidsträckt betydelse: Sedan han uppställt uttrycket för det för d eformationen erforderliga arbetet och ditremot svarande värmemängd, gör h an det antagandet, att denna värmemängd vid bildningen fördelas lika mellan projek til
och eldrör . Detta antagande är felaktigt av följande grunder:
Eldröret deltager ej i deformationsarbetet, eller rättare ~
deltager i d etsamma med ett fullständigt elastiskt arbete, so:11
alltså ej är energiförbrukande. Energiförbrukningen åtgnr
helt för gördelns deformation. Det är alltså i gördeln , defor:
mationsvärmet utvecklas. Uppvärmningen av eldröret prr
grund av deformationen - friktionsarbetet mellan gördel och
eldrör är en annan sak - kan alltså endast sk e genom yii r-
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111 eöverför ing

(ledning) från gördel till eldrör. Om man nu
antager - vilket i och för sig innebär en approximation -att gördelns värme avgives till projektilens stålmassa och till
eldrör et med samma hastighet, skulle, d å projektilen lämnar
111 yn ningen , de till projektil och eldrör överförda värmemäng ·
der na vara lika , men den till eldröret överförda vara utbredd
över eldrörets l1 ela länge!. I de Letangska formlerna ingår
intet u ttryck härför.
Letangs antagande är alltså felaktigt i följande avseenden : Värmeutvecklingen sker icke i ytskiktet mellan gördel
och gods utan i stället i gördelmassan;
det utvecklad e värmet har vid m ynningsutträdet sannolikt icke hunnit fördela sig lik a mellan eldrör och projektil,
utan en tämligen avsevärd del torde fortfarande finnas kvar
i gördeln ;
det utvecklade värmet överföres ick e endast till den 1 de formationsarbetet deltagande sektionen av eldröret utan utbredes längs eldrörels hela längd.
Det kunde d Ct ligga närtnare till hands att antaga, att
frik tionsvärmet fördelades likformigt em ellan gördel och eldrör. E j heller detta vore dock riktigt. Visserligen utvecklas
denna värme i y tskiktet m ellan gördel och gods , m en värmefördelningen synes komma att bero p å gördelytans, r esp. eldrörsy tans temperatur. Då em ellertid kopparens värmeledningsförmåga är e:a 6 ggr, s tålets, under det att dess spec.
värme är ungefär % av stålets, torde vid lika begynnelsetem··
peratur en betydligt större del av det av friktionen alstrade
Yärmet upptagas av koppar görd eln iin av eldröret.

g.

Avsmältningsteorien.

Avsmältnings teorien för urbränning förklarar denna geatt p å grund av uppvärmningen vid skottlossningen de
Inner sta godsla gren smälta och blåsas bort av dc utströmmande gaserna . Som stöd för denn a uppfattning anföres, att vid
försök i u r bränningspluggar smält stål bevisligen utrinner u r
Pluggens främre mynning.
~lom
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Uppfaltar man det hårda skiktet såsom ett rent h ärdningsfenomen , är det tydligt, att i detsamma ingående stål varit upphettat över omvandlingspunkten. Man vet vidare, ej
minst med hänsyn till det hårda skiktets ringa djup , att temperaturgradienten varit mycket brant, vilket också ger sli.id
åt den uppfattningen, att det innersta skiktet blivit upphettal

s t ålets för urbränningen bestämmande egenskaper bliva
tydli gen :
Den för smältning erforderliga värm emängden, d . v. s.
specifik t värme och latent smältvärme ;
begynnelsetemperatur och smältpunkt ;
vä rmeledningsförmåga;
samt slutligen också ytans beskaffenhet. En grov yta upptager lä ttare värme än en blankpolerad. Härigenom kunna förut om talade sprickbildningar sekundärt få betydelse för ur .
bränningen genom att de underlätta värm eupptagandeL
Riktigh eten av ovannämnda teser bestyrkes av utförda
försök med urbränningspluggar. Mycket systematiska forskningar h ärutinnan äro publicerade i för enämnda uppsats i
Journal of Iron and Steel Inst. Av där framlagda r esultat må
anför as:
F ör ett visst krut och en viss typ av försöksanordning är
urbränningen praktiskt taget ingen upp till ett visst värde å
maximitrycket. Vid Pmax över detta tryck växer urbränningen, m ätt såsom viktsförlust hos urbränningspluggen, praktiskt
taget linjärt med Pmax- tillväxten.
F ör ett visst krut, ett visst Pmax och en viss urbränningsplugg men olika stora laddningsrum och alltså olika laddningsvikt växer urbränningen n å gorlunda proportionellt mot
laddningsrummet Urbränningen pr viktsenhet av laddningsvikten är endast beroende av Pmax.
Ett krut med högre värmevärde och högre förbränningstem peratur ger större urbränning än ett kallare krut."')

över smältpunkten.
Att bommarna m·brännas kraftigare än refflorna för klaras enligt denna teori dels därav, att vid bommarna värmeu pptagningsförhållandena äro gynnsammare och värmebortledvilket
ningsförhållandena ogynnsammare än i refflorna också visas av att det härdade skiktet är djupare å bommarna
än i refflorna - samt vidare av att bommarna erhålla ett
extra vännetillskott genom den friktion , som uppstår n1ellan
gördel och bommarnas drivande sida, då projektilen bibrin gas
rotation.
Den kraftiga urbränningen vid reffelursprung och i övergå ngskon förklaras genom den i förhållande till laddningsrummet. i övrigt livligare gasomsättningen , vare sig nu den n:l
skall anses bero på av eldrörsförträngningen föranledd omblandning av gasen eller -- under antagande av >> veine gazeuse >> -tillståndet - genom där uppstående virvelbildningac
Genom den stora gashastigheten i virvlarna bringas på tidsenheten en stor gaskvantitet i heröring med godset, d. v. s. värmeutbytet blir livligare. Framåt eldröret avtager urbränningen, dels på grund av den kortare tiden för gasens inverkan.
dels ock p å grund av gasens vid expansionen fallande t einp eratur.
De egen skaper hos gasen , som enligt denna teori framfii r
allt komma att inverka på dess m·brännande egenskaper ä ro:
Gasens sp ec. värm einn ehåll, d. v. s. kalorin1etriska viirnll' :
dess temperatur, eller kanske rättare , dess temperaturöverskott över godsets smältpunkt ; det totala värmeinnehållet, d.
v. s. gasmängden ; gasomsättningens livlighet, d . v. s. gase ns
hastighet samt slutligen naturligtvis också tiden för gasens inverkan, eldrörstiden.

*) A n m. Vi d de en gelsk a fö rsöken har som m ått på u rbränninganvä n ts en ur b rännin gskoefficient. Denna har - med stöd av
förut omtalad proport ionalitet mell an vikts minsknin g och Prnax-tillväxt- utbild a ts såsom viktsmi nskning per enh et av Pmax_tillväxten.
Härvid har n aturlig tvis h äns;vn t agits endast till de result at, som
ligga på kur van s r aka del, el. v. s. ern å elda vid tryck över fö rut
(Omkring 300 at.) Då den n a punkt
nämnda minimi vä rde å Pmax.
8Ynes ligga tä ml igen lika f ör de f lesta av de u n elersökta kr uten, betyder detta realiter , at t de olika krutens urbränningsver kan vid
samma p max jämförts.
Pil
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Försök hava även utförts med två krut av sanuna vär mevärde men med olika minsta dimension, d. v. s. olika för.
bränningshastighet Det visade sig, att det grövre krutet gav
större urbränning, såväl om jämförelsen gjordes vid samma
pmax som ock vid samma laddningsuikt, i det senare fallet
dock med undantag för låga tryck (mindre än 600- 800 at. ).
Prov med olika sorts materiel i urbränningspluggarna visade i stort sett, att materiel med lägre smältpunkt visade
högre urbränning än materiel med högre smältpunkt. F ör
rena kolstål betyder detta , att ju lägre kolhalten är, dess
mindre blir urbränningen. De lägsta värdena ernåddes med
kolfattigt järn, s. k. Armeo-järn (C mindre än 0,05 %) . Dylika stål äro dock av hållfasthetssynpunkt ur räkningen som
kanonmaterieL Olika kolstål av »normala >> typer giva pra ktiskt taget samma urbränning, något större än vid Armco-jänl.
Mycket höglegerade stål giva betydligt större urbrännin g:
Så är fallet med rostfria och austenitiska stål (Austenitiska stål
sakna omvandlingspunkt och skulle alltså vara ytterst förmånligare om teorierna om det hårda skiktet och om sprickbildningen till följd av omvandlingen såsom de för urbränningen
avgörande faktorerna vore riktiga).
Särskilt de austenitiska stålens urbränning är dock större
än vad deras smältpunkt borde giva anledning att vänta. Emellertid är det ju utom smältpunkten också sådana fakto rer
som specifikt värme, smältvärme och värmeledningsförmåga
som spela in. De austenitiska stålens värmeledningsförmåga
är betydligt sämre än de vanliga kolstålens, vilket måhän da
kan förklara deras höga urbränningsvärden. Koppar ger <L
andra sidan ett, ehuru absolut högt, dock med hänsyn til!
smältpunkten relativt lågt urbränningsvärde, men är ju också en metall med utpräglat goda värmeledningsegenskaper.
Av övriga iakttagelser, gjorda vid de engelska försök en
med urhränningspluggar, må särskilt anföras:
Urbränningen uppträder ringformigt och når i en cylin drisk kanal genom urbränningspluggen sitt maximivärde ett
stycke in i pluggen. Detta talar för att gasströmmens kontraktion är av betydelse för urbi·änningsförloppet.
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Försök med pluggar med kanal med övergångskon gåvo:
övergångskonens form och längd är av föga betydelse för urbränningen i den del av pluggen , som ligger bakom konen (närmare kammaren) .
I konen var urbränningen per längdenhet större vid brantare kon än vid flackare.
Framför konen (närmare mynningen) var urbränningen
;<.törre och mera koncentrerad, ju brantare konen var.
Interkristallinsk sprickbildning i ytskiktet uppträdde ej
blott i vanligt stål utan även i pluggar av austenitiskt stål och
av andra, icke härdbara metaller. Detta talar mot att denna
sprickbildning 1skall förorsakas av härdningsförloppet eller
bildandet av ett hårt skikt. Den synes i stället bero antingen
på rena värmespänningar utan samband med omvandlingspunkter eller också helt enkelt på materielels lägre hållfast het vid högre temperaturer i förening med påfrestningarna
uv gastrycket
(Forts. )
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England.

Meddelande från främmande mariner.
Meddel a de frän Marinstabens Utrikesavdelning.
(Juli 1931.)

Ett från H. M. S. Hood utskjutet flygplan störtade och sjönk
Weymouth Bay den 26 juni. Besättningen räddades av en flottans slu p. En nyuppfunnen katapultapparat installerades akterut
på H ood under hennes nyligen verkställda reparation i Portsmouth.
(Utdrag ur The Naval and Military Record, 1 juli 1931.)
Två jagare enligt 1930 års supplementbudget sattes på stapeln
i april och förvantas enligt officiellt tillkännagivande bliva färdiga
i slutet a v 1932. De åte rstående sex jagarna och en f lottiljledare,
80111 komplettera Jlottiljen, skola inom kort påbörjas och färdigställas
i början av ä r 1933.

Amerikas Förenta stater.
En undervattensräddningsklocka har under juni månad färd igbyggts å örlogsvarvet i Brooklyn under ledning av >>the Bureau of
Construction and Repair of the n a vy» . Uppfinningen har e m eller··
tid ännu ej praktiskt prövats.
Klocl, an är gjord av 3 /,-inch. stålplåt och avdelad i ett övre
och ett undre rum. Höjden är 9 feet 3 inch. och största diametern
7 feet 9 inch. I,uften i det övre rummet hälles vid atmosfärens tryck.
I det nedre rummet kan trycket regleras. Det övre rummet är avsett för tre man av räddningspersonalen, vilka avses för att vinda
ner bojen medelst en kabel, som av en dykare fastgjorts vid den
sjunkna ubåten . Därefter är det meningen att fästa bojen ö·:: ,.
skeppsluckan, så att ubåtsbesättningen kan komma in i bojens nedre rum.
(Utdrag ur The New York Times, 16 juni 1931.)

200 miljoner do l! ar har parlamentet anslagit till nybyggnade r
av örlogsfartyg. Programmet upptager 11 nya jagare; 7 kryssar<',
bestyckade med 8 inch. kanoner, till en kostnad av 17 miljonre per
fartyg; och 3 ubåtar till ett pris av resp. 5 miljoner, 4,400,000 och
3,297,000 dollar.
Inga nya slagskepp äro upptagna i programmet, enär Amerika
redan har de 15 skepp, som Londontraktaten tillerkänner landet.
Endast moderniseringsarbeten skola utföras å slagskeppen för en
summa av 30 miljoner.
(Utdrag ur Le Matin, 15 juli 1931.)

Kryssaren Leander, som påbörjades elen 8 september förra året,
skall gå av stapeln den 24 nästkommande september. Leander får
ett deplacement av 7,000 ton och hennes huvudbestyckning blir 6-inch.
kanoner. Maskin erna göras av Messrs. Vickers-Armstrong Limited.
Fartyget skall bliva färdigt nästa år. Totalutgifterna för fartyget
intill utgången av nästkommande mars månad beräknas till Je 952,89fi.
E fter Leanders sjösättnin g påbörjas byggandet av kryssaren 0rion på samma slip, varför kostnaderna under innevarande budgetär
beräknas till f: 335,287.
(Utdrag ur The Naval and :Military Record, 15 juli 1931.)
Den lätta kryssaren (the sloop) Rochester, som är den fjärde
av sin klass, sjösattes den 16 juli i Chatham.
(Utdrag ur »The Morning Post», 17 juli 1931.)

Amiralitetet har i år beslutat att skicka ut 20 sjöofficerare til!
utlandet för att utvidga sina kunskaper i främmande språ k. Kommenderingens längd blir 12 till 30 månader. Dessa officerare erhålla premier från 25 till 250 pund sterling vid gott resultat av
språkstudierna.
(Utdrag ur »Latvijas Kareivis», 17 juli 1931.)

»The Naval Ordnance Departement» har i samråd med de ledande vapenexperterna i England konstruerat en ny projektil för
att användas i en likaledes nykonst ru erad kanon för brittiska flot-

-

494-

tan. Projektilen har vid de utförda provskjutningarna visat sig vnra oerhört förstörelsebringancle. De t gamla slagskeppet Empcror
of India sänktes nyligen med dessa projektiler, då fartyget användes so m mål vid provskjutningarna.
Den n~r a kanonen är gjord av ett nytt slags stål, nämligen Pn
jegering kallad nickel chromc mol,vbdenum. Kanonen är byggd e1"ter en · princip, som av de brittiska kanonkonstruktörerna hit tills
ansetts olämplig, nämligen enligt Kruppsystemet med ett massivt
kärnrör i st. f. det brittiska systemet med wirelindat kärnrör. Det
nya stålet är så elastiskt, att det nu är mö:jligt att göra svåra kanoner med stö rre längel än förut, varigenom utgångshastigheten ökas.
Ytterligare e n serie provskjutningar med de nya kanonema
och projektilerna skall äga rum under de närmaste veckorna.
(Utdrag ur Th e Naval Chronicle, 17 juli 1931.)

Estland.
Jagarne Lennuk och Wambola hava återkommit till Re val dter en lyckad övningsexpedition i de östra delarna a v de estl ändska
farvattnen . Befälhavaren för de es tländska sjöstridskrafterna amiral Salza deltog i expeditionen.
(Utdrag ur Reva lsche Zeitung, 8 juli 1931.)
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Byggandet av två väl skyddade, snabbgående, minläggande
kryssare med ett deplacement av 7,500 ton, en fart av 34 knop och
en bestyckning a v nio eller tio 15,5 cm. kanoner har beslutats, men
]{amma ren röstade emot brggandet a v en 23,000 tons slag:uyssare
av två skäl, nämligen dels en önskan att ej leda flottrustnmgarna,
dels missbelåtenhet med kryssarens konstr uktion, i det att bestyckningen ansågs för svag i förhålalnde till fartygets storlek. Alternativa förslag till konstruktion av kryssare om resp. 14,000, 17,000
och 35,000 ton äro under utarbetning.
(Utdrag ur The Naval and Military Record, 1 juli 1931.)

Ubåten Surcouf har under sista veckan i juni utfört de första
skarpskjutningarna med 20,3 cm. kanonerna. Det var icke utan en
viss f ruktan man motsåg detta prov på skrovets och de olika apparaternas motståndskraft. I allmänhet uthärdade fartyget skakningarna väl och tornet funktionerade mycket tillfredsställande.
(Utdrag ur Le Yacht, 4 juli 1931.)

Frankrike.

De två nya ubåtarna Fresnel och Acteon med ett deplacement
av 1,550 ton hava i slutet av juni anl änt till Brest för att utrustas
och av:!luta sina provturer.
Fresnel är byggd å varvet Pennhoet i Saint-N azaire och Acteon på varvet i Loire.
F artygen ingå i det genom lag den 4 augusti 1926 fastställda
flottprogrammet, som bestämde byggandet av 12 ubåtar av samma
storlek. De övriga ubåtarna i denna serie äro: Pascal, Pasteur, A.
Poin tca re, Poncelet, Archimede, Monge, Achille, Aj ot, A r go och
Acherou.
F a rtygen hava en längd av 92,3 m., en bredd av 8,1 m. samt
två motorer, vardera 3,000 HP.
F ar ten beräknas bliva 18 knop i ytläge och 10 knop i undervattensläge.
(Utdrag ur La Petit Var, 25 juni 1931.)

Jagaren Aigle har företagit sin preliminära provtur. Fartrn
uppgick till 34,8 knop.
Avisafartyget Savorgnan-de-Brazza har gått av stapeln den 26
juni. Fartyget tillhör en serie av 6 liknande fartyg, avsedda för
avlägsna expeditioner.
(Utdrag ur Le Yacht, 27 juni 1931.)

J agaren Vautour, som byggts i La Havre, har anlänt till Lorient
för att därstädes ve rkställa sina provturer.
Ubåten Poncelet u t för för närvarande sina preliminära dy kprov.
(Utdrag ur Le Yacht, 11 juli 1931.)

Jagarne Lennuk och Wambola hava avgått till :M:oonsund den
14 juli fö r fortsättning av sommarövningarn a. I början av augusti
skall även lettländska eskadern infinna sig därstädes för utförande
av gemensamma övningar.
(Utdrag ur >> Latvijas Kareivis >>, 14 juli 1931.)
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Bland de olika alternativa konstruktionsritning arna, som utförts för de nya 7,500 tons kryssarna, har man bestämt sig för konstruktionen med trippeltorn.
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Rumänien.
En 640 tons u-båt och ett 2,200 tons moderfartyg för ubåtar
i Italien för Rumäniens flotta .
J
äro unele!. bvggnad
(Utdrag ur »Latvijas Kareivis >>, 1 juli 1931.)

Det nya kadettfartyget, kryssaren Jeanne d'Arc, som fär digställes i Brest, skall om några veckor utgå på en kryssning jorden
runt med 150 sjökadetter ombo rd.
(Utdrag ur The Naval and :Niilitary Record, 22 juli 1931.)

Ryssland.
Italien.
För Condottieri-klassen bestående av åtta kryssare hava italienarna gått in fö r elen ursprungliga principen med mycket tunnt
skydd, dock väsentligt bättre än cle franska kryssarnes, i föreni ng
med bögsta möjliga fart. För 10,000 ton kryssaren Pola, som är under byggnad i Livorno, har farten minskats från de tidigare k ryssarnos 35 1/2 knop och skyddet avsevärt ökats, men för den senaste
10,000 ton kryssaren Bolzano h ar farten åter ökats till 35 1/2 k nop
under det att skyddet ej blir fullt så kraftigt, dock bättre än de t idigare kryssarnas.
(Utdrag ur The Naval Chronicle, 10 juli 1931.)

F rån Moskva meddelas att ryska regeringen gjort framställning till Frankrike om återliimnande av Svartahav~flottans fartyg.
Utrikeskommissariens ställföreträdare Krestinskij har framhållit för
i ranske ministern i Moskva, att utlämnandet av örlogsfartygen till
Jtåclsunionen skulle befordra eld goda förhållandet mellan Frankrike
och Ryssland.
(Utdrag ur »Latvijas Kareivis, , 17 juni 1931.)

Den franska regeringen har. avslagit den av Ryssland gjorda
framställningen om återlämnande a v Bisertaflottan.
(Utdrag· ur >> La tvijas Kareivis >> , 5 juli 1931.)

Japan.
Japan har utrangerat fö l jande örlogsfartyg:
Kryssarne Tschikuma och Tone, minfartyget Azo, hangarfarty·
get Wakamija, 2. kl. jagarue Kaede, Katsura, Ume, Kusunoki, Mat·
su, Sugi, Kaschiwa, Kaba, Kiri, Sakura och Tatschibana, ubåtarne
Ro 1 t . o. m. Ro 5, Ro H, 12, 13 och 52.
(Utdrag ur , Norges Sjeförsvar», juli 1931.)

Norge.
Den utrangerade torpedbåten "Trods" har utbjudits till försäljning.
(Utdrag ur , Norges Sjeförsvar,, juli 1931.)

Tyskland.
Ingenjör Gerlish i Ki el har konstruerat ett gevär, medelst vilket starka pansarplåtar kunna genomskjutas. Detta har fastställts
vid pro v utförda i unclersökni u gsa n stal ten för handeldvapen i Berlin·
Wannsee. Den därvid använda patronen, >> Halger-Ulltra-patron en , ,
hade en utgångshastighet av 1,300 m. i sek.
Gerlich har viadre uppfunnit en ny sammansättning av krutet
Samt en förstärkning av skjutvapnen, SOm aVSE'Yärt förbätt ra elen
förra up pfinningen. Den nya uppiinningcn kan ä\·e n tillgodogöras
Vid användning av tryckluft och drivgas.
Såväl skeppskanoner som torpeder kunna erhålla ofantligt steg·
rade verkningar genom elen nya uppfinningen.
Konstruktionen av dessa kanoner, granater, torpeder och torPedrör håll es naturligtvis stretngt hemlig.
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Gerlieb betonar eftertryckligt, att han ännu ej kommit till slutet av möjligheterna. Enligt hans nu varande beräkningar in tr äHar
detta först när utgångshastigheten uppdrivits till 3,000 m. E n så.
dan hastighet har naturligtvis en alldeles särskilt stor betydelse [ö l'
flygförsvaret.
(tUdrag ur " Neue Berliner 12 Uhr Zeitung, 24 juni 1931.)

Därest utvecklingen av Herr Gerlich's uppfinningar förv erkligas, synas nästan alla Versaillestraktatets sjömilitär a försiktighetsåtgärder blivi värdelösa.
(Utdrag ur >>The Naval Chronicle, 10 juli 1931 .)

Innehavaren av den kemiska fabriken Stolzenberg i Hamburg
meddelar att en ny gasmask konstruerats i fabr iken. Densamm a är
fullständigt genomskinlig och ansiktet kan lätt igenk ännas. Masl·eu
skyddar mot alla hittills bekanta krigskemiska gaser.
(Utdrag ur " Latvijas Kareivis, 19 juli 1931.)

Litteratur.
YYs Gylden : Chifferbyråernas insatser i världskriget till lands, Militärlitteraturföreningens för l ag, Stockholm
1931. Pris 3: - kr.
Svensk facklitteratur saknar så gott som fullständigt arbeten,
som behandla chiffer- och fo rceringsverksamhet, vilket författaren
till före liggande arbete anser vara en bidragande orsak till att in·
tresset för denna verksamhet icke har varit så stort inom Sverige.
Säkert har författaren rätt. Man skulle emellertid ocl;så kunna
vän da på detta påstående och säga, att därför att intresset inte varit så stort, så har ingen litteratur kommit fram.
Att en orientering av chifferbyråernas insatser i världskriget
nu före ligger, är därför ett goH t ecken och en god grund att bygga
på för forskar e i detta ämne.
F örfattaren fram håller, att den hemlighetsfullhet, som hittills
rå tt kring allt, som behandlat chiffer- och forceringsverksamhet,
åst adkommit en mängd betydelsefulla missgrepp inom denna verksamhet, vilket återigen medfört verkningar av helt avgörande betydelse vid åtskilliga tillfällen 'under världskriget. Särskilt synas
dessa verkningar hava spelat en avgörande roll till nackdel för den
tyska krigföringen.
I Tyskland hade enligt författa ren ingen som helst force ringsver ksamhet varit förberedd. Av de använda chiffersystemens utveckling kan man steg för steg fö lja utvecklingen från en f ullständig
obekantskap om elementära forceringskunskaper över ett skede, då
Praktiska erfarenheter börjat få överhanden över felaktiga sannolikhetskalkyler, fram till en tid då erfarenhet er och rön så småningom tillgodogjorts i nya system.
Författarens respekt för den tyska chiffer- ,o ch forceringsverksamheten är därför mycket ringa, under det hans uppskattning av
de franska chiffer byråerna är desto större.
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-500Förtjänsten av att Frankrik e lyckades följa sina fienders planer genom att a\·slöja deras hemliga språk, tillskrives enligt fö rfattaren främst den f r anske generalen Givierge, och hans arbete >> QUl'8tions de chiffre>> synes ha varit den källa där författaren h ämtat
sina rön angående de insatser, som de franska chifferbyråerna gjorde uneler vä rldskriget. Av nämnda arbete framgår, att det fra mkn
l1iigkvartc ret sil gott som omed('lbart kände till sina fienders plan('r,
så sna rt de med hjälp av chiffer sänts ut till operationsbaserna Hir
verkställighet.
Författaren framhäller eme llertid, att chifferbyråernas fr amgångsrika arbete icke alltid var ett resultat av kammarforcering
utan snara re i r egel ett lyckligt samarbete mellan forc eri ng,
by ggd på rent språkligt-statist iska undersökningar, eller den intuitiva metoden, som efter dess förnämsta fö respråkar e kallats för »lhzeriesnwtoclem·, samt underrättelseväsendets a rbete. Här vid g i ngo 1 :v~
karnas oförsiktighet i fråga om val av system och sättet för ch iflrens överförande till operationsbaserna ofta motståndarna till möirs.
Icke ens användning av sådana chiffer, som avfattats enl igt
codor, var tillräckligt betryggande fö r att hindra de franska chifferbyråerna att avslöja inneh åll et. Genom att j ~cimföra lika lydan rlc
coclergrupper fann man snart ett »h ål» i coclen, varifrån man kunde
arbeta vidare. Härvid hade man fö rdel av att tyskarna använde sig
av s. k. ordnade codcr, d. v. s. cocler, där liknande klartext ersalls
med liknade codeuttryck.
Den gamla historien om österrikaren Szek, som skull e ha stulit
den tyska c oden i Bel gien och överfört den till En g l and, avfärdar
J'örfattaren som smarta fantasier i syfte att vilseleda tyskarna angående de verk liga omständigheterna vid codetelegrammens lösning.
Författarens förmodanelen strider emellertid emot vad R. R. Bern·
clorH i sin bok Spionage säger om fallet Szek.
Vid valet av personal i chiffe rbyr åerna synes det författar f'n,
som om det icke vore nödvändigt, att all sådan personal innehade•
j'ull militärutbildning. Man kan med fördel använda eig av civil
persoJ1al för det egentliga forceringsarbetet. Utvecklingen un rl• r
krigets senare skeden gick också därhän .
Den oriPnte!·ing av chifferby råernas insatser i världskri get,
som f örfatta ren lämnat i sin bok torde vara av betydelse sä rskilt
ur militär sy npunkt.

Ernst Burman.
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar
meddelade genom 'fh. Wawrinskys Patentbyrå, Stoekltolm.
Diarie-j

Datum

lnu miner

4/6-31

4710/28

11 /6-31

5143/28

18/6-31

457j29

25/6-31

2113/30

2/7-31

2204j31

9/7-81

4083j29

16/7-3 1
23/7-31

3 147 /27
432/29

Uppfinningens art

l'täcldningsbåt med av flottörkroppa1· bildade
sittytor. Yacht- u. Bootswerft Burmeste r rn.
b. H., Brellleu-Hurg.
Anordning för upptagande av flytande kroppar,
särskilt Ilygmaskiner, på plattformar. \V.
Kiwull, l'tiga och E. KraHt, Bremen.
Frysanorclni ug. The Atlantic Coast Fisheries
Uo, New Yo rk.
Ano rdning vid flyg.Carkoster, B. J. E. Krook,
Stockholm och .J. Härden, Lidingö.
Anordning för utstakning åv farleder med tillhjälp av knippen av riktade vågor. Societe
Industrie ll e des Proeecles W. A. Loth, Paris.
SiemensArmeringsanor dning för SJOminor.
Sch uckertwerke A/G., Berlin-Siemensstadt.
Skeppsform. W. Thieme, Berlin.
Anordning för frigöring av livbåtar och anch·a
upphängda föremål. A. Stich, Harburg-Wilhelmsburg.

Th. Wawrinskys Patentbyrå
Innehavare: H. ALBIHN

16 Birger Jarlsgatan, Stockholm.
Telegrafadress: WAW, Stockholm.
Telefon er: Riks 74911, (Växel), 74912, Allm. Ö. 2248, lng. Alblhn privat 74913.
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