
1920.
83:e årgången.
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Arsberättelse skeppsbyggeri och maskin
väsende. 

Avgiven vid Kungl. örlogsmannasällskapets sammanträde elen 

6 oktolJer 1920 av ledamoten Y. S c h ::p r n e r. 

Svårigh eten i att kombinera tm,binen och propel

lern, två maskinelement, vilka för sitt mest effektiva ut

nyttjande fordra så vitt skilda rotationshastigh eter , fram

stod klart redan vid de första försöken att använda tur

binen för framdrivning av fartyg. De t~nkbara lösnin

garna voro, antingen anor duandet av en utväxling av ett 

eller annat slag mellan turbinen och propell ern, eller 

också dir ekt hopkoppling av desamma. Det första alter 

nativet medgiver ett friar e val av omloppshastighet för 

de re spek tive ·elementen och därmed ett bättre utnytt

jande av desamma, m en drager med sig den stora vansk

ligheben med utväxlingen. Vid det senare alternativet 

m åste såväl turbin som prop eller konstrueras för ett ge 

mensamt varvantal , utgörande en .möj ligast god kompro

mi·ss m ellan d e varvantal, som äro önskvärda för turbinen 

och prop ellern var för sig. Utväxlingen är em ellertid 

clärvid obehövlig, och detta blev på t eknikens dåvarande 

s tåndplJ.nkt d et avgörande. Den väg, på -yilken man f rån 

bör j an slog in, var utvecklingen av de dir ekt kopplade 

turbinerna. 
Med detta system vunnos också r esultat, vilka i vissa 

i 1all , 1särskilt vid höga farter, över träffade dem, som er

hålli ts m ed kolvmaskiner. 

Tidsk1·i(t i Sjöväsendet. 47 

Propeller
maskineriP- r 
för krigs

far tyg 
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De turbiner och propellrar, vilka denna utvecldin 

frambragte, .lämnade dock var för sig åtskilligt övrigt att 

önska i fråga om verkningsgrad. Särskilt vid låga farter 

blev ekonomien mycket dålig . Systemets vidare utveck

ling, innefattande en mångfald olika anordningar och 

kombinationer, har ej heller förmått avlägsna dessa nack

delar till den grad, att detsamma lyckats bestå i konkur

rensen med de system, som senare framgått ur det först 

nämnda alternativet, och vilka uneler de senare åren nått 

en fulländning, på vilken man förut knappast vågat 

hoppas. 
Det är framför allt de erfarenhet-er, som vunnits be

träffande kuggväxl,ar och de allt mera fullkomnade· 

metoderna för desammas framställning, som haft till 

följd , att de direkt kopplade turbinerna numera måste 

betecknas som en övervunnen ståndpunkt, och intet un

der byggnad varande eller planerat fartyg torde numera 

förses med direkt kopplade turbiner. 
Ä ven det elektriska syst•emet har nu ingående pr ö

vtats och även det visat :sig överlägset de direkt kopplad e· 

turbinerna. 
Vilket av dessa utväxlingssystem som än användes , 

har i var j e fall de senare årens utveckling varit ett fram

skridande på den väg, som från början ansågs minst fram

komlig, men som nu visat sig bättre leda till målet. Från 

elen andra vägen, fullkomnandet av de långsamt gående 

turbinerna, har man h elt och hållet avvikit. Vad själva 

turbinkonstruktionen beträffar, betecknar sålunda utveck

lingen en återgång till typer, som stå närmare de ur

sprungliga, hastigt gående stationära turbinerna, Yilka ju 

voro utgångspunkten även för utvecklingen: av de direkt 

kopplade turbinerna. 

Likaväl som England gick i täten vid turbinernas för

sta anpassning som fmtygsmotor, så tillkommer även nu 

detta land el en stö rsta äran av de lyckade resultat , som 

uppnåtts m e1cl de kugghjul ·sutväxlade turbi-

n e r n a. 

b 
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Efter Sir Charles Parsons' bekanta försök år 1910 

med en växel om 1,000 HKr. å handelsfartyget "Vespa

sian" beslöt sig det engelska amiralitetet redan •samma år 

för att insätta växl<ar om 3,000 HKr. för en del av ma

skinstyrkan ·å j agar n e "Baclger" och " Beaver". Man har 

seelan så sm åningom, allt efter S'Om erfarenhet vunnits 

och kunnat tiHgo·dogöras såväl i fråga on1 det rent kon

struktiva som ock i fråga om tillverkningen, ökat an 

läg·gningarnas storlek, och märkespunkterna i detta av

seende betecknas av jagarue "Leoni<clas" och "Lucifer", 

varest hela m askinstyrkan överföreles medelst tvänne väx

lar om över 11,000 HKr. vardera, elen lättJa kryssaren 

" Champion" inecl två växlar om 20,000 HKr.; "Coura

geous", "Glorius" och "Furious" med 4 växlar om cirka 

23,000 HKr. samt slutligen slagkryssaren " Hood" med 

elen ofantliga maskinstyrkan av 144,000 HKr., överförd 

meclel;st fyra växlar, d. v. s. 36,000 HKr. pr växel. 

Men icke nog med ·denna oerhörda, och på kort tid 

uppnå!clcla stegring av de enskil•da installationernas kraft 

be1opp, systemet har dessutom funnit sin användning för 

de fl esta fmtygstyper med de m est växlande kraftbelopp 

från de rs. k. " P" - och "P. C." -båtarne med 3,500 ahk. 

förd elade på två växlar, "IC ' -klassens und ervattensbåtar 

med 10,000 ahk., jagare m ed 27,000 a 30,000 ahk. upp 

till den ovannämnda " Hood" med sina 144,000 ahk. 

Och än v~dare hava installationerna utförts i mycket 

stort antal. 
rrotala antalet kuggväxlar för engelska krigsfartyg 

med enelast kugghjulsutväxlade turbiner, vilka redan äro 

installerade eller vilka äro uneler arbete, uppgår till 652 

st. m ed en sammanlagd maskinstyrka av 7,828,000 HKr. 

Näst England intager Förenta staterna en h~amstå

encle plats me·cl hänsyn till kuggväxelns utveckling. '\ven 

i detta land daterar sig denna utvecklings början från 

1910, då w .estinghouse Machine Company insatte kugg

hjul sutväxlade turbiner å marinens kolångare " Neptune". 
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Förjagarne infördes systemet 1915 å " W adsworth", och 

ehuru under kriget verkstädernas produktionsförmåga 

icke var tillräcklig för att förse alla de under denna tid 

byggda j.agarne m ed växlar, torde system et dock nu få 

anses som standard för denna fartygstyp. De förut om

nämnda scoutkryssarna på 90,000 ahk. erhålla även kugg

hjulsväxl<ade turbiner, en del av dem av Westinghouse

typ. 
Även i rryskland har m an ne:dlagt en del arbete på 

detta område, ehuru nog förhoppningarna på den hJ11cl rau

liska transformatorn bidr'agit till, att tyska marinen jäm

förelsevis sent började taga befattning med frågan. Den 

fö r·sta större anläggningen inom denna m arin var å den 

lilla kryssaren "Karl,sruhe" om 24,000 ·ah k. på två axlar , 

byggd 1912 . Det uppgives emellertid, att tre stora krys

:Sare vorn avseelda att utrustas .med kuggväxlar för marsch

turbinerna, under det att huvudturbinerna skulle hava 

hydrauliska trans.formatorer. Dessa fartyg blevo dock 

efter vap enstilleståndet icke färdigställda. Resultaten 

med såväl " Karl<sruhe" som m ed torpedbåtar , försedela 

med kugghjulsutväxla:cle turbiner hade emellertid varit 

gynnsamma, och utvecklingen inom den tyska marinen 

pekade otvivelaktigt hän mot ökad användning av syste

met. 
Även i amlr,a mariner torde det hava kommit till an

vändning ehuru närmare uppgifter därom saknas, utom 

beträffande vår egen, där förhållandena dock torde vara 

kända. 
Den mångfald olika anordningar av maskineriet i sin 

helhet som vid de direkt kopplade eller endast delvis u t 

växlade systemen utgjorde olika lösningar ·av problemet 

att förbättra ekonomien vid mar·schfart, hava vid de h elt 

utväxla;cle turbinerna lämnat plats för en mera enhetlig 

typ . Varje maskinaggregat består sålunda nmnera av en 

högtrycks - och en lågtrycksturbin, arbetande i serie och 

med var sitt drev överförande effekten på ett gemensamt 

b 
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till propelleraxelledningen kopplat hjuL För ernående 

av bättr e ekonomi vid marschfart användes antingen en 

särskild krys1sturbin, placerad för om högtrycks turbinen, 

med vars rotoraxel den vid användning kan direkt förenas 

med eLst en koppling, eller också ett i högtrycksturbinen 

inbyggt marschelement, vilket vid h ögre farter förbi

kopplrus. Genom den senare anordningen förenklas rör 

ledningarne avsevärt och vikt och kostna:cl sparas, sam

tidigt som .ekonomien dock är god. Slutligen har man 

vid en del anläggningar n öjt sig m ed den besparing i 

ångkonsumtion, som uppkommer endast därigenom att 

munstyckena vid ångintaget å högtrycksturbinen äro av 

delade i grupper m ed var sin ventil , så att endast ett mot 

effekten svarande antal grupper behöver vara pådraget. 

A engelska kryssaren "Furi,ous", var sålunda anordning 

vidtagen att kunna install era marschturbiner men den , 
ekonomi, ·som utan såd1ana erhölls, v:ar fullt till fredsstäl

lande, varföre marschturbinerna aldrig kom ma tilL 

I viss m ån avvikande från ovanstående är det å bland 

andra våra nya pansarbåtar tillämpade Westingh ouse 

sys,t emet med " eliwieled flo w " , vid vilket ångan endast 

delvis går i serie genom bägge turbinerna. Efter passe 

ramlet av högtrycksdelen i den ena turbinen delas ångan 

och går paralelit genom en lågtrycksavdelning å vardera 

turbinen. Ekonomi vid marschfart ernås därvid genom 

urkoppling av den turbin, s·om icke är för·sedcl med hög 

trycksavclelning. I övrigt är anordningen densamma. 

En del typiska anordningar i engelslza marinen visas 

å fig. 5, 6 och 7, vilka äro hämtade ur ett av Engineer

Gammander rr ostevin inför the Institution of Naval Arehi

teets hållet föredrag. 
De egenskaper, vilka förlänat kuggväxeln dess plats 

såsom el en .för närvarande utan tvivel fö rnämsta utväx

lingsanordningen mellan turbiner och propellrar äro dess 

höga verkningsgrad, ·dess relativt enkla konstruktion, 

dess genom numera mångårig erfarenhet bevisade till

förlitlighet samt dess ringa unclerhåll slwstnacl. 

l • 
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Verkningsgraden för enkla växlar uppgår till 98 ,5 %· 
mot cirka 92 7a för elektrisk överföring och cirka 90 % 
för hydrauliska transformat·orer. Den ringa effektför
lusten hos växeln gör sålunda att den genom dess infö
rande uppkomna effektökningen hos såväl turbiner wm 
propellrar med enelast obetydligt avdrag kommer maski
neriet till godo. 

Brassey's Naval Annual anger för engelrska marinen 
följande siffror å ångförbrukningen i kg. per ahk. och tim. 

'/tofullkr.l' /5 full kr. J Full kr.' 

Slagkryssare, kuggv. turbiner: 

turbiner endast .. . ....... .. ................. . 
incl. hjä.lpmask ......... 00 .... 00 .... . 

Lätta kryssare, 2 axlar kuggv. turbirter: 

turbiner endast .... : .... ..... ...... . ........ . 
incl. hjälpmask .... .... 00 .... .. ............ .. 

l 
Lätta kryssare, 3 axlar, dir. koppl. turb ., 

kuggv. marschturb. å 2 axlar: 

turbiner endast ....... . ... 00 .......... oo• . .. . 

5,8 

7,3 6,8 

4,5 
5,1 

4,7 
5,22 

5,44 

Jagare, 2 axlar, kuggv. turbiner : 

turbiner endas t ...... ... ........... ... ....... [ 6,s 4,85 5,5 

Vinsten i ekonomi hos de helt utväxlade turbinerna 
jämförda med de modernaste direktkopplade framgår av 
nedanstående tabell, vars siffror äJ:'Io baserade på ölmin
gen i aktionsradie vid samma bränsleförråd och sålunda 
taga hänsyn till den förbättrade verkningsgraden hos så
väl turbiner som propellrar. 

· Procentuell ökning i effekt hos utväxlade turbiner . 

Lätta kryssare ...... .. 00 .......... . 

Flottiljledare .. oo ........ . oo ... .... . 

Jagare ...... .. ...... .... .. . .. . ......... J 

1/5 full kr. 

16,5 

20,0 

20,o 

[2/o-3( 5 full kr.[ Full kraft 

16,3 ~1 
20,o 117,0\ vid 30 

20,o 2o,of knop t 
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Ett intressant exempel från Förenta staternas flotta 
må här omnämnas. Slagskeppet "North Dakota" på 
20,000 ton med en maskinstyrka av 28,000 ahk. erhöll 
ursprungligen, 1910, direkt kopplade turbiner. 1918 ut
bytte•s dessa mot kugghjulsutväxlade turbiner, en hög
trycks- och en lågtrycl\Jsturbin på varje axel. Det upp
gives, att den därigenom uppnådda vinsten i el{'Onomi upp
går till 31 % vid praktiskt alla farter. 

Trots någon viktbesparing hos pannanläggningen, 
tack vare den förbättrade ekonomien, är viktbesparingen 
hos maskineriet i sin helhet dock ganska obetydlig, be
roende på växlarna·s stora vikt. 

Några typiska vikter äro: 

J ag are, dir. koppl. ..... 0000000 ... .. . 

D:o helt utväxl. .............. . 

Flottiljled are, dir. koppl. .. ...... . 

D:o helt utväxl. .... .. 

Ah k. 

25 ,000 

27,000 

36,000 

40,000 

Total vikt IKg pr ahk. 
ton · 

378 

399 

563 
625 

15,1 

14,8 

15,6 

15 6 

En jämförelse av vikten per propulsiv hästkraft stäl~ 
ler sig dock något fördelaktigare för ·de utväxlade tur
binerna. 

Att man icke redan från början försökte sig på an
ordnandet av kuggväxel mellan turbinen och propellern 
ber•oclde på svårigheten att tillverka cl•esamma samt på 
elen starka misstron mot deras tillförlitlighet. 

Det kan då vara av intresse att taga något närmare 
kännedom om elen erfarenhet, som de senare åren givit 
i dessa avseenden. · 

Det ovannämnda för edraget av Engineer Command er 
Tostevin, en del andra föredrag jämte flera uppsatser i 
den tekniska litteraturen lämna därom värdefulla upp
gifter. 

Den effekt, som kan överföras av ett givet drev, be-
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11~or på den tillåtna perif•erihastigheten, det tillåtna kugg
trycket samt den tillåtna formförändringen, uppkommen 
de}s genom det å drevet verk1ande vridningsmomentet, del's 
o· enom det på grund av kuggtrycket uppkommande böj
~ingsmomentet. Denna formförändring får ej vara stör
re, än att trycket prakti'skt taget fördelar sig liMormigt 
efter kuggarnas hela längeL Dessa gränser kunna endast 
fastställas med ledning av den alltjämt förvärvade erfa
renheten, men de hava efter hand , som denna vunnits, 
så småningom förskjutits. 

Den periferihastighet som för närvarande anses till
låten ligger ungefär vid 40 m. pr sele Det synes dock 
icke omöjligt att kunna öka densamma blott smörjningen 
kan tillfredsställande äga rum. 

Kuggtrycket angives i lb s. pr tum av kuggens längd 
och blir naturligtvis detsamma, antingen man mäter i 
axelns riktning eller utefter kuggen. Kuggtrycket måste 
bestämmas med hänsyn till böjningspåkänningarne på 
kuggen, tryckpåkänningarna i kontaktytan och får slut
ligen ej vara så stort, a:tt olj ehinnan mellan kuggarna 
pressas bort. Böjningspåkänningarna å kuggarna äro 
mycket .små och kunna i allmänhet läm11rus utan avseende . 

Sättes p = kuggtryck i pounds per tum kugglängd 
och d = ·diameter av drevets clelning·scirkel i tum , så 
uppfylles fordran på tryckpåkänningarnas begränsning om 

värdet 
p = ad ej överskrides , och säkel'het för att oljan ej 

må tryckas bort anses förefinnas , om värdet 
p = b ]/ el , ej överskrides, a och b äro konstanter. 
Firman Parsons, vilken •som bekant varit föregångare 

i fråga om växlar, rälmade till en början med a = 80 
och b = 175. men allt eftersom erfarenhet vanns , har 
b ökats. Nun~era vanliga värden ligga vid 200 a 225. 
Ett så högt värde som 308 lär till och med hava använts 
med gott resultat. Numera synes i allmänhet enelast den 
senare formeln , som gör trycket beroende av Vd an 
vändas . I Amerika däremot anser sig Mc Alpine på 
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grund av elen bättre anliggning, som erhålles med väx
lar, förseelda med " floating fram e" , kunna sätta a = 105 
samt lämna b utan avseende. 

Drevets böjning och vridning kan beräknas enligt 
-vanlig'a hållfasthetsformler och formförändringen å kug
:garna bör ej uppgå till me·ra än 0 ,0 2 5 mm. 

Vad växelns konstruktion i övrigt angår må nämnas 
följande. Vinkeln mellan kuggarne och axeln gjordes till 
en början 23 o , m en även 45 o har använts i stor ut
sträckning. Den större vinkeln medför tystare gång, 
n1en 45 o anses numera vara för mycket, och man har 
nu i allmänhet gått in för 30 o såsom standard. Kugg
·de·lningen, mätt vinkelrätt mot kuggarne göre.s i England 
•0 ,. a 0, 583 eng. tum och i Amerika vanligen 0 ,9 tum. Den 
mindre delningen giver tyst.are gång. 

Utväxlingsförhållandet för de enkla växlarna varie
rar mellan något över 4 och omkring 20, men håller sig 
i al,lmänhet inom den undre hälften av detta område. 
Förhållandet välj e s helst så , att kuggantal å hjul och drev 
icke hava någon gemensam faktor. Härigenom undvikes 
<~:let, att samma kuggar å drev och hjul ständigt arbeta 
samman, och en jämnare inarbetning av kuggarna mot 
-varandra uppkommer. Utväxlingsförhållandet bliver på 
:så sätt ett ojämt tal, exempelvis 7n, 5, 2 . 

· Kuggarnes •skärning är av ·största vikt , och den av 
;Sir Charles Pars ons utarbetade m etoden med s. k. 
" creep " , Jör vilken redogöres i Tidskrift för Sjöväsen år 
1915 sid. 445, har kommit till stor användning. 85 % 
av de i England i bruk varande växlarna lära hava blivit 
ti.llverkade enligt denna metod. Man har ·emellertid fun
nit, att med ökad noggrannhet hos kuggskärningsmaski
nen och förbättrad skötsel av densamma, varvid alla delar 
-väl smörjas uneler skärningen, fördelarna med " creep" 
minskas, och ett flertal firn1or använda sig numera ej 
·heller av detta förfaringssätt. 

För undvikande av såväl slitning sGm buller är emel
lertid en ytterlig noggrannhet av nöden, icke blott vad be-
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träffar kuggarrres skärning, utan även ifråga om upp
riktningen, dels av dreven i förhållande till växelhjulet, 
dels av växel och turbiner sinsemellan. Det är därvid att 
märka, att· man i England alltid använder fast }agr_acle 
drev. För wstadkommancle av fullt betryggande uppnkt
ning, mellan växel och turbiner i förhållande till var
andra har man å senare konstruktioner försett växeln 
med kraftiga mot turbinerna vända konsoler , till vilka 
från turbinerna framskjutande delar fastbultas. 

Kännedomen om inträffad e haverier och studiet av 
deras ors'aker är naturligtvis av elen största betydelse föe 
utvecklingen och fullkomnanclet av ett maskinsystem, 
ävensom för det rätta handhavandet av detsamma. 

Haverier , driftstörningar eller otillfreclsstäUancle 
funkhon er hos turbinväxlar kunna, liksom hos var j e an
nan maskin, hava sin grund i f elaktighet beträffande kon
struktion, material , tillverkning eller sköt sel. 

Vad konstruktionen beträffar hava redan en del de
taljer av mera allmänt intresse berörts. Ett djupare in
tnängancle i dessa frågor skulle em ellertid föra för långt 
och har intresse enelast för konstruktören. Ett par saker 
förtjäna emellertid omnämnas i samband med frågan om. 
driftstörningar . 

Det ovan omnämnda sammanbyggandet av växel och 
turbiner har anväJnts enelast å de ·senare konstruktioner 
na. A cl·e fle sta fartygen hava växel och turbiner upp
,ställts var för sig å bäddarne, och någon olägenhet härav 
har icke förm ärkts. A tvänne jagare föror sakade emel 
lertid växlame betydande oljud samt visade avsevärd slit
ning. De isärtogas för översyn och vid uneler sökning av 
uppriktningen kunde man iakttaga, att någon förskjut
ning ägt rum. 

I några fall har förekommit brott å kuggames ändar . 
Motståndsförmågan är här minskad , enär kuggelement·et 
salmar stöd å ena sidan. För förhindrand e av elylika 
kuggbrott kan man antingen avskära kuggarne,s h örn i 
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45 o vinkel eller också avtunna kuggarne mot änclarne. 
I övrigt kan onsaken till elylika brott ligga antingen i ma
terialfel eller tillverkningsfel. Vad det senare alternati 
vet beträffar, må:ste noga tillses, att kuggvinlmln bliver 
densamma å såväl hjul som drev. Ehuru nämnda vinkel 
är en funktion av kuggskärning1sm askinen, och man på 
denna grund kunde vä1ita sig a tt erhålla elen fullt exakt , 
har det dock visat sig, ~sär.skilt ifråga om drev, att vin
keln blivit något felaktig. Anledningen torde hava varit , 
att arbetsstycket något givit eft er vid skärningen, och det 
är därföre lämpligt att , innan arbetsstycket uttages ur 
maskinen , låta det passera ännu en gång för en sista efter 
justering med fräsen nätt och jämt vidrörande kuggytan. 

Sex fall av kuggbrobt, som omnämnes från engel,ska 
nottan hava ansetts föror,sakacle genom mat,erialfel. I 
intet av dessa fall h1ar cl e:t varit nödvändigt a tt uttaga väx
larna, utan kuggarna hava enclrust avputsats . 

Ett fenomen, som ofta visar ~sig under de första må
naderna av en växel's användning är uppl\'omsten av sm å 
gropar i el en i övrigt felfria kuggytan. Groparna varie1~a 
i stodek fr ån de m insta möjliga märken till unge,fär 5 
mm. i diameter, med ett djup av upptill 0, 75 mm. Gro 
parna kunna uppkomma efter kuggarnas hela h öj el, men 
fönel"omma mest vid delningscirkeln, v1arest enclnst rull
ning äger rum. Man anser, att groparna förorsal\'as, an
tingen därav, att mater ial·et icke är fullt homogent ell er 
också därigenom, att å kuggarne unsprungligen befintliga 
små, obetydligt upphöjda fläckar utmatbas och kros,sas, 
varvid små stycken av met·all bortfalla. Det har emeller 
tid visat sig, att groparne, uppkomma enda'st uneler de 
första månaderna, vareHer fenom enet full ständigt upp 
hör. Någon som helst inverkan på växelns goda funk
tion ~synas gr oparna icke hava och det uppgives, att en 
ångare "Mahanada" med kugghjulsutväxlade turbiner på 
över 3,000 ahkr . gått mera än 2 30, 000 miles , s·eclan man 
för,st observerade gropbildning på kuggarne. 
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Oavbruten och riklig smörjning me·d ren olja är ett 
oavvisligt krav för växelns goda funktion. Oljan sprutas 
genom munstycken mot kuggarna utefter deras kontakt
linje. Otillfredsställande smörjning medför iskärning av 
kuggarne, vars blanka ytor därvid bliva skrovliga. Det 
är i sådant fall nödvändigt att ytterst omsorgs,fullt av 
putsa kuggarna, samt rengöra olj esystemet för att befria. 
det från i oljan uppblandade stålpartiklar. 

Oljans uppgift är emellertid icke blott att förhindra. 
elen metalliska kontakten, kuggytorna emellan och däri
genom min&ka frikbonen. Den, genom den dock ound 
vikliga friktiornen_, alstrade värmen r.epresenterande ef
ftektförlusten i växeln, måste bortföras, och detta sker ge
nom oljm1s kylning. Ett haveri förorsakat genom otill
räcldig kylning av oljan må omnämmas. Oljan upphetta
des och detta hade till följd att kolparbidar avskiljdes och 
så småningom avlagrades på kuggarne så att spelrummen 
utfylldels och kuggarne bottnade i kuggmellanrummen. 
Bäddplåtens sprängning och kuggbrott å drevet var elen 
slutliga följden . 

En sammanställning av driftstörningar å kuggväxlar 
som förekommit inom engelska marinen lämnas härmed. 

Av 596 växlar å fartyg med endast kugghjulsutväx
lade turbiner, vilka äro i tjänst, en del seelan nära sex år , 
har det varit nödvändigt att uttaga endast tre för över
syn, nämligen i det ovannämnda fallet med de bägge ja
game. Något haveri hade ju em ellertid icke inträffat, och 
seelan växlarna översetts och i ett fall försetts med nya 
drev, togos de åter i bruk. Även å en " P " -båt upptogas 
de bägge växlarne, emedan de började föra oljud och 
visa,de slitning, beroende på deformation. · Hjulen put
sades upp och nya drev inlades. 'l'vå fall av kuggbrott 
hava förekommit, varvid endast de brutna delarna uttagits 
och de skadade kuggarue putsades av. I ett annat fall hade 
en 71 8 " bult, som av vårdslöshet kvarlämnats i växelhuset, 
paJsserat mellan hjul och drev och skadat kuggarne . 

b 
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Växeln ersattes med en annan, men bibehölls som resen·. 
Här äro icke medtagna haverier, vilka inträffat under le
veransprovturerna. Sådana h ava varit fyra kuggbrott och 
två med avsevärd slitning, vilken senare ansågs föror
sakad av felakbig kuggform. 

Det rnåste erkännas, att r.!essa siffror betraktade i 
samband med d·en ofantliga utvecklingen och de oer.hört 
stegrade kraftbeloppen tala ett otvetydigt språk om kugg
växlarnas tillförlitlighet. 

Dubbel utväxling har icke kommit till användning·; 
på krigsfartyg. Vad m an av,ser att ernå med den dubbla 
utväxLingen, sådan elen kommi·t till utforande å handels 
fartyg är ett större utväxlingtsförhållande, medgivande 
framför allt ett ännu lägre varvantal för propellrarna och 
dämned ytterligare ökad verkningsgrad hos destSa. Det 
är emellertid att märka, att man å de snabbgående krigs
fartygen med dera·s stora hästkraftbelopp svårligen skull e
kunna sänka varvantald hos propellrarna till elen grad , att 
den dubbla utväxlingen vore berät,igacl, enär man därige
nom skulle nödgals konstruera så stora propellrar, att de
samma skulle komma att gå ned betydl.igt under fartyget s 
köllinj e. I Amerika använder man sålunda de dubbla 
växlarna å handelsfartyg enelast för ,farter uneler 14 knop , 
under det att för högre farter elen enkla växeln kommer 
till användning. Vidare har, såsom längre fram skall när 
mare angivas, konstruktionen av de duhbla utväxlingarna 
icke nått samma grad av fullkomning med avseende å 
tillförlitligheten som de enkla växlarna. 

Det kan i detta sammanhang förtjäna omnämna's, att 
de amerikanska s. k. Eagle -båtarna med 2,000 HKr. ma
skineri, vilka byggdes hos Ford och i flera avsenden äro 
av 'Synnerligen ,orginell konstruktion, hava planetväxlar 
för utväxling mellan turbin och propelleraxel. Även en 
mindre ångslup med 100 HKr. maskineri har blivit ut
rustad på detta sätt. Planetväxeln består av ett drev, 
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placerat mellan två planethjul, vilka ingripa såväl i dre
vets kuggar, •som i en fast , planethjulen omgivande kugg
ring. Planethjulen äro lagrade i en ram, ·som i sin tur 
är fäst t ill propell eraxelledningen. Fördelen tord e vara, 
at~ burbin- och propel•leraxel komma i samma räta linje, 
vm:igenom utrymme sparas. För stön'e karfter kan dock 
.anor.dningen ej gärna vara användbar. 

Det e l ektriska sy ,stemet har , om man undan
tager de engel-ska undervattensbåtarna av K-typ, funnit 
tillämpning endast inom Förenta Stat·ernas 1narin. För
utom försöksbåten, mar,inens kolångare " Ju pi ter", äro 
hitintills endast "New Mexico" och "'l'ennessee", var 
deroa med cirka 28,000 HKr. färd iga, men även de nya 
slag1skeppen, dels med 28,000, del,s med 60,000 HKr., 
ävensom slagkryssarne med 180,00 0 HKr. äro planerade 

med :detta system. 
Det elektriska systemet, sådant ·det kommit till ut

förande å de amer.ikanska fartygen, beskrevs i för egå
ende år.sberätte}se. Under h änvisning till fig . 8, som är 
hämtad från en av General Electric O :y utgiven broschyr , 
må här blott erinrws, att maskineriet be,står av två tur
bindrivna växel,strömsgeneratorer, vilka lämna ström till 
fyra motorer. Dessa är o genom axelledningarna direkt 
förenad.e med var sin propeller . Generatorerna äro två
poliga under det att motorerna är'o lindade fö r g:ång 
med antingen 36 eller 24 poler . På detta sätt kan man 
gå .med ett utväxlingsförhållande .av antingen 18: 1 eller 
12 : 1. I övrigt v.erkställes regleringen av propellrarnas 
varvantal genom r.eglering av turbingeneratorernas 
hastighet . Vid lägre farter an-\,ändes endast en genera
tor, vid högre farter bägge. Man använder sålunda föl 

j ande olika kopplings,sätt : 
upp till 15 knop : en generator, 36 poler å motorer , 
15 knop till 17 knop : en generator, 24 poler å mo-
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17 knop till högsta: två generatorer, 24 poler å mo

torer. 
De egenskaper hos detta system, som beteckna de· 

förnämsta fördel arna gent emot de kugghjulsutväxlade· 

turbinerna äro följande. 
Utväxlingsförhållandets föränderlighet, vilken m ed

för , att tm'binen går med full ha'stighet även vid marsch

fart. 
Möjlighet, att vid låga farter gå m ed endast en tur

bin. Den andra turbinen jämte hela dess kondensoran

läggning med tillhörande hjälpmaskiner behöver därvi c~ 

ej vara i gång. 
Turbingeneratorers och motorers placering ob ero

ende av varandra och ·därigenom förm ånligare ur skyd ds

synpunkt. 
ökad backeffekt och frånvaron av backturbiner. 

Vidare framhålles fördelen av att kunna kasta om 

driften t. ex. från den ena generatorn till den andra . Det 

hände t. ex. under en av "New Mexico " :s provturer vid: 

gång med bägge genera:torerna och 17 knops fart , att ett 

mindre fel uppstod på den ena cirkulationspumpen, Yilket 

nödvändiggjord e dess stoppande. På mindre än 1 O s ek. 

kopplades aUa fyra motorerna på den ena generatorn,. 

och farten bibeh ölls . 
Så:som nackdelar hos systemet m åste betecknas dess. 

komplicering, ökad vikt och ökad kostnad samt sämre 

ekonomi vid hög fart. 
Enär propellrarnas var~antal regleras medelst tur

binerna, kan vid gång m ed en generator varvantalet ho s. 

bägge sidormus propelh~ar icke regleras ob eroende av var

andra. Visserligen kan den ena 'sidans pro·pellrar gå. 

framåt, under det att den andra sidans gå back1 eller ock

så propellrarna vara i gång endrust å ena sidan, men de 

propellrar som äro i gång, m åJs te gå m ed samma Yarv

antal, om endast en generator användes. 
"New Mexico" har nu varit i tjänst under mera än: 

två år, och en rapport från Stahsingenj öreri å " The Pa--

t 
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cific Fleet" , vilken fartyget tillhör , vilken rapport åter

givits i " International Marine Engineering" innehåller en 

del intressanta uppgifte r. 

Sålunda omnämnes, att fartyget und er nä ra ett års 

tid gått till sammans m ed syster.fartygen " Ida:ho " och 

" Mississippi", vilkas skr ov äro lika m ed " New Mexiko" :'s. 

De bägge fö rs tnämnda fartygen hava emell ertid direkt 

koppla:de huvudturbiner och kugghjulsutväxlade marsch 

turbiner. Besparingen av brännolja i jämförelse med 

dessa fartyg varierade m ellan 16,7 och 32,
3 

% vid olika 
farter. 

Uppgifter om brännolje - och ångförbrulming va

riera i övrigt ganska mycket, och ångförbrukning.ssiff

rorna inkludera i a llmänhet icke alla hjälpmaskiner, var

för det är svårt att göra en fullständig jämförelse . 

Enligt en uppgift skulle sålunda tot,ala ångförbruk

ningen vid full fa r t hava uppgått till 5, 00 
kg. pr ahk. och 

tim. , und er det att ovannämnda rapport angiver 6n
9 

kg. 

pr ahk. och tim. vid ett senare fullkraftsprov. För en 

kugghjulsutväoclad anläggning torde man få sätta cil'lm 

5n kg . pr ahk. och tim. , varvid vis.serligen varvantalet på 

propellrarna är obetydl,igt högre. Vid 11
10 

av full kraft 

uppgives för "New Mexico" siffran 6,35 • För kugghjul!S 

utväxlade turbiner t!orde motsvarande siffra vara unge 
fär 7)4. 

Följ ande värct'en å brännolj eförbrukningen , beräk

nade efter uppgifter i Bras,sey ',s Naval Annual, tyda emel 

lertid på högre ångförbrulming vid de lägre farterna 

knop .............. .... .. ...... .. 10,26 14 ,
98 

19 ,
3 7 

21 ,
08

, 

Olja kg./ ahk. X tim... ....... 0, 8 9 
O,GO 0,

4 8 
0 ,

45
• 

Enligt en annan uppgift är olj eförbrukningen vid 

15 knop 0,50 och vid 19 knop och full fart 0 ,
44

. 

Förhållandet tot'de do ck vara så, a tt ekonomien vid 

det elektriska ·systemet, jämförd m ed ekonomien vid 

kugghjulsutväxlade turbiner, är något sämre vid hög 

fart , men något bättre vid låga farter. 



- 686 -

Det förra bero r tydligen på den elektriska överförin
gens .sämre verkningsgrad, under det •att det senare hu
vudsakligen har sin grund däri, att endast en turb ingene 
rator med tillhör.ancl·e kondensoranläggning håll es i gång. 

" New Mexicos" manöveregenskaper uppgivas i rap
porten vara överlägsna systerfartygens , trots det a tt vid 
gång i trängr.e farvatten i a llmänhet enelast den ena gene
ratorn användes. 

Beträffande tiUförlitligheten uppgives, att å el en 
elektri•ska installationen enelast de mest obetydliga have
rier för ekommit . På återr:esan efter besöket i Frankrike 
med Preside'nt Wilson förekom ett större haveri på en 
turbin. Detta hade cl10C1k rent mekan~ska or.s:ake r. En 
vikt å en regulator lossnade, uneler det att turbingenera
torn gick utan belastning, turbinens has tighet ökades, 
rusningsr egulatorn åverkade trottelventil en , m en denna 
stängde icke full ständigt. Turbinen rusade och rotorn 
skadades, så att cl ensmnma m åste ersättas med en ny. 

För övrigt uppgive.s maskineriet h ava arbetat fullt 
tillfreclsstäUancle, och alla ,förväntningar å detsamma hava 
blivit uppfyllda. 

" New Mex•ico" :s mwskineri uppgives väga cirka 
2,3 90 ton. Rä:knat m ed maskinstyrkan vid provturen, 
31,197 ahk., gör detta cirka 77 kg. per ahk. Motsva
rande siffra för kugghj ul1sutväxlade, turb iner är om 
kring 64. 

Mas·kineriet å " T ennessee" skilj er sig fr ån "New 
Mexico" :s m &skineri •så till vida, att unel er d et att det se
nare f•artyget har G. E. Curtis - turb iner, har " Tennessee" 
W estinghouse "semidouble-flow" aktions -reaktionstur
biner. Ångan expanderar i munstycken och passerar först 
ett a.ktionshjul m ed två skovelrader samt där eft er första 
avdelningen av reaktion:sskovlingen, vilken •sålunda är 
" .single-flrow". Därefter delar sig ångan och passerar .ge 
nom turbinens lågtrycksavdelningar , vilka äro " clouble
flow" . Vidar e användes trefa·sström vid den elektriska 

b 
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överförringen i stället för tvåfasström som på "New 
Mexico " . 

Förslaget att å de amerikanska fartygen införa det 
el eiktriska system et väckte på sin ti'Cl en oerhörd opposi
tion. De uttalanden, ·Som nu efter d ess prövning göras 
av personer, som haft närmare att skaffa med detsamma, 
vitsorda dess förträffli gh et. Det tord e ej heller vara nå 
got tvivel om, att detta system uppfyll er de ansp råk, s•om 
ställas på detsamma och fyll er d em väl. Det ä r ju helt 
naturligt, att de, som arbetat på lösningen av ett pr·oblem 
och nått ett gott r esultat , i detsamma gärna vilja se den 
bäs ta lö sningen. Man finner lika entusias tiska amerikan
ska omdömen om det elektriska systemet, som man fin
ner entusiastiska engelska uttalanelen om de kugghjuls
utväxlad e turbinerna. Bägge systemen hava förd elar och 
nackdelar , och i fl era a .;rseencl en kan det ju vara en !Smak
fråga, huru man värdesätter dem. Den störr e enkelhe
ten, den mindre vikten och den mindre ångrörbruknin
gen vid hög fart äro dock förd elar, som väga tungt till 
förm ån för de kugghjulsutväxlade turbinerna. Och en 
swk är tydlig, det elektriska systemet har sin givna b e
gränsning till de 1stora fartygen. Dess användning å lät 
tare fartyg förbjud es av viktförhållandena. 

Engelska flottan, s om förr nästan uteslutande an 
vände Parsons -turbiner, använder numera även i sto r ut
sträckning Brown-Curtis - turbiner. Dessa äro rena ak 
tionsturbiner och erhålla m ed det genom utväxlingen~ 
införand e ökade varvantalet en synnerligen tilltalande 
konstruktion . I Am eriJ;:_a användas aktionsturbiner i 
större utst räokning än reaktionsturbiner, ehuru dock även 
de senare vi·sat sig goda. 

J ämsides m ed växlames införande är även att an
t eckna att Michell- ell er Kin&sbury-trycklagren full stän 
digt slagi:t igenom och desamma tillskrivas stor andel i de 
lyckliga r esultat, som vunnits m ed de lmgghjul:sutväx
lacle turbinerna. Med desamma ernås en ökad mekanisk 
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verkningsgrad, besparing i utrymme och vikt samt min

skad oljeåtgång. Med de ofantliga kraftbelopp, som nu 

mera äro brukliga, torde det hava stött på betydande svi\

righeter att •bereda plats för buntlager av elen gamla kon

struktionen. De nämnda lagerkonstruktionerna anviiwlas 

numera även för att upptaga axialtrycken i själva tur 

binerna. 
Enbart oljeeldning är numera införd såsom standard 

inom såväl engelska ·s·om Förenta staternas flotta. Un

der kriget hava icke mindre än 400 fartyg med en sam 

manlagdmaskinstyrka av 12,000,00 0 hkr. och anordnade 

för endast oljeeldning införlivats med elen engel•ska flot

tan. En stor fördel med oljeeldningen är elen stora be 

sparingen av personal. Man anser, att man i England 

på detta sätt sparat 150,000 man, som därigenom kun

nat användas för andra ändamål. övriga fördelar äro , 

hastigare upp eldning, en hög ångproduktiorrs bibehållan

d·e under en lång tid utan rengöring av fyrarne, minsk

ning av den medförda bränslevikten, lättare förvaring 

ombord samt snabbare ·ombordtagning av bränslet. 
Pannornas termiska verkningsgrad ökas fr-ån 60 % 

vid koleldning till 70 % vid oljeeldning och med samma 

bränJslevikt ökas aktionsradien med 50 %. 
En ytterligare fördel, som bliver s ärskilt värdefull 

i förening med turbinmaskineri, och som är av stor be 

tydelse under verkliga krigsfö rhållanclen, är möj ligheten 

att tillfälligtvis öka forceringen betydligt över, vad som 

är möjligt vid koleldning. Man har unel er kriget vid vissa 

tillfällen forcerat upp jagaremaskinerier på normalt 

30,000 hkr. till 40,000 hkr. 

Inför den fullständiga övergången till enbart olje

eldning inom de tong~vancl e .marinerna, finn er man det 

helt naturligt, att den gamla frågan om dieselmotorernas 

användning för framdrivning av de större, snabbgående 

krigsfartygen åter blivit väckt . Denna fråga har också 

under den senare ticlen varit föremål för drslmssion inom 

el en engelska pressen. 
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Dieselmotorn förbrukar unge·fär hälften så mycket 

10lja per effektiv hästkraft som den o ljeeld~ade ångmaskin

a nläggningen med kugghjulsutväxlade turbiner, ·och det 

sistnämnda systemet måste sålunda beteckna ett slöseri 
med den vär defulla vara , som brännoljan är. 

Svårigheterna med kolproduktionen har i England 

s tegrat intresset .för diesehnotorns användning för han

del sfartyg, och studiet av de till England efter kriget 

(iverlämrrade Undervattensbåtarne ·synes också hava givit 

vid handen, att i rrysklan cl utvecklingen av undervattens 

båtsmotorerna fört dessa till en ståndpunkt, som vida 

(iverträffar de engelska unclervattensbåtsmotor•erna. Det 

.är sålunda helt naturligt, att man måste fråga sig, om det 

nuvarande olj eslöseriet verkligen är berättigat. 
En del uppgifter, vilka åtuninstone till en del belysa 

frågan, på dess nuvarande ståndpunkt, må här lämnas. 

Den största effekt, som_ uppnåtts med någon under

vattensbåtsmotor torde belöpa sig till 500 effektiva hkr. 

per cylinder. För stationära ändamål hava byggts mo

torer om 600 effektiva hkr. per cylinder. Det största vär

det för handelsfartygsmotorer av vanlig typ torde vara 

330 , men firman Doxford i Sunelerland bygger numera 

motorer med motverkande kolvar om 750 ind. hkr . per 

cylinder. Någon elylik motor är dock ännu icke i bruk, 

Dch elensamma utfaller säkerligen med sina dubbla kol 

var ·så hög, att elen för krigsfartyg icke torde kunna kom

nia ifråga. Om man anser, att man kan bygga motorer 

om 600 eff. hkr. per cylinder, håll er man sig kanske inom 

möjligh etens gt'äns, men man har då gått utöver, vad som 

hittills bevisat sig fullt driftsäkert. För ett modernt ja

garemaskineri om enelast 21,000 hkr. skullt:: man av dessa 

cylindrar behöva 35 stycken, och för de ofantliga kraft 

b•elopp, •som erfordras för de stora fartygen, blir siffran 
m ång el ubblad . 

Den t·otala vikten h os oljeeldade turbinmaskinerier 

variera från 14 kg. per ahkr. för jagare t ill 34 kg. per 

ahkr. för kryssare och 50 a 65 kg. för slagskepp . 
-, 

,, 
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För de allra lättaste och mest snabbgående diesel
motorer för undervattensbåtar har man lyckats komma 
ned till en vikt av 18 kg. pr ehkr. för motorn ensam utan 
tillbehör och hjälpmaskiner, under det att vikten för han
delsfartygsmotorer utan hj älpmaskiner går upp till över 
150 kg. pr ehkr. Härtill kommer sålunda hj älpmaskiner 
m . m., och den totala maskinvikten för handelsfartyg med 
fyrtaktsmotorer uppgår till bort emot 280 a 290 kg. pr 

ehkr . 
Professor Biles i Glasgow framkastade i vintras i 

'"l'he Glasgow Herald" ett förslag att anordna diesel
motordrift för stora kraftbelopp m edelst elektrisk över
föring. För en 30 ,000 hkr. anläggning ansåg han skull e 
behövas 20 motorer, var och en drivande sin dynamo, 
som skulle lämna str öm till motorer, antingen direkt 
eller medelst kuggväxlar kopplade till prop elleraxlarne. 
Det är väl troligt, att ett dylikt system skull e bliva både 
komplicerat och tungt. 

I ett inför Schiffba u technische Gesen sehaft i novem
ber förra året hållet föredrag omnämner Oberingenieur 
Alt vid Germaniavarvet i Kiel försök, vilka å Germania
varvet utförts att höja effekten h os en fyrtakts -diesel 
m otor genom att tillföra dnsamma förbränningsluft av ett 
tryck något överstigande atmosfärtrycket. Det ökade 
trycket medför en ökad luftvikt och därigenom en höjning 
av effekten. Man kan för närvarande bygga fullt drift
säkra enkeltverkande fyrtaktsmotoi'ler med 12 cylindrar 
och en normal effekt av 6,000 hkr . På ovan angivet sätt 
i förening m ed höjning av varvantalet, kan effekten steg
ras till 8,000 hkr. Med två sådana motorer i förening 
med två motorer om 1,750 hkr. för m arschfart och kom
pression av förbränningsluften, vilka motorer, ehuru med 
elektr.isk överföring, arbeta på propelleraxlarna, skull e· 
man erhålla ett j ämförelsevis enkelt krigsfartygsmaski
neri om c :a 19,000 hkr. Om viktförhållandena och varv- . 
antalets .storl ek nämnes emellertid intet. 
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Oberingenieur Alt framhåller vidare, att fyrtakts
dieselmotorn genom m öjligheten till större överbelast
ning enligt ovanstå:ende är synnerligen lämplig såsom 
marschmaskin för krigsfartyg. Vid marschfart arbeta en 
ell er två maskiner med normalt tryck och normalt vaev
antal. Så snart forc ering av ånganläggningen vidtager, 
igångsättas exemp elvis ångturbindrivna kompr essorer fö r· 
att lämna förbränningsluft till motorerna, varvid samti. 
digt såväl medeltrycket i cylinclrarne som varVlantalet h ö
jes. På detta sätt mildras avsevärt missförhållandet h os 
varvantal och effekt å ena siclan vid marschfart och å 
andra sidan vid fornering mot, vad förhålland et är vid en 
motor, som icke kan överbel1astas . 

Utvecklingen und er ll:.rigsåren kan sägas i viss mån Propeller

hava medfört en standard1sering av maskintyperna för maskinerier

krigsfartyg. Detta har delvis berott därpå, att den bråd- för handels

skande produktionen icke medgivit a llt för mycket ex- fartyg. 

perimenterande m ed nya t~rper. Man har i stället fått 
bygga på befintli ga typer och utveckla desamma med 
hj älp av alltjämt vunnen erfarenhet. 

På handelsfartygens område har krigsårens utveck
ling att uppvisa en helt annan anblick. För att kunna 
uppnå den sto ra produktionen har det varit nödvändigt 
att sysselsätta så m ånga firmor som möjligt - icke blott 
de, 1som voro erfarna i byggandet av de gamla bep rövade 
kolvångmruskinerna - och Amerikas inträde som han
delsfartygsbyggande nation i stor skala har, tack vare 
·amerikanarnes benägenhet för nya, originella konstruk
tioner, tillfört världen helt nya maskintyper för hand-els 
fartyg. ;\ ven hänsyn till sparsamhet m ed råmaterial , vil
ket ju även tarvade arbetskraft för sin framställning, 
hade sin inverkan, så att man t. ex. i Amerika i stor ut
sträckning ·använde vattenrörpannor i stället för eldrör
pannor, emedan materialåtgången för de förra är lägre. 
Vårt land kan ock·så berömma sig av en, visserligen före 

l 

'l 
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kriget tillkommen, i fl er.a avseenden ganska enastående 
typ, Ljungströms-turbinen. Kom så efter kriget svårig
heterna med kolproduktionen, som grusade förhoppnin
.garna på sänkning .av kolpriserna, och som därigenom gav 
ökad betydelse åt oljan som kraftkälla. 

Resultatet av alla dessa omtsä:ndigheter är, att värl
·dens handelsmariner numera uppvisa en sådan mångfald 
av typer och kombinationer, att n1.an gott kan våga det 
påstående, att näsban alla möjligheter i elen vägen äro 
prövade. 

De nu i användning varande maskintyperna omfatta 
sålunda kolvångmaskiner; turbiner, direkt kopplade; tur
biner med enkel eller dubbel kugghjulsutvexling; turbi
ner, drivahele elekriska generatorer, vi1l\'a i si-n ordning 
lämna ström till motorer, antingen direkt eller med kugg- · 
växel förbundna med propelleraxlarna samt förbrän
ningsmotorer, direkt kopplade eller med elektrrsk över
föring . Härtill kommer vidare för de olika slagen ång
maskiner variationer med avseende å mättad och över
hettad ånga, eldrör- och vattenrörpanno r, kol eldning och 
olj eeldning. 

Det är sålunda en ·synnerligen rikhaltig provkarta, 
.som står fartygsbyggaren till buds vid val av maskinsy 
.stem, och om det på grund av problemets O'erhörda om
fattning också icke är möjligt att inom ramen av denna 
årsberättelse åstadkomma en jäJmförelse mellan de olika 
systemen, kunna dock en del förhållanden av mera a!du
e llt intresse vara förtjänta av omnämnande. 

Liksom införandet av den enkla kuggväxeln w·
sprungligen av;såg, att utvidga gränsen för turbinernas 
.användning att omfatta även fartyg m ed medelmåttig 
hastighet, så avser d e n el u b b l a u t v ä x l i n g e n en 
ytterligar e förskjutning av denna gräns. Utväxlingsför 
hållandet för den enkla växeln överstiger sällan 20: l , 
uneler det att man m ed elen dubbla utväxlingen i allmän
h et håller sig vid ett förhållande av omkring 40: 1 och 
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i en del fall gått över 50: 1. Med dessa utväxlingsför
hållanden är man, inom de ·områden, som här kunna ifrå
~akomma, fullkomligt obund en vid val av omloppshastig
het för såväl propeller som turbin, och man kan för bägge 
<Blementen välja den mest ekonomiska hastigheten. Vid 
de dubbelt utväxlade turbinerna ligger sålunda propell 
rarnas varvantal vid 70 a 90 varv pr min., el. v . s. just 
de varvantal , vilka man sedan gammalt funnit bäst pas
sande för de långsamt gående lastångarne, unel er det att 
turbinernas ha•stigh et går upp till 3,000 a 4,000 varv pr 
1nin. De turbiner, som konstrueras m ed dessa hastig 
heter, besitta i hög·sta grad de egenskaper, S'Jm med hän
syn till ångekonomien göra dem överlägsna de långsamt 
gående turbinerna. Den höga omloppshastigheten mecl 
.giver mindre diameter, vilket vid såväl reaktions- som ak
tionsturb iner medför längre skovlar och relativt mindre 
läckage vid såväl skoveltoppar som vid axeltätningar både 
inom turbinen och vid ytterväggarna. skovlarnas höga 
periferihastighet betyder vidare minskat antal skovelra
.der, varigenom turbinernas längd avsevärt minskas. 
Dessa tuebiner representera sålunda de mest ekonomiska 
turbintyper . Genom sin ringa storlek ägna de ·sig även 
JJättr e än de långsamt gående turbinerna för öveehettad 
ånga, varigenom ytterligare ekonomi vinnes. Utväxlin
gens verkningsgrad uppgår vidare till upp emot 97 %. 
Från många synpunkter sett måste sålunda denna ma
skintyp te sig synnerligen förmånlig. Uvecklingen av de 
·enkla växlame gick till en början ganska långsamt, .enär 
man hyste en viss mi•sstro mot denna m ekaniska anord 
nings användning å fartyg. De resultat , som ·vunnos voro 
.emellertid , såsom förut nämnts , synnerligen uppmunt
rande och synt•es b erättiga till goda förhoppningar även 
för de dubbla utväxlingarna. Denna omständighet såväl 
som de brådskande förhållandena uneler lörgsåren hava 
,gjort, att de clubbelutväxlade turbinerna utvecklats myc
J~e t snabbt och utförts i stort antal , huvudsakligen i Eng-
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land ooh Amerika. Med desa:mma kan även helt säkert 
erhåll rus bättre ångekronomi än med de gamla typerna. 
Några uppgi,fter från verkliga driftförhållanden har jag 
emellertid icke varit i tillfälle se . I ett föredrag av R. J. 
Walker, hållet förliden höst inför the British Association 
i Bournemouth, uppgive·s ångförbrulmingen för turb"iner 
i ä ldre turbindrivna fartyg till 6, 8 a 7,3 kg. pr ahk. och i 
nyare fartyg med direkt kopplade tunbiner till under 5, 4 

kg. pr ahk. under det att med dubbelutväxlade reaktions
turbiner kan erhållas en ångförbrulming av 4, 5 kg. pr 
ahk. med mättad ånga och 3, 6 kg. pr ahk. m ed överhettad 
ånga. 

Flera av de dubbelutväxlad·e ångturb ininstallatiorrer
na hava helt säkert även fungerat väl. Tyvärr har emel
lertid detta icke alltid varit förhållandet, utan i en del 
fall har betydlig slitning å kuggarna uppkommit. I Ame
rika har detta säkerligen i många fall berott dels på elen 
brå:clskande tillverkningen under krigsårens tryck, clel1s. 
på bri•stancle erfarenhet hos maskinpersonal en. Anskaff
ning av duglig maskinpersonal synes nämligen hava varit 
ett av de svåraste problemen, inför vill\et Shipping Board 
funnit ·sig ·ställt . ·Svårigheterna med dessa växlar hava 
även föranlett Shipping Board att för de senruste fartygen 
frångå detta system och i stället använda kvadrupelll11a
skiner. Men även i England har m ånga svårigheter yp
pat 'sig med de dubbla växlarna, och man har ställt sig 
mycket tveksam beträffande förklaringen härtill. 

I den dubbla växeln arbetar det till turbinaxeln kopp
lade första drevet mot ett för sta kugghjul , på vars axel 
vidare •det andra drevet är fästat, och det andra drevet 
arbetar i sin ordning mot det till propelleraxelledningen 
kopplade andra hjulet. Mellan det första drevet och det 
andra hjulet befinner sig sålunda den s. k. " idl e gear" . 
Vid en del konstruktioner med endast en turbin förekom
mer även två "idle gear", vilka bägge arbeta mot såväl 
det första drevet som mot det andra hjulet. 
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Det är i allmänhet det andra drevets kuggar, som 
-ut·sättas för .den anmärkningsvärda slitningen, uneler det 
att det första drevet, som konstruerats med samma kon
stanter, arbetar utan anmärkning lika väl 1SOm förhåUan 
·det ä r med enkla växlar. 

Det har också inträffat, att fartygsväxlar fungerat 
·Otillfreds;ställancle ·med belastning, mindre än en fjärde
del av den, som likl1'ancle stationära växlar kunnat ut
härda utan olägenhet. 

Förklaringen till detta egendomliga föl'hållancle sy
l1es vara följande. 

Det vridande moment, som genom propellern åter
\Terkar å maskineriet ä r icke konstant, utan vari·erar högst 
betydligt. Särskilt är detta fallet å t. ex. ett ballastat 
fartyg i sjö. Vid elen enkla växeln utjäJmnas dessa vari·a 
tioner i hög grad genom det j ämförelsevis stora hjulet , 
1nnan de nå l\'uggarna, och vidare är det motstånd, 1som 
det enkla drevet och turbinen erbjuder vid vr1clningsmo
mentets ökning, icke så stort. De följa lätt med vid varia
tim1er i propelleraxelns hastighet. Icke ·Så vid den dubbla 
växeln. Hjulet å propelleraxelledningen har här mindre 
Törelseenergi, variigenom utjämningen av variationerna i 
\Triclningsmoment bliver mindre , och å andra siclan er
bjuder "idle gear" i förening med den hastigt roterande 
turbinen ett större motstånd genom dess större rörelose
·energi . Reaktionen äi' i detta fall icke så mjuk, utan 
betydligt mera stum. Vid ökning av propellermotståndet 
uppkmnmer så i elen dubbla växeln en fjädring, vilken 
vid motståndets avtagande utlöser sig i en accelaration 
av propellerax·eln. Men turbinen ·och " idl·e gear" med 
dess stora rörelseenergi förmå icke följa i:necl, utan kug
garne skiljas åt, för att vid nästa stegring i motstånels
momentet åter komma i kontakt .under stöt . På detta 
sätt uppkommer ett slags hamring mellan kuggarne i den 
andila växeln, varunder materialets elasticitetsgräns kan 
överskridas, och som har till följd skada å kuggarna. Och 
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även om denna hamring icke uppkon1n1 er, synes det clock 
sannoligt, att kuggarne bliva känsligare för variationeJ' 
i propellerns vridningsmoment, ju större förhållandet är 
mellan rörelseenergien hos turbinrotorn m ed drev och 
" idle gear" å ena sidan och rörelseenergien hos propel
lern, prop elleraxeln och des s hjul å andra sidan. 

En minskning i kuggtrycket förbättrar naturligtvi.' 
saken, men detta torde mera få tillskrivas elen ökning i 
tröghetsmoment, som bliver en föl jd av hjulets s törre 
dimensioner. 

Ett närmare studium av dessa förh ålland en, och 
mera hänsyn tagen till rörelseenergien hos de olika. 
roterande massorna 'Skol<a måhända avlägsna de brister, 
vilka fakti skt yppat sig vid en mängel av ifrågavarande 
in:stallaboner . 

Det t u r b o- e l e ld r i s k a s y s t e m e t för fartygs
drift, vilket främst repr,esenteras, dels av det amerikan
ska General Electric's konstruktioner, dels av det sven
ska Turbinfabriks A.-B . Ljungströms konstruktioner , hal~ 
icll:'e kommit till synnerligen stor användning i jämförelse 
med de kugghjulsutväxlade turbinerna. Engelska Lloyds 
förra hö.sten avgivna årsrapport upptager för året 191 8 
-19 sålunda enelast ett engelskt och ett svenskt fartyg, 
" Wulsty Oastle" och " Trurbinia", med Ljungströms tur
biner och två amerikanska fartyg med Rateau -turbiner .' 
övriga kända utföranden äro Sveabolagets "Ragne'', tr e 
fartyg för Erik Bnodins Befrwktningskontor , en vid Berg
sund byggd hjulbåt sarrnt ett par amerikanska fmtyg för 
kustbevakning. Maskinstyrkan å de nämnda fartygen va
rierar mellan 820 och 2,600 ahk. 

ne flesta av dessa installationer äro ·av ganska ringa 
ålder, och systemet får väl anses ännu .stå vid början av 
sin utveckling. Det är vanskligt att förutsäga, vilket sy
stem, som efter en vidare utveckling skall avgå med se
gern i den tävlan, som äger rum •särskilt mellan detta 
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system och de kugghjulsutväxlade turbinerna. Mr Em
met vid General Electric 0 -y, banbrytaren ifråga ont 
elektrisk framdrivning både av krigsfartyg och handels
fartyg , yttrar vid en jämförelse av de bägge systemens 
•användning å handelsfartyg : "För ett eller två år seelan 
var jag av elen ås ikt , att elen elektriska driften icke skulle 
vara ur affärssynpunkt rättfärdigad å långsamt gående 
hanclels1fartyg på grund av högre kostnad och något lägre 
verkningsgr8Jcl . Ett nä11mare studium av denna sak och 
utvecklingen och .förbättranclet av elektriska konstruk
tioner hava visat, att skillnaden i 'Cle ·ol ika transmissioner
nas verkningsgrad är mycket ringa, och att elen ringa 
skillnaden i kostnad är mycket mera än rättfärdigad av 
m ånga praktiska fö rdelar ." 

Mr Emmet anser vidare, att enär enbart elektrisk 
överföring icke är lämplig för små kraftbelopp och varv
antal å propellern uneler 100 pr min., bör även en kugg 
växel anordnas. Denna bör em ellertid i så ,fall placera& 
mellan turbinen och generatorn i stället för .mellan mo
torn och propellern. 

O l j e e l el n i n g å ångdrivna handelsfartyg, har un
der de senare åren ·börj,at användas i betydligt ökad ut
·sträckning. Frågan om dess lämplighet är ju här nästan 
ute.slutande en ekonomisk fråga. Tack vare olj ans högre· 
effektiva värmevärde och ökad verkningsgrad hos pannan 
vid användning av oljeeldning, kan å ·oljan tillåtas ett 
högre pris än å kol. Det relativa värcletalet, el. v. s. elen 
siffra, som angiver huru mycket ol jan .får .lwsta jämfört 
med kol, för att bränslekostnaden skall vara densamma, 
är tydligen proclukteri av förhållandet mellan de olika 
bränslenas effektiva värmevärden ·och förhållande meUan 
pannans verkningsgrad vid användning av olja och vid 
användning av kol. Detta värdetal kan i medeltal sättas 
ungefär till 1,7 H, s5· 

Priserna särskilt å olja variera som bekant under 
nuvarande förhållanden högst betydligt och äro så olika 
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å olika platsEn' beroende å desammas läge i förh ålland e 

till fyndorterna, att ett angivande av priser för närvaran

de är både vanskligt och av föga värd e. 
Oavsett själva bränslekostnaden eebjuder emellertid 

oljeeldningen flera stora fördelar framf ör koleldning, var

vid då frågan gäller handelsfartyg, m å framh ållas , mindre 

personalbehov, möjlighet att m edföra större bränslekvan

titet , varav följ er friare val av bunkringsort, kort tid för 

olj efyllning, något ökad maskinstyrka samt eliminerand et 

av effektförlust vid slaggning, allt fördelar , som hava sitt 

större ell er mindre inflytande på ekenomien i sin helhet. 

Å andra sidan betingar en olj eelclningsinstallation 

·ett ganska betydande pris, vilket är så mycket högre , då 

man avser användning av de mera trögflytande , tyng t'e 

destillationsresterna, vilka fordra värmeslingor i tan

karne. 
D et är tydligt, att i det olj eproclucerancle Amerika, 

·Olj eldningens ekonomiska fördelar äro särskilt framträ 

dande. Av Shipping Boarels fartyg äro också 70 % av 

kolvmaskinfartygen och 55 o/a av turbinfartygen olje

eldade . 
Kolpris ets oerhörda stegring har emellertid även i 

andra länder gjort oljeeldningsfrågan aktuell och särskilt 

i England har intresset härför , synnerligast efter kriget, 

stegrats. Såväl nya som gamla fartyg utrustas J ör olj e 

eldning. Ett enda varv uppgavs vid förra årsskiftet hava 

gjort installationer å 400 fartyg . Världens två största 

å ng.are "Olympic" och "Aquitania" hava ändrats härfö r . 

Att Gunarel -linj en lägger upp sitt största fartyg för en 

tid av nära åtta m ånader för dess omändring till oljeeld

ning, är ju ett vittnesbörd ·om den ·betydelse man i Eng

land tillmäter detta system. " Aquitania" har en maskin

styrka av '60 ,00 0 hkr . och kan nu m edföra 7,800 tons 

brännolja, tillräckligt för resan fram och tillbaka över 

Atlanten. Man använder Mexikansk petroleum r esiclue, 

och oljan ombordtages i New York. För fyllning en av 

hela förr ådet åtgår 6 timmar. Det installerade systemet 
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är enligt Mr \V. A. \Vhites konstruktion med insprutning 
av oljan endast m edelst tr~rck. 

.i-\ven i vårt land haYa en del fadyg utrustat s m ed 
oljeeldning. 

Huru länge och i vilka särskilda fall olj eeldningen 
skall visa sig ekonomiskt fördelaktig är naturligtvis h elt 

bero end e på, huru k ol- och oljepriserna r elativt varandra 

komma att ställa sig, och i allmänhet finnes ju vid han

del sfartygen möjligheten, att eft er en ri~ga änd ring åt ee
gå till koleldning. 

Under el en tid av åtta år , som förfluti t sedan det 
för s ta större di ese lmot orf art yget " Selandia" in 

sattes i drift, har denna far tygs typ utvecklats på ett sätt , 

som väl må betecknas som storartat . Denna utveckling 

har und er krigsåren förnämligast ägt rum i de n eutrala 

länderna, m en efter kriget har diesel.il1otortillverkningen 

i England tagit ett kolossart uppsving, och i Amerika b e

drives i dessa dagar en mycket kraftig agitation för att 
väcka intresset för denna maskintyp . 

Enligt Engelska Lloyds rapport förra h östen voeo 69 
dieselmotorfartyg då klassade i detta säll skap . Enligt en 

från i våras härstammand e uppgift i en amerikansk tid

skrift, voro vid denna ticlpunld beställda. i Danmark 40. 
England 22, Sverige 20 och Holland 13 m'otorfartyg . . En

ligt en annan uppgift äro i Itali en 27 motorfadyg uneler 
byggnad. 

Om dieselmotorns. för eträde framför ångmaski11en 
med avseende å bränsleekonomien, rådd e väl r edan Yid 

dess första framträdande intet tvivel. Höjningen aY 

bränslepriserna hava dock gjort detta företräd e än mera 

värdefullt. Vad som emell er tid från början så att säga 

låg emot di eselmotorn, var ovissh et i fråga om dess till

förlitlighet. De gångna år en hava emellertid otvetyd igt 

bevisat dieselmotorns tillförlillighet , och mångfaldiga ut

taland en i den t ekniska litt era tmen biira Yitt nesbörcl 
härom. 

Tidskri ft i Sjöväsen det. 49 

,[ 
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Reclet'ier , vill~a en gång för sö kt detta ::;ystem, hava 

fortsatt att installera motorer å sina fartyg, och ett ytter

ligare bevis på det fört roende, man hyser för motorerna, 

är, att man nu börjat bygga större en -p ropell erfartyg med 

dieselmotorer. 
Beträffande ekonomien, vilken är beroende icke blott 

av den minskad e bränsleåtgången, utan även av ökning 

i lastutrymme, frånvaron av tidsödande och dyrbar kol

ning samt minskning av maskinpersonalen, kan nän<nas , 

att enligt av ett Göteboegsre·cl er i verkställd undersökning 

rörande kostnaderna för transport av go ds på bolagets 

Medelhavstrade med 3,000 tons båtar , försedda med olih.:a 

sorters framdrivningsmaskineri, skull e kostnaden för att 

frakta 1 ton last med motorfartyg vara c :a hälft en respek

t ive 213 av motsvarande kostnader för koleldad e kolv

ångar e och olj eeldade turbinfartyg. 

Anmärkningsvärt är även, att reclarne, i och m ed in

förandet av dieselmotorer å sina lastfartyg, visa tenelens 

att höj a desammas fart. Man finner sålunda numera 

lastmotorfartyg med 11 1 l 2 upp till 14 knops fart. Detta 

är ju också en helt naturlig följd därav, att fart en ho s det 

för ett viss t fall mest ekonomiska fartyget ligger högre, 

ju läg re dess bränslekostnad är. T onnaget erhåll er på 

detta sätt även en ökad kapacitet. 
Und er el e gångna åren hava motorernas s torl ek ökat s _ 

betydligt. ' 'Selandia" had e två åttacylindringa motorer 

vardera å 1 ,000 ihk. sålunda 125 ihk pr cylinder. Har

land & Wolff i England bygger' numera åttacylindriga 

motorer på 3,300 ihk. s. v. s. c·:a 400 ihk. pr cylinder. 

Det största existerande - motorfartyg torde vara det av 

Burmeister & Wain nyligen för Ost-Asiatiska Companiet 

levererade "Africa" om 13 ,300 d. \V. ton med två sex

cylindriga motorer om tillsammans 4,500 ihll.:. 

Motorer hava hittill s, då fråga är om större fartyg , 

endast använts för lastfartyg. Det är därför av särskilt 

intresse att erfara att The British India Steam Navigation 
) . 
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C:o f i:J r ltät"i·at'aucl e har under byggnad två stö 1Te 13 

l nop .-o passagerarefartyg om l O, 500 el. w . tons, varele ra 

utrustade med tvänne åttacylindriga dieselmoto rer på til l 

sammans 4,660 ihk. 

Utvecklingen går fort numet:a, och det är måhända 

icke någon överdrift , cl å det uppgives, att el en gängse åsik

ten i England är, att elen dag icke ät' långt avlägsen, då 

pa sageraremotorfartyg på 20,000 a 24,000 hkr. äw en 

verklighet. 

Den motortyp, som hittill s visa t sig bäst och tillför 

litligast äe fyr taktsmotorn. Burmeister & vVain jämte 

dess licensinnehavare, av vilka må nämnas Harland & 

vVolff samt Gö taverken , och vidare Vi! erkspoor i Holland 

och Yickers i England, bygga fyrtaktsmotorer. 

Niycket arbete nedlägges em elledicl även på utveck

lingen av tvåtaktsmotorerna, villi.:a utan tvivel erbjuda 

många fördelar framför fyrtaktsmotorerna, såsom m ed 

avseende å vikt och ko stnad samt er forder ligt utrymme. 

Bränsleförbrukningen för de senaste tvåtaktsmotor erna 

ligger ej heller mycket över elen för fyrtaktsmotorer. 

'l1 våtaktsmotorer byggas av Ansaido San" Giorgio, Gebri.i. 

der Sulzer, vilkas konstruktion upptagits av Armstrong, 

vVitworth & C :o Ltd., vidare Diesel i Stockholm m. fl. 

Av särskilt intresse är o tvenne helt nya tvåtakstyper, 

C a m m e li a i r el - F u l l a g a r - m o t o r n s am t D o x

f o r d m o t o r n , Yilka på se nare tid låtit rätt mycket tala 

om sig. 

C a m m e l l a i r d- F u l l a g a e- m o t o r n ä t' kon

struerad med tvenne motverkande kolvar i varj e cylinder. 

Cylinclrarne äro ordnade parvis. De undee kalvaene äro 

medelst kolvstång m ed tvärstycke och vevstake förenade 

mecl var sin vev. De övre lwlvarne äro likal ecles för 

sedela med kolvs tänger med tvärstycken. Medelst dia 

gonalt anbragta s tänger är vidare var j e övre kolvs tvär 

stycke förenat m ed den uneler kolvens tvärstycke i an

gränsande cylinder. Anordningen framgår tydligare av 
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fig . 9, som visar ett cylinc!erpar. Bränsleventil en är pla

cerad på cylindern mitt på elen punkt, varest de bägge 

kolvarna mötas. Inblåsningsluften inkommer genom 

öppningar i unelerkant av cylindern och gaserna utblåsas 

genom liknande Ö'Ppningar i cylind erns överkar~t. De 

övre tvärstyckena m ed g ej der äro utbildade till pumpar 
för r enblåsningsluften . 

Motorns fördelar uppgivas vara mindre vikt och där 

före mindre kostnad samt mindre erforderligt utrymme 

än för andra typer. Denlämpar sig vidare för höga kraf~
belopp. Bränsleförbrukningen uppgives vara Onso kg. pr 
eff. hkr. 

En 500 hkr. elylik motor är nyligen installerad å ett 

hos Cammellaircl byggt h elt och håll et svetsat fartyg. rrvå 

ytterligar e motorer på 1,000 hicr. ä ro unel er byggnad, och 

man hoppas i en nära framtid kunna bygga m otorer på 
4,000 eff. hkr. 

D o x f o r el - m o t o r n har sitt speciella intresse där

igenom, att el ensamma enligt förljudand e inom kort lär 

lwmma att införas i el en svenska handelsfl ottan. Även 

denna motor är konstruerad m ed m otverJ;::ancl e kolvar. 

Den övre kolvens rörelse överföres emellertid till axeln 

i detta fall m edelst tvenne vevstakar på ungefär samma 

sätt som å elen förut bekanta Junkersmotorn. För varje 

cylinder finnas sålunda tre veva r. Doxforcl-motorn arbe 

tar m ed s. k "solid inj ection" , el. v. s. bränslet insprutas 

enelast uneler tryck, utan användand e av insprutningsluft. 

Kompressionstrycket är låg t, m en för att ås tadkomma 

tändning hållas topparue på kolvarne vid hög temp eratur. 

Samma princip, som vid vanliga glöclkulemotorer , är så

lunda i viss mån tillämpad. Motorn uppgives särskilt 

lämpa sig för stora kraft.belopp, och genom ano rdningen 

med motverkande kolvar ernås ett lågt varvantaL Man 

har även tänkt sig, att denna motor skall kunna insättas 

å färdiga ångfartyg i ställ et fö r ångmaskinen, utan för 

ändring av p ropell eraxel och propeller. Firman Doxforcl 
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i Suncl e l'l and , som bygger denna motor har konstruerat 
en fyr cylindrig s taudarcltrp på 3,000 ihl ;;: . Yi cl 77 Yarv 

pr min. 
D u b b e l v e r k a n el e el i e s e l m o t o r e r äro så Yitt 

b ekant install erade enelast ·å eLt enda fadyg. Dett a . e tt 
vanligt lastfartyg på c :a 4, 000 tons el. w. , är byg·g t h os 
Blohm & Voss i Hambmg föe e kriget , överlämnades eft er 

vapenstill eståndet till J~ nglancl och önrtogs där ay th e 
Glen Line. Maskinerna, två stycken t r ecylindriga , dub 
belverkand e, tvåtaks-clieselmotoeer p il 850 eff. h kr. Yar 

oeea, uppgiYaS fungera Yäl. 

t 
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Flottans varvs- och "rederirörelse". 

Unelee senaee tid ha i denna ticl skeift behandlats en 
d el organisationsh ågor , vilka avsett bättre militärt och 
bättre ekonomiskt utbyte av det å sjöförsvaret nedlagda 
kapital et. Så vitt jag har mig bekant, har varv.s orga
nisationen endast flyktigt berörts och då i samband m ed 
.andr-a fr ågor. Då emellertid denna är av utomordent
ligt stor betyclel·se för ekonomien inom vapnet, skulle cl erL 
kanske vaea av intresse ·att stud eea densamma för att del·s 
komma till klarhet om cl e nuvarande felen och del-s för
•s öka angiva riktlinjer för ett ekonomiskt och väl äveu 
militärt m era betryggande system. 

Att den nuvarand e ·organisationen är ·Olämplig i 
många hänseenden, tord e de fl es ta, som äro inne i hit
hörande frågo r , hava sig bekant, och att många förhål
lanelen tåla klander, är även bekant, men fullt så bekant 
torde ej vara, varest klandret rätteligen bör läggas . Van
ligtvis har klan el r et riktats mot de t ekniska myndighe
terna, emedan man ej gjort klart för sig, under vilka 
otidsenliga förhållanden dess a arbeta. Flerfaldiga gånger 
ha de tekniska myndigheterna påvisat felen för veder
börande, dock utan r esultat. Flere kommitteer hava ar 
betat på att reda upp förhållandena, men ännu i den dag, 
som är, ha några nämnvärda frukter ej uppspirat ut' deras 
arbete, och jag tror mig utan att vara alltför djärv kunna 
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.säga, att orsaken här till varit , att m an ej tt·ängt nog 
djupt in i frågorna, u ban för.sökt att få fr am fri ska skott på 
en död stam. 

Flottans varv och civila varvsföretag äro ej i reali
te ten så vitt skilda till sin natur, •som m ången och sär
skilt flottmyndigh etena ·synas föreställa sig. Arbetena 
äro ju huvucls.akligen desamma; den tekniska per·sonalen 
är även densamma, likaså arbetspersonalen. Så·s·om_ de 
olll"a slagen av företag n u bedrivas, äro de dock vitt 
skilda. 

Vid ett privat varv ske arbetena med en viss plan
mässighet. Där komma beställningarna in i tur och ord
ning. Chefen kan efter samråd m ed sina ingenjörer nå 
go t så när bestämma, när elen ena eller andra beställnin
gen ·skall vara färdig, och därefter vidtaga sina arrange
manger. Han har en bestämd personal , som han jämfö
re}sevis säkert kan lita på, och h an kan med beställaren 
göra upp ett pris efter kostnadsberäkning eller ock ut
föra arbetena efter " bok och räkning" . Han kan utan 
klavbindande bestämmelser och skriverier göra sina 
upphandlingar , antaga och av·skeda ·sin personal och be
höver ej annat än i stö u e frågo r kommunicera med sty
relsen . Ingen tidsödande skriftväxling med olika etapp
stationer av överordnade behöves, utan beslut och hand
ling kunna i rask takt följ as åt. Ä ven vid de stö r sta varv 
med betydligt störr e personal än vid flottans varv består 
ledningen av styrelse och verkställande direktör . Bok
föringen är i det h ela mycket enkel , då :den blott har till 
uppgift att övervaka ställningen och lämna unel erlag för 
statistik. C h e f e n h a r e n fr i •s t ä lln i n g o c h h a n s 
handl in gar b edömas e ft e r han s förmåga att 
p å e t t v i n s t b r i n g a n el e s ä t t f ö r v aJ t a f ö r e t a
g e t , o c h el ä r a v b e r o ä v e n h a n s i n k o m s t e r . 

Går m an nu till ödogsvarven, finner m an, att för
hållandena äro thetydligt olika. Vad man genast frappe
ras av, är elen bristande planmäs·sighet, varmed arbetena 

~ 

' 

- l 

- - 707 -

bedrivas . Några bestämda r egler för de båtar, som skola 
rustas det ena eller and ra året finnas ej, på grund av att 
statsmaktei'na ha svårt att långt i förväg bestämma detta. 
Varven veta ofta ej annat än en eller annan m ånad i för 
väg, när kanske ett stort antal båtar sko la ut och det ofta 
blott underhanclsvis. Ja, det har fl era gånger hänt, att de 
skriftliga orderna genom elen tunga organisationen ej 
kommit el en t ekniska personalen tillhanda, förrän båtarna 
redan avgått. Det har även inträffat, att man må·st av
bryta påbörj·acl e rustningar, då de senkomna orderna visat, 
att und erhandsorderna var·it oriktiga, och därigenom en 
del arbet,en gj orts förgäves . Varven, som naturligtvis- ej 
kunna hålla obegränsat sto r arb etspersonal, hinna näm
ligen ej med att rus ta fartygen på elen korta tid , som för
flyter mellan orderns ankomst och elen i ordern bestämda 
avgångsticlen för båtarna. 

För att nu kunna trygga sitt samvete har man funnit 
på, at t båtarna alltid skola vara färdiga at t inom en ytter 
ligt kort tidsfrist rycka ut, och m an har därför för eskrivit 
v:is·sa s. k. beredskapsbestämmelser och tillsatt vid Ingen
j örs d epadementet '8n sär.skild mobiliseringsingenjör med 
uppgift att vaka över, att cl es'sa uppfyllas. 

Ett störande moment för varvsledningen är även 
sättet för tilldelning av ansl agen, som ej få överskridas. 
Det bestämmes å högsta ort, att ej mer än el en eller elen 
summan får förbrukas p& unel erhållet exempelvis per må
nad. Huru detta skall gå ihop med rustningsorder och 
bereclskapsbestämmelserna, är ej klart. Som man oftast 
ej , förrän man plockat sönder en båt vet, vad ·s·om be
höver göras, äro naturligtvis alla förhand sberäkningar 
långt ifrån exakta, och ·som oftast en avprutning göres, 
vågar man ej taga t ill "så att d·et räcker" . Uneler repa
rationerna minskas Jeanske ans.lagen i oroväckande grad, 
och få då arbetena avbrytas och personalen sysselsättas 
på annat än underhållet ell er ·ock å sådana arbeten å un
derhåll et, vilka ej draga något material , allt för att såsom_ 
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det heter ''spara på ans l age n· ' . Jag ber att få p i't 

peka, att " s p a r a p å a n s l a g e u " e j beh öYer betycl a al t 

spara för s tat en i d e t t a f a l l. Det betyder nog nnligas t 
motsatseu. 

De häe twan angiYna förhållandena äro ·i h ög gead 

försvårande för drift en och veeka till f ö rd yr in g av 

a r b e t e n a. Som van ··sledningen ej i god ticl 'ä r uncleJ'

kunnig om, vilka båtar, som skola ut , tvingas el en att 

·samtidigt arb eta på ett sto rt ant-al b åta r , som anta

g a s skola ut. E eceds kapsbestämmelserna verka i sam

ma anda, i det de fas tställ a, att man uncl e1' förläggning 11 

till 2 :dra beredskap ej får plocka söndee m er, än som 

l;:an hopsätt-as på mycket kort tid sfrist (exempelvis 8 da

ga r ) . A1·betarna måste allt·så spridas på många båtar i 

ställ et för att koncentr eras på någ t·a få, som på en gång 

skull e kunna göras färdiga. Näe cl e senkomna orcl em a 

infinna sig, visar det sig, ·att enelast vissa skola ut. Dn 
slängas cl e p å:börjacl e arbetena å en stor del ay de övriga , 

och å de förra göres nu allt med stoe brådsl::a. En del 

arb eten m edhinnas ej , omändringar , som yarit påtänkta, 
uppskjutas, etc. *) 

Från ekonomisk synpunkt är det alltid f elaktigt att 

sprieJa ell er konc-entrera personalen för mycket , och 

många avbrott göra alltid ett arb ete dyrbart , errieclan d et 

erfordras förb ered elser för startning . Genom elen st o1·a 

spridningen kan ej befäl et i tillräcklig g rad övervaka ord

ning och prestation i kvantitet och kvalit et . Genom fö r 

stark koncenteation såsom vid snabbmstningae hindea J' 

elen ene arbetaren elen andra. Knappheten i m edel m ed 

bestämm elserna om m å naelsförbrukning kan åstadkomma , 

att vissa anlelningar ej hinna m ed, då en del r epaeatio

ner uncl e!' d en lugna ticl en ej kunnat igångsättas. All a 

' ) I å e l1ar å Y::trYc t i S tockl1olm föesökts mecl en p lan föe aebe

tena, men so m fas tst älle lse ä cl enn a sak nas, 11ar m an en Yi ss osäker

h etskänsla. 
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här ovan angi n 1a faktoeee till fördyring hänga så intimt 

tillsammans, att det utan id elig uppeepning är mycket 

svårt att särskilja inverkan av var och en för sig . Det 

sagda tord e emell ertid giva en ungefädig föreställning 

om, hum l\ t'ånglig en varvsdrift l;:an bli , om pla n saknas. 

F ö r a t t f å e t t e k ·o n o m i s k t r ,e s u l t a t i v a r v s 

drift e n ä r d ä rför d et för s ta oeftergivliga 

v i l l k o r e t, a t t e n p l a n f ö r a r b e t e n a u p p g ö r e s, 

i n n a n el e i g å n g s ä t t a s. 

_\e de t nu så svårt att få en sådan plan'! 

Vid el e föl'frågningar , j ag g j ort , har man vanlige l! 

som svar p ekat på bered-skapsbes tämmelserna och ti ll

lagt, att det ur personal- och anslagssynpunkt ä e ogödigt 

att ett år i fö rväg bestämi1.1a flottans övningar och all tså 

även angiva de ·båtar, som skola ut. 

Ur ber eclskapss rnpunld synes det mig ej va ea bä ttn· 

att hava de fle sta fartygen som nu li bet isärplockade än ett 

fåtal und·ee r eparation. En båt, som nyss varit ute på 

expedition skull e nog, •om det så behövdes, .kunna gå ut 

på näs ta, n a t u r l i g t v i s t a g e t m e d o m el ö m e. J ag 

anser allt·så, att beredskapen kan vat·a minst lika väl skyd

cl ad dä rigenom , att man arbetar med en lagom koncentra

tion på ett fåtal fartyg och låt ee de övriga ligga :insmorda, 

tills deras tur kommer. Beredskap en skydelas för övrigt 

även på annat •sätt. Aebetsper sonal en å flottans van· 

måste alltid vaea i proportion ågot större än å civila vaev, 

då en hastig rustning ·såJsom vid · mobili sering l"an kräYa 

en kraftig personalkoncentration. ·varven äro därför be

l'edskapst ekniskt bättre rustade, om de ha en stor och 

invand arbe~arstam, •som vid fall av behov kan dirigeras 

till brännpunkterna. Det enda ekonomis.lct bä rlerartiga 

sätt ,att erhålla denna "arbetsberedskap" är att låta var

ven utföra arbeten även för andra än flottan. - Det var 

allts å ett steg i rätt riktning, när 1919 till stånd hä dill 

gavs. 
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Några av de fö rd elar som flo t tans varv ha av denna 
vidgade rörelse slmlle kunna sammanfat tas sålunda: 
1. Bättre keigsberedskap, enär flottan kan hålla stöere 

invand arb etars tam , som kan dirigeras t ill fl ottan 
fadyg vid m obilisering. 

2. Arbetsintensiteten kan lättare hållas uppe. P erso
nalen tränas på svårare aebeten. 

3. De stoea anläggningarna förräntas i ställ et för att stå 
som dött kapital och kanske förfaras i br ist på m edel. 

t. Genom konkueensen framtvingas goda arbetsmeto
der, som verka förbilligande även på kronans arbeten. 

o. Driftomkostnaclema fördela s ig å en större arb ets 
s tyrka, allt1så å större " arbetsmängd" , vilket ved;.:a1· 
till förbilligande av arb etet . (I drifto mko stnader 
ingå oproduktiv personal, kraft , lyse, värme, uncl er 
håll av verk,städer, byggnader , amortering av anlägg
ning m . m. ) 

6. Befäls - och uncl erbefälspersonalerna komma bättre i 
kontakt m ed el en privata industrien, varigenom cles·s 
blick även föe allmänna spör sm ål vid gas och faran 
av alltför stor ensidighet undanröclj es . Goda för -

. slag utifrån l;.:unna lättare finna väg till öelogsvarven. 
7. Varven kunna eventuellt försäkra sig om en vinst, 

som kan komma staten till godo . 
I stället för de föråldrade bered-skapsbestämm elser 

ua, som nog te sig vackare å papperet än i verkligh eten, 
:o kull e jag vil ja föreslå, att varvsledningen tillsammans 
med vederbörande mynclighetee en längee tid i förväg 
gjorde upp en r epa r a tion s li st a, som med en kort 
helsfrist bestämde, näe fartygen skulle vara färdiga (i 
samma tillstånd som 2 :dra beredskap) eller åtminstone, 
i vilken ordning de skull e r epar eras, därvid b eaktande de 
övningar, som kund e vara tilltänkta. Från denna lis ta 
skull e ej alltför stora avvikelser få gö ras annat än i nöd 
väneliga fall. Listan kunde för övrigt även tjäna till be
räkning av beh övliga anslag. 
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Om anslagen ä ro ytt erligar e någea ord att säga. Un
cl erhållsanslagen tilld elas vanl,igen per år m ed ell er utan 
förb eh å:ll mn m ånadsfö ebrukning. Skulle det nu inträffa 
att genom varvschefens klolm sparsamhet ell er ock. däe
igenom att all a arbet en ej m edhunnibs, ett övenslwtt .upp 
står, återgår detta till statskassan, och få arbetena fort
sätt'as på nästa ål'S anslag. Ehuru detta från stat en set t 
icke hae någon störr e betydelse är förhållandet clocJ;:: äg 
nat att förvirra begeeppen något . Varvschefen har näm 
ligen å ena sidan d en bestämmeJisen , att han ej få r över
skrida anslagen, å and ra s iclan när han, som var j e an
svarig person inom vapnet, en önslGan att så mycket som 
möjligt s tärka försvaret och 'alltså utföra så mycket ar
bete som möjligt å fartygen fö r att försätta dem i bästa 
m öjliga skick. Det ä r en mycket svår uppgift att gå cl eu 
gyllene m edelvägen härvicl}ag. Dels komma ej r äkningar 
för upphandlingar , entr eprenader ell er dyl. in genast och 
clel~s taga en del aebeten Iång tid så att de kunna sträcka 
sig långt in på det nya året . Om nu båtarna, som fö r
lagts under reparation i1särtagits ena året , kan det lmnsl;;:e 
bli svårt att nästa år få medel att åter hop sätta dem. Det 
torde va1~a moraliskt mycket m er uppmuntrand e för spar
samheten att blott veta, att vad som n1an lyckas ·para in 
ena året får b ehållas till fö rsvar et nästa år. J ag tror 
därför, att det vore lyckligt, om det skull e låta göra sig. 
att anslagen var je å e utginge till h ela beloppet, oavsett 
om man inbesparar något ell ee ej. 

Vad ovan anförts hänför ~ s ig m est till organisatoriska 
svårigheter u to m varvens räckhåll , m en sådana finna'· 
även i el en inre ledningen. 

Flatbans varv består av 6 olika departem ent m ed \ear 
sina funktion er och över dem en gemensam ch ef. De
partementen sönderfalla i olika grupp er och avdelningar 
m ed sina arbets- och avdelningschefer. Det hela är 
sträng t ordnat efter militärt mönster i centraliceringens 
tecken. Bokföringen är ordnad i samma anda. De stoea 

., 
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avdelningal'na hava egna, de mindre gemensamma upp
bördsmän, s.om .s köta bokföringen och inläm na rapp orler 
till clepart em entskontore t, som sammanför de l h ela och 
lämnar uppg,ift er till varvslwntoret, där något slags hu
vudbpk för es .* ) Bokföringen är till ytterlighet tilltrass
l,ad och fu ll ständ igt missvisand e. Befäls - och en del un
cl eebefälslöner samt al!-us (även arbetarnas) dyrtid still 
lägg föras ej å arbets titlarna, utan utgå feån sär skilda 
anslag. Sammalund a äe förhållandet m ed anska lfning s
kostnacler för de fle sta störr e maskiner, byggnader , för
ändringar m . m ., ej h ell er am orteras dessa å a rb etstit
larna, någon tomthyra eller elylikt betalas ej o, s. v. För 
vissa arbeten debiteras efter 'e t t system (fl ottans, kust 
artill eriebs och sj ökadeverkets arbeten ), för andra på ~e t t 

annat sätt (privat·a arb eten ) o. s . v. Det torde kanske 
böra påpekas , att det nuvarande debiteringssystemet för 
flottans egna arbeten kan vara farl igt. I arb el:tskostnaden 
vid dessa upptages enelast en del av vä rd et , vadan man 
lätt kan få den för e-ställningen, att tillverkningen ä r bil
ligare, än elen i realiteten är. Av detta skull e man kunna 
fö rl eelas att å kronans varv utföra tillverkningar, som V'i,s 
serligen vore b i l l i g a r e f ö r 1a n s l a g e n men dock 
ely r are för s t a t en, än om de utförd es å privata verk
städer. Om nämligen en tillved ening utföre s å kronans 
varv el ebiteras å anslagen end as t m a t e r i a l o c h e n el e l 
a v d e n v e r k l i g a a r b e t s k o s t n a el e n - dyrtidstill
lägg m. m . gå på annat a nslag -, om elen utför es å pri
vat verkstad clebi ter a:s h e l a k o s t n a el e n å anslagen. 
:\1an skull e alltså lä tt kunna s p a r a p å a n s l a g e n o c h 
s amt idi g t s 'l ös.a för s taten, om man vill e gör.a det. 
På grund av bokföringens oredighet är det näs tan ogörligt 
att få fram en ordentlig balansräkning, som kunde upplysa 
om företagens ekonomi·ska bärigh et . s taten är ju så no g 
grann m ed, att allt skall kontrollerws, och elen så kallade 

• ) Å ingenj ördepartemente t å Stockl1olms varv il ar nu införts, att 
nästan hela 11 okföringen sk ötes å clepartementskontoret". 

., 

) 
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coul t•oll eu slukat· oerhöt·cla summol'. :\if en vad ä t' det, 
m au kontroll erar? J o, en hel del betydelselösa de talj er , 
i vilka man drunknar, 1neclan h ela ,sammansättningen 
lämnas åt sitt öde. Ar 1918 begåvades varven m ed en 
ny bokföring, som skull e bättra upp mycket. Någo n 
stöere väl signel1se har el en ej medfört, och el en kriivee ölwcl 
opt·oduktiv personal , och ej ve t man bättre än fömt vad 
ett arb ete i verkligheten kos tae . E m e Il e r t i el ä r r e 
el i g b o k f ö r i n g a v s t o e v i k t, o c h m å m ,a n b e s i n
n a , a t t o m t e k n i k e n 1S k a l l l y c k a s, m å s t e. el e n 
s t ö el j a s i g p å e k o n o m i e u , o c h a t t el •e t ä r e t t 
oe flee g i vligt v illk or för e n f ramgångsr ik 
p r o el u k t i o n , a t t el e s s a s t å i el e t a l l r a i n t i 
maste s ambancl. 

\~arv sprocluktion är av enbart Leknisk art. Man 
skull e då tycka ätt den t ekniska befäl spersonalen å var 
ven boerde vara den övervägande och bestämmande åt
minsto ne för produktionen . Så är em ellertid ej all s fal
le t, på grund av att vid flottans varv ä r sammanblanclat 
i aUsköns oreda det , som vid ett privat företag skulle 
räknas till rederir ör elsen ,och det som skulle rä lmas till 
varvs rörelsen , något som yLterligar e förrycker bokförin
gen. A varven u tföres t. ex. en del utredningarbete , tillsyn 
av förr åd m. m ., som strängt taget ej tillhör varvssyss
lorna, v1arför aclminis teatioussiffrorna kunna synes un-
derliga. · · 

..\ t. ex. varvet i Stockholm tord e finnas en a rb ets 
styrka av omkring 800 man. För att admin:iste,era dessa 
hae m a n: 

l k ommendöe (motsvaeancle överdire ktör vid privat 
in titution ), 

4 kommendörkaptener (motsvarande dir ektörer vid 
el :o)' 

2 marindirektör er (motsvarand e elirektör och in 
speldör vid d :'O), 

5 a 6 komm enderade offi cerare } '}. t l l ' 
11 . 

1
" . 1 el . . .. ar )e s ec ar e m. m., 

' ' a · ~ mar1n- o c 1 an ra u1genJ or er 
• 

'! 
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5 å 6 intendentee för bokföring, fönåd etc ., e tt störr e 
antal skrivaee . 

Av befälets 26- 29 personee hava enelast 11- 12 
teknisk utbildning och av de 7 clirektöeerna endast 2 . 

Man skulle nog ej vid en civil institution av mot 
svaeande s lag med 800- 2,000 arbetaee göea en sådau 
uppdelning, att man finge 7 direktörer med 5 avdelnin
gae. Uppdelning'en l"uncl e nog 1ske på föem ånligare sätt . 

En följd av att v.arven äeo ind elade i en del småfie 
mor e.fter sm åbeukspeincip en är , att var och en utvid gat 
sina verkstäder, näe beh ov förefanns , med det resultatet. 
att å alla departem ent finnas en h el del ma•skiner, som mi 
ej fullt utnyttjas och förräntas. För närvarande finnas 
å varven 4 mekaniska verkstäder, näJmligen vid ingenjör
departementet, torpeddepartementet, mindepartementet 
och artill eridepartementet, och elektrisk ·materiel r'epar·e 
ras å 3 å 4 ställ en å var\nen. * ) 

Det är uppenbarligen klart, att ekonomi·en i ett stoet 
för etag blir större än i en massa sm å samlade t ill en cen
teal ledning, då ett stort förebag behöver ett jämförel,se
vis mindre antal oproduktiv personal, mindee antal .ar 
betsmaskiner, kraftstationer , byggnader o. s. v. , och att 
dyrbarare maskiner l>ättaee förränta sig inom ett sådant. 
Frå151ar man, huru departementen med i det hela rätt lik
aetade arbeten ha Jonmat få fullt utrustade verkstäder, 
får man vanligen till svar, att, om exempelvis ett depar
tement utför arbe.ten hos ett 'annat (vanligtvis ing•enj ör
departementet ), så komma dettas egna arbeten nästan 
alltid i förhand , och då är det bättre att ha egn;a: verk-

* ) I ovanstående har ej meclräk nats b}ggnaclsclepartementct, sj ö

instrum entförråclet, kassan m. fl., ej heller ha perso nalbes tämmelserna 
i r eglementet h elt följts, då dels de omnämnda avdelningar ej sy nas 
mig höra till varvet och dels en clel av i r eglementet fastställda befa tt
nin gar äro obesatta. 

För c :a 10 år seelan läste jag i en amerikansk tidskrift ett k Iagomill 
över ungefär samma förllållancle vid cle amerikanska örlogsvarYcn. 

• 
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städer ... * ) Man tänkte sig tydligen ej , att det kund e 
hava varit billigare att utvidga e n verkstadsanläggning 
än at.t bygga :en h el massa små. 

Rätta orsaken ligger nog däri , att gammal tradition 
alltför länge fått råda, ·och en fe laktig bokföring ej upp
lyst om de ekonomisl,;.a misstagen. 

För att nu ·sammanhålla det sönderplockade varvet. 
erforcleas ett vitt u tgrenat byråkratiskt sysbem, vilket na
turligtvi s lägger en stark hämsko på företagaranclan. De
partem entscheferna ha mycket liten bestämmand erätt. 
De kunna exempelvis ej på eget bevåg sl\öta s ina upp
handlingar ej ens för 10 kronors värde , ej h eller få de 
sköta arb etenas gång och bestämma om övertidsarb ete, 
skift m . m . öveedirektöe von Eckermann, har i en läs 
värd skrivelse till 1914 års kommitte påpekat, vilkeu 
tröstlÖ's ställning depart ementsch efen har. Att göra fö r
frågningar om a ll a el ylika mindre detalj er medför, att_ 
mycken tid försittes. 

U r sagda skrivelse kan anföras : " I det civila affärs
livet och vid privata varv och verkstäder har · oftast de 
taljingenö ren - m ången gång verkmästaren - avgö
ranclet i .sin hand , varigenom tid och alltså även kostnad 
inb esparas, det nöd iga initiativet bib ehåll es och stärkes. 
och ansvaret lägges p ä rätt person. " 

Som ett exempel på den byråkratiska ordningen kau 
följande verli:Jig'a fall t jäna : Om en privat beställning 
skall göeas å fl ottans vaev, så skall beställaren först sl<.ri
va till varvschefen och anhålla om till stånd att få beställ
ningen utförd. Denne remitterar skrivelsen till chefen 
för ingenj örd epartementet, s:om kanske sänd er el en vi
dare till en av sina ingenjörer. Denne tillstyrker m å 
hända arbetets utförande •och skickar skrivelsen t illhalm 
till chefen för ingenj öedepadementet , smn sedan efter· 
övervägande även kanske till styrker , varefter skrivelsen 
åteegår till varvsc.hefen. Om denne nu gillar chefens för 

' ) Det var kanske ej allticl gott samarbete äYen f t· , n inge nj öedc
partementets s ida . 

Tidskrift i Sjöväsendet. 50 
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ingenjördepartementet fö nslag, resolverar han, att a rb e
t e t m å utföras och återsänder skrivelsen till ch erfen för 
ingenjördepartementet för kundens und errättand e. I 
denna anda gå nästan all a sl\rivelser och värre blir det , 
när de m åste passe ra fl ere dep·artement. Man får nu ej 
cl öma de ledande å varven för denna byråkrati ska anda, 
ty trappstegssyst em et m ed småbruk nödvändiggör så
dana pappersorgier m ed ty åtföljande oprodul;::tiv skri
varepersonaL 

Det är naturlig tvis mycket mer att skriva om, huru 
systemet nu är, men m å det sagda vara no g. Av det ovan
stående torde emellertid med full tydlighet framgå, att 
det ej bör fm'tgå som nu , och att , om man vill reda upp 
elen tra'Ssliga härvan, det ej duger att blott bättra på det 
gamla systemet. 

I 1916- 1918 års lwmmitte , som •arbetade på hithö 
rande frågor , ingick enelast 1 tekniskt kunnig person , trots 
att det var tillstånd till högst 2. Att de tekniska krmr.en 
härigenom ej skull e vinna nog beaktande var ju att förutse. 
Kommittens fle rtal kom också överraskande nog till det 
egendomliga resultatet, att det borde införas ännu en av
delning å varvet, nämligen den c·entrala upphandlingen 
uneler en ext ra s. k. varvsintendent, med sitt kontor, alltså 
ytterligare OJWocluktiv personal. Tvenne av ledamöterna, 
marindirektör Pauli och ·kommendör Schneidler , voro 
dock .av motsatt uppfattning.* ) 

Kärnpunkterna bl evo enligt min m ening ej h ell er av 
denna kommitte vidrörda. J ag anser, som sag t, att man 
bör gå nya banor, m en dock banor, som prövats på civil a 
företag, då det visat sig, att det nuvarande syst em et å 
helt tekniska uppgifter ej s lagit väl ut. C e n t r a l i s e 
r i n g e n k a n n o g v a r a b r a, b a r a m a n i c ile e h a r 
fö r m å nga in s tanse r. 

•) Den tekniske ledamoten framförde sina åsikter mes t i reservation . 
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Till att börja med synes det mig nöclvärrclig t, att 
man noggrant skilj er på, va el som hör till varvsrö relsen 
och vad som hö l' till red e t'irörelsen. Y arven, som äro 
rent telmi,ska företag med produktion, böra naturligtvis 
styras av teknisk personal; fadygen som helhet, mobilise 
r in gsförråd m. m. böra sl;::ötas av militär personal med 
telmis k t bi träde. 

De olika departem enten (utom byggnaclscleparte
ment•et) böra sammanslås till en enda enhet, dir ekt ledd 
av varvschefen . Denne bör vara en person, som själv 
utövat ingenjörsyrket, exempelvis en marindirektör. (Ti
teln kunde, om så önskas, fö rändras till varvsclirektör. ) 

u nd er sig bör varvschefen ha 1 ) en avdelning för 
ärend ens beredning, 2) en avdelning för upphandlingar 
och materialförråcl, 3) -en avdelning för bokföringen, där 
a I l bokföring skötes, 4) tillräcJdigt antal ingenjörer för 
a rb et ena, utr edningar m . m. , 5 ) arb etsavdte,lningarna m. 
fl. ·varven böra drivas ·som vanliga affär sföretag, varför 
a Il a omJmstnacl er , som rätteligen höra till varvsrörelsen , 
böra debiteras på b eställningarna (således löner, tomt
hyr•or m . m. ) . Där'lför bör man, innan någon förändring 
vidtages , uppgöra en vanlig m erkantil plan över ställnin 
gen, vari bör ingå en värdering av: 

1 ) tomter, 2) byggnader, 3 ) dockor ), 4) inventa
rier, 5 ) nwterialförrå cl , som berör varv-s rörel sen , 6) "ak 
tiekapital" <ell er lån för deivancle av rör elsen och 7 ) 
skatter m. m . 

A ovanstående göras d·e avskrivnnigae, som i sam 
band m ed förhållandena l~:.unna anses skäliga och äro 
brukliga inom affärslivet. 

Alla aebeten såväl statens som privata böra debiteras 
på ·samma sätt , och bör de,biteringen följa vanliga affäl~S

principer, med, s åvitt möjligt, vinst för staten.* ) Detta 
är så mycket viktigare nu, när varven även arbeta för pri -

• ) Eller också kan å räkningarna för statens arbeten enelas t angivas, 
huru mycket ti llskottet sku lle vara, om allt mecltoges, så att veekli ga 
kostnaden å ett arb ete alltid uppgives. 
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vata beställare , clå det är nödvändigt, ·att man på ett lätt 
6ätt får r eda på, om man ej 'arbetat med förlust för staten. 
vilket annars lätt lmn göras. Det är nämligen ej nog m ecl 
att arbeta å privata beställningar endast för att hån a perso
nalen, det får ej konstant åsamlms stat en förlust. E t t s å
el a n t f a l l i n t r ä f f a r, o m m a n e j d e b i t e. r a r el y r
tid s tillä gg, in gen j ö r s l öner, amorte rin gar 
m. m. å b e s t ä l l n i n g a r n a. Varvschefen bör äga rätt 
att lämna anbud på b eställningarna även m ecl risk att ej 
a l l a gå ihop . Ibl'and kan det nämligen b ehövas vissa 
ar.bet en för att acl\'umulera andra. Anbudsgivningen 
tvingar för rest en fram förenklad e metoder . 

Varvschefen bör hava tantiem, r epresenta tionspen
ningar m. m . och bör han bedömas efter sin förmåga alL 
driva rörelsen med vinst och omsot'g om försvarets bästa . 

Efter åre ts slut göres en balansräkning i vanlig af
fär sstil med de avskrivningar och kons·olideringar, som 
ä!'O brmkliga, varefter eventuellt Överskott Överlämnas till 
statskassan. 

På detba sätt kan staten få en verklig kontroll på 
varvs1rör,elsen och komma till klarhet om, huruvida den 
är lönande eller ej , och varven, som komma in på den 
m erkantila banan, m ås te hålla upp en hö g nivå för att 
kunna bestå i konkurrensen. 

Vid ett vanligt större r ederi finnes alltid en teknisk 
inspektionsavdelning, som h ar att övervaka fartygen i 
tekniskt hänseende. Vi skulle nu kunna kalla exempel 
vis marinförvaltningen för marinens red eri . *) 

Men var finne•s inspektionsavdelningen? Ja det ä r 
rel,ativt svårt att säga. Den finn es på något otydligt sätt 
bland andra ho s varvsmyndigheterna, d. v. s. iDJS)J'ektionen 
ligger i el ens hand , ·som även utför reparationerna, någo t 
som är alldele-s absurt. Det finn es verkligen en befattning, 
som ursprungligen troligen varit avs,edcl till n ågo t slags in-

* ) Jfr: Broströms recler i, so m är intresserat i Götaverken och Eriks
bergs YarY. 
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speklöt· s - ell er kontrollera nd e befattning fö r arbetena, 
nämligen n10biliseringsingenj ören, men med el en defini
tion, som reglementet givit befattningen, ä r elen tämligen 
värdelö s. Om mobiliseringsingenj ören skall utgör·a nå 
·gon slags kontrollant för statens arbeten, bör han ej stå 
uneler chefen för ingen örclepadement et utan vid sidan 
om denne. 

J ag anser, att en inspektionsavdelning är beh övl ig, 
cl els för kontrollering av arb etenas utförande , dels även 
för enhetligh et i fö rändringen av fartygen, när föränd- · 
ringarna utföras vid •olika varv. Som fall et nu är kunna 
varvskommissionerna vid samma fartyg.styp komma till 
ett r esultat i Stockholm och ett annat i Karl srkrona. 

Det lämpligast e syn es mig var a, att inspektion'Sav
delningens chef är en högre offic er av exempelvis kom
m endö rs grad. Under honom böra tj änstgöra nödigt an
tal officerare och ingenjörer (däribland mobiliserings
ingenjörerna ), intendenter m. fl. vid de båd·a station erna. 

Inspektionsavdelningen bör uppgöra elen ovan nämn
da r eparationslistan efter samråd med behöriga myndig
heter . Den bör utföra nödiga utredningar och försllag till 
fartygens föränd ringar m. m. Därigenom bortfalla en 
massa av d e för varven mycket betungand e utredningar
na, 'som ä ro till hinder för arb etena . Den bör sköta kon
trollantskapet för ·a l l a arbeten, som utföras å kronans 
fartyg (såvida K. M. F . ej annat bestämmer ), och bör 
granska de inkomna räkningarna m. m . Den bör över~ 
vaka och lwmplettera mobiliserings - och andra förr åd, 
och annat som hör under r ed erirörelsen . 

Genom ovanstäende förslag anser jag, att bland an 
nat följande förde lar kunna vinnas : 

t ) en ordnad fartygsinspektion efter normala och 
betryggancl'e former; 

2) förenklad och efter ekonomiska och rationella 
principer bedriven varvsrörel1se, varvid plan för beställ
n iligarna finne·s. Rättvisande bokföring; 
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3 ) lcostnaden för utförda arbeten kan för jämföreb e 

med andra varv överskildas; 

4 ) befälspersonal en utnyttj-as bättre ; 

5 ) tomt- , inventarie- , byggnads- och driftomkos t

nader minskas, då en del verkstäclrer kunna för sYinna och 

deras nuvarande arbetsområde inrangeras i övriga m ed 

någon ökning av maskininventari erna; 

6 ) önskem å l et om central upphandlin g 

faller som en mogen fr ukt fr å n träd e t. 

En hel del av den kritil-:. jag här anställt , kau ju sy

nas en och annan väl bitter , lriksom mången Yäl kan trcka 

att förslagen är o utopiska. 
rrillledning för de förra vill jag emell ertid omnäm

n a, a~t verkligh eten iblaucl är kranske Yä n e, än som här 

skilcleats. För de senare vill jag nämna, att alla försla 

gen ej ä ro fullt nJna, utan utgöra delvis en utveckling a' 

älclr,e. Redan 1882 å rs kommitterad e .för utarbetande 

av förslag tilrl sjöföllsvarets ordnande föreslogo, att varn

chefsbefattningarna skull e upphöra och jämväl YaeYelJ 

ställas under r espektive stati onsbefälhava res inseend e. 

Det biträde, som för befälhavaren kund e finnas erforder

ligt i och för de tekniska äeend enas handläggning hade 

synts kommitten lämpligast kunna beredas därigenom. 

·att chefen för ingenjörrsdepartementet i egenskap a ,· 

varvsdirektör i -första hand utövade elen närmaste till sy

n en över varvets drift och vård , en anordning, s·om även 

tord e vinna stöd där1av, att för gö romålren å varvet till 

följd av el en nuvarande sjökeigsmaferirelens . beskaffenhet 

ingenj örskunsl~aper alltmera torde rkommra ~att tagas å. an

språk. 
1916- 1918 års kommitte ansåg, att om nybygg 

nad er i s t ö r r e s k a l a rSl\<ulle komma till stånd Y id 

Karl skrona varv, vore det lämpligt , att chefen för ingett

j örsclepart emenbet finge en friare ställning till elen mi

litä r e varYschefen och e tt mera clieekt el\.onomiskt. ansval' . 
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Det är att märka, att sedan kommitten skrev detta, andra 

förhållanden ha inträffat, i det varven fått till stånd att 

även utföra heställnngar för pnivata. Vrarven ha nu ut

fört n1.assor med privatbeställn:ingrar , och torde dessa i 

.år utgörra minst 40 % av hela omslutningen. Kommit

ten, som naturligtvis ej kunde förutse d etta, fäs-te sig en

dast vid nybyggnadsverksamheten. Som förhållandena 

11.u äro torde emell er tid kommittens yttrande lika väl 

·kunna utsträckrus till att omfat~a extra beställningarna 

och båda varven. 

I 1916- 1918 åns kommitte påpekade ledamöterna 

Lindberg och Pauli, att industt,iell vet'lrsamhet i allmän 

h et har svårt att tr1ivas uneler de f·ormer, som förekomma 

inom s tatsfön,al.tningen. För de nyare affärselrivande 

verken ir:i om statsförvaltningen, exempelvis v~attenfallrs

styrelsen, ha dänför skapats nya administrativa former, 

som avse ratt tillgoclorse affärsmrussigheten i ärendens 

handläggning. A v enahanda s·käl ;hör n y b y g g n a d 13 -

v e r k s a m h e t e n å flott1ans varv organi1seras eft er så 

enkla former som m öjligt. Avsikten med reservanternas 

förs lag var, att den militäre varvschefen icke skulle åläg 

g,as något ansvar å de fartyg , vilka Marinförvaltningen 

på grund av Kungl. Maj :ts be!s:lut anb ef1aller till nybygg

nad å fl ottans varv, utan <skulle detta åliggande vara che

fens ·för ingenjördepartementet, som i detta avseende 

skull e ställas dir ekt under marinförvaltningen. Härige 

nom skull e ansvaret läggas å den person, som vore mest 

kvalificerad att övertaga arbetenas ledning . Av detta 

synes , att reservanterna insett att åtminstone vid nybygg

naclrsvet'ksamhet cle teknislva m yncligh ete ma rsrkulrle själva 

få leda ·o<Yh stå i ansvar för arbetena, och elen teknriska 

ledamoten sJnftacle med sina övr.iga r eservationer till 

större frih et i allmänhet för el en tekniska ledningen . I 

ett yttrande över 1916-1918 års kommitteförslag er 

inrade marinclireJ;:.töe Falkman, att varvschefen med nu

varande vaevsorganisation vore nödvändig, m en att det 

v~ore orimlig t att begära av en och samma peeson att 
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jämte militäradministrativ erfarenhet sitta inne med in
gående sakkunskap inom alla de teknirska grenar, varvet 
omfattar, så att han med verkligt och icke endast sken
bart ansvar kan åtaga sig både den tekniska och ekono
miska förvaltningen av hela varvet. Han ansåg, att de
J1artementscheferna skull e vara teknisl;-_t och ekonomiskt 
ansvariga direkt under marinförvaltningen och att varvs
chefen endast sl;:.ulle giva direktiv för arbetenas ordning. 

Torpedingenjör E. Sjögren skriver i ett yttrande 
över samma kommittebetänkancle: De sak:kunnigas strä
vanden vid förslagets uppgörande syn es hava gått u t på 
så st-or centralisering som möjligt inom .förvaltningen på 
varvet. Någon und ersökning, hunnvida centralise
ringen av ver rk rstäderna och därmed fö lj ande 
ä n d r i n g a v m y n d i g h e t e r n a s o r g a n i 'S a t i o n är 
ej g jord, fastän förhållandet är, att inom varvet med sitt 
jämförelsevi's hlla arbetareantal finnes ej mindre än 1 
större och 3 mindre mekaniska ver rkstäder. 
En samn1anslagning av de 3 verkstäderna vid artilleri
departementet, mindepartementet och toepeddepart.e
mentet synes ej omöjlig och sl;:ull e härigenom upphan~
lings- och förrådsfrågorna kunna förenklas , även om detta 
i militärt hänseende m åste medföea en större ändring 
av varvrsorganisahonen o. s . v. 

Med denna uppsats har jag velat draga uppmärksam
heten till varvsförhållandena inom flottan. Det·aljerna, 
om vilka för övrigt mycket sku1le vara att säga, har jag 
helt flyktigt vidrört för att ej störa helhetsintrycket. Det 
vore mig kärt om ·den kunde giva uppsl,ag till en icke 
trångbröstad diskussion, som skulle kunna vidga synen 
på förhållandena och giva besked om, huru man skull e 
kunna erhålla den bäJst:a verkningsgrad av det i denna gren 
på sjöförsvaret nedlagda kapitalet. 

stockhalm den 1 o -september 1920. 

A. Griinb erg. 
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Meddelande från främmande mariner. 

England. 

A. N. G. sid. 420/ 1920. 

Engelska amiralitetet har givit areler om att uppfö1·a ~· tterligare 85 
st. clestroyers på elen s. k. "Sale list" . Avsil,ten är att så småningom 
ur rullorna avföra alla des tro y ers , som ])liv i t färd iga för e mitten av 
år 1916. 

A. N. G. sid. 462/ 1920. 

En clel mindre engelska öe!ogsfartyg, som lJyggcles uneler kriget , 
I1ava försåtts samt förändras av Messrs. Tl1ornycroft till handelsfartyg. 

N. M. R. sid. !126/1920. 

Det engelska slagskeppet "Vengeance" Ilar uppförts på "tlle-Sale-
list" 

N. M. R. sid. 455/ 1920. 

H. M. S. "l'vlars" och "Achilles" hava uppförts på " t11 e Sale-list". 

N. M. R. sid . !,63/ 1920. 

Luftskeppet R. 80, lJyggt hos Messt·s Vickers, ])lev färdigt under 
juli månad. Provturen uneler två timmar var tillfredsställande. Farten 
är 60 (eng. mil i timmen ) knop . 

N. M. R. sid. 473/1920. 

Prispenningarn a i Jutlandsslaget hava nu bestämts till J: 22,685 för 
" the Grand Fleet" om tillsammans 151 fartyg. 
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N. M. R. s ic!. 561/ 1920. 

Bols jev ikJ<t·iget - u - båtsl<ri!J ? Enligt '"l'lle Daily l~xpress" tänka 

bolsj evikerna förklara de allieracle u-båtskrig som svar P< cleras blockad. 

Engelsmännen taga emellertid denna sak ej alltför allvar ·amt. 'l'yskarna 

voro uneler världskr iget ej i stånd att hålla mer än 8 t ill 10 % av hela 

deras sammanlagda antal av u-b åtar till sj öss och cle hade till s itt fö r

fogand e flera hund ra uneler världskrigets senare del. 

Det precisa antalet av bolsjevikernas u-båtar är nu svårt att be

stämma, men cletta kan sannolikt högst gå upp till 40 b tar. Emellertid 

kan tryggt pås tås, att bolsj evikerna äga varken teknisk sk icklighet eller 

tillräckli g erfarenh et för att föra ett unclervattenskrig på brecl basis. 

A. N. G. sid. 534/1920. 

Slagkr"J·ssaren "Renown", cl1ef Captai n E. D. 'l'aylo r, anlände till 

Panama från Honolulu den 13 sept. mecl prinsen av \Vales ombord. Efte1· 

intagancle av olja i Go l on fortsatte kryssaren till 'l'rinidad. Som ]) ekan L 

är nu prinsen av \Vales på hemväg från Australi en eftet· en Yäl'lclsom

segling mecl "Reno wn" . 

H. 'r. c1. 17/ 9 1920. 

Den lätta enge lska kryssaren "Raleigl1" uppnådde vie! sin proYtu r 

en fart av 31 knop. Kryssarens deplacement är 9,750 tons mecl en längel 

av 565 ft. Bestyckn ingen utgö res av 7 st . 7,, inch. och 1ft st. minclr e 

kanon er samt G st. torpedtub er. 

Frankrike. 
N. M. R. s id. 429/ 1920. 

Den franske Marinministern har giv it order om försäl jning av föl

jande fartyg : 
Slagskeppen: St. Louis, Cl1arl cmagne, Jaureguib erry, Hemi Qtlatre, 

Amiral 'l'rel1ouart och Requin. 
'l'orpeclbåtarna: Arbaleto och Orago. 

Alla dessa fartyg hava tillhört Mecl elllavsflottan. 

Proc. s ic! . 918/1920. 

Rekonstru eranclet av elen franska handelsflottan har varit en av de 

viktigaste frågorna på clagorclningen. Den fran ska senaten hat· unel er 

vissa villkor bevilj at en kredit på 1,800,000,000 francs för sagda ändamål. 

Men på grund av brist på kol, stål och arbe tskraft se sig varken stats

eller cle civi la varven i stånd kunna påbörja dessa arb eten förrän 1922. 
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Franska rederit) olag hava redan köpt 700,000 tons tonnage samt 

dessutom beställt 1,250,000 tons s väl inom- som utomland s. 

Amerika. 
A. N. G. s ic!. 462/ 1920. 

Enligt "Army ancl Navy Gazette" har elen amerikanska flottan föt• 

närvarand e r eliryter ingssvår igheter och sannolikt kommer ej elen s to ra 

slagflottan, som nu är uneler byggnacl, att hmna bemannas. 

N. M. R. sic!. 1102/ 1920. 

Beskriven som "the last word in battleship arcl't itecture" har 

U. S. A :s super Dreaclnougl1t "Tennessee" införlivats med flottan. Det 

påstås, att cletta fart"J'g skall äga elclleclningsanorclningar, som gör cl et 

möjligt att öppna elden p en motståndare innan denn e ännu siktat 

'"l'enn essee". Dess u to m skall clet vara det bekvämast inrättacle örlogs

fartyg i världen . För besättningen finnes biblioteks- och klubbrum 

samt rymli ga kläclskåp, baclwm m. m. Den 1 augus~i gick fartyge t ut 

på en kr~yssning till Guantanamo på Kub a. 

N. M. R. sicl. 4.66/ 1!120. 

Enligt Naval and Mili tary Recorcl skall amerikanska flottan öka 

sin svåra kalib er fr ån 16 till 18 inch . Deras uneler byggnad varande slag

skepp på 113,000 tons skol a i så fall ]) lott kunna bära åtta st. 18 incll. 

kanoner i stället för tolv st. 50-kalibers 16 inch. kanoner. 

Proc. s icl. 945/ 1920. 

Ar 1923 ])li r elen amerikanska flottan åtminstone lika stark som 

elen engelska, uneler förutsättning att den senare nationen bibehå ller sin 

nuvamncle f lottpolit ik och elen amerikanska kongressen fullfölj er flott

programmet av år 1916. 
Vieist encle taJJ ell utvisar flottomas storlek i cle fem största sjöna

tionerna, omfattande såväl färd igbyggda fart,J·g so m planeracle nybygg

nacler t . o. m. år 1923. 

Le 'l' . elen 16/ 9 1920. 

l~ nligt telegram till Le 'l'emps från Washington har Mr. Josephus 

Dani els, Förenta staternas Marinsekreterare, meclcl elat, att de slagskepp 

och slagkryssare, so m nu äro uneler byggnacl, skola förs es mecl 40,, cm. 

lmnoner . Dessa kanoner äro 50 kal. långa och projektilvikten är 952,, kg. 
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Bil. l. 
Tabell över de främsta sjömakterna år 1923 efter nuvarande marinpolitik 

England. .A..merika Frankrike J" apan l Italien 

Färdiga Under Färdiga Under 
Far tygsklass byggnad byggnad Färdiga Uneler Färdiga Under Färdiga Under 

byggnad byggnad byggnad 

An-1 
t al Tons An-1 

ta l Tons An-l tal Tons An- 1 
tal Tons An-1 

tal Tons An-1 
tal Tons An-1 l tal Tons An-l tal Tons An-1 

1 tal 
Tons An-1 

tal Tons 

Super-clreadnoughts 23 576,250 
l l 

... - - 11 319,300 12 . 454,200 3 69,531 - - 4 123,600 4 128,000 - - - -

D1·eadnoughts ·· · ······ ··· 10 199,630 - - 7 J 15,650 - - 4 92,380 - - l 21,400 - - 5 108,360 - -

Pre-dreaclnoughts .. ... . 14 214,900 - - 14 208,500 - - lO 165,999 - - 6 99,800 - - 4 49,700 - -

Slagkryssare ........ : .. .... 9 206,300 J 41,100 - - 6 211,800 - - - - 4 110,000 4 160,000 - - - ·-
Kustförsvarsfartyg ... .. . 30 301,790 - - 16 J24,885 - - 3 31,612 - - 7 78,166 - - 6 59,738 - -
Kryssare .. ........ ... ... .. 94 545,740 9 66,230 J9 162,190 13 93,000 13 143,531 - - 18 134,500 9 45,000 10 38,000 - -

Flottiljledare .. .... ..... .. . 33 56,647 2 3,500 - - - - - - - - - - - - s 10,382 6 11,385 

Jagare ..... . .............. ... . 381 395,551 3 3,890 181 199,500 144 174,463 64 36,803 l 870 65 51,175 24 25,800 35 22,766 l O 8,740 

Torpedbåtar ....... .. ...... 31 8,700 - - 4 16,080 - - 67 6,610 - - 9 1,248 - - 96 15,155 4 640 

Undervattensbåtar .... .. 200 181,526 12 14,200 113 57,250 48 39,850 58 34,752 9 6,078 17 6,200 18 18,900 77 21 ,327 8 2,556 

l Minutläggare ...... ... .. .... 6 32,100 - - 4 16,080 - -
l l Flygdepåfartyg ........... . 

1 
10 1107,8701 l 26,2001 - l -

1-
-

l 

2 1,134 - - l 2,000 - -- 4 J 3,178 - -

- - - - - - - -l l l 7,6001 l l l 8,8001 
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Japan. 
N. M. H. sic!. 458/ 1920. 

Den japanske Marinmini s teen har i juli föeklaeat, a tt Japans maein

politik icke riktar sig mot n äg on exis terand e fi encle utan är clikteeacl av 

landets öläge. Byggnadskapaciteten i Japan äe f. n. två stora fartyg pr 

år. Den nuvarand e budgeten är: avsedel för byggaodet av fyr a Deeacl

n.oughts, fyra slagkryssare, tolv lätta kryssare och dessutom en del 

mindre fartyg. Kostoaelen beräknas till 680,000,000 Y en (.C 68,000,000 ). 

Proc. s ic!. 938/ 1920. 

Kölen till slagskeppet '"l'osa" ilar sträckts i Nagasak i. Det sl<all få 

ett cleplacement på 40,000 tons mecl , tta eller t io 16-ioch. Jmnonee . Den 

beräknade farten blir 2lt knop. 

Proc. sic!. 939/ 1920. 

"'rhe Kure-Arsenal" i Japan har konstmeeat 18-inch. kanoner , vilka 

lära b liv i t färcliga sistlidne april. Avsikten är att bestycl;:a el e kom

mande slagskep pen med denn a kaliber. Dessutom skola clessa slagskepp 

])epansras med en pansarplåt, i villren koppar till så s tor clel ingår, att 

sprickbildning förhindras vicl träff i densamma. 

Tyskland. 
A. N. G. sid. 451/1920. 

Det rapporteras att elen tyska minsvepn ingsfl ott ilj en slutat svep

ningen i Kattegatt samt at t detta farvatten nu är fritt fr ån minor . Norel

sjön förväntas cläremot icke ])liva klar förrän näs ta sommar. 

Spanien. 
A. N. G. sid. 420/ 1920. 

Spanska marinen har föt' avsikt at t nästa år sträcka kölen till ett 

slagskepp på 30,000 tons. 

Le Yacht sicl. 435/ 1920. 

Den spanska buclgeten för finansår et 1920---1921 ]) elöpte sig till 

2,403,730,313 pesetas av vilket en summa av 119,907,627 pesetas är avsedel 

för marinen. 
Jämlikt lagen av den 17 febr. 1915 sko la följaode nybyggnader fär

digställas : 
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4 s t. kq ·ssare om 134 m. längd och ett deplacement av 4,650 tons 

mecl en beräknad far t av 29 kn op. 

6 s t. jagare om 83 m. längel och ett cleplacement av 1,125 tons, be

räknat! fart 34 knop. 
28 st. und erva ttensbå tar samt 
:'l s t. kanonb åtar. 

Ryssland. 
Le Yacht sid . 436/ 1920. 

Oeel, tilll1örig elen gamla frivilli ga ryska flottan meLl Capitaine cle 

Vaisseau Kilitsin som chef, ]) esökte Calcutta sistlidne juni månad. Orel 

hae 300 sjökaeletter ombord. "Jakut", även med kaclettee ombord, före

nade sig i Calcutta mecl Orel. 

Strax innan bolsjevikerna besatte Vlaclivostok, lät Capita ine Kilil

sin kacletterna eml) aekera på dessa fartyg och avgick två timmar innan 

bo lsj evikerna inträngde i s taden. 

Efter denna ticl hava cle båda fartygen gå tt i fraktfart för att kunna 

bestr ida sina utgifter. Offi cerare och kaeletter hava ej fätt ut någon av

löning pc flera rnånacler. 
Ett annat fartyg, "Roclgaz", även tillilörancle ryska frivill iga flot

tan , befinn er sig f. n. i San Francisco. Det har r eklamerats av bo lsjevik

r eger ingen, men som Sovj et icke ännu är erkänd av Amerikas Förenta 

s tater , lJ ar rek lamationen lämna ts utan avseende. 

A. N. G. sicl. 522/ 1920. 

Enligt en fransk tidnings Hälsingfors-ko rrespondent skall en explo

tion hava ägt rum på ett fartyg vicl namn "Hed Dawn", tillhörande bol

sjevikflottan . 130 man av fartygets J) esättn ing clöclacles, ocl1 fartyget 

sjönk efter explosi onen. 

Siam. 
N. M. R. sicl. 450/ 1920. 

Destroyem "Racli ant", en stor 'rl1omycroft ]) , t, som gick av stapeln 

1917, har av engelsJ;a am iralitetet försälts till Siam. 

Brasilien. 
Le Yacht sicl. 435/ 1920. 

Brasiliens nya flottprogram omfattar byggandet av två slagskepp 

av moclärn typ Dess u tom sko la byggas två lätta kryssare om 4,000-5,000 
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Lons, Yiclaec fem jagare om 11-1.200 tons, tre större u-bå tar på 800 ton~ 

samt sex minclee om 250 tons. 

Rumänien. 
Le Yacht s icl. 436/ 1920. 

Den rumänska marin en lär h ava föt' avsikt att iriköpa "::iparYi cro· · 

och "'N ibb io·· f rån Italien , Yard era om 1. ,450 tons. 

Royal Air Force. 
Offi cer am e i cl et engelska luftförsvaret - Hoyal air force - h a nu 

erhållit särskilda b enämningar, Yars motsvari gh et inom flottan oc l1 armen 

f ramgår aY neclans tåencle tabell. 

Hoyal a ie force. 

Marshal of the Air. 
Air Cl1ief-Marsllal. 
Air MarshaL 
Air Vice-MarshaL 
Air Commodore. 
Grou p Captain. 
vVing Commander. 
Squadr on Leader. 
Fligh t Li eutenant. 
F ly in g Officer 

(or Ob seeve r ). 
P ilot Off icer. 

Flottan. 

Aclmira l of t l1e Fleet. 
Admira l. 
Vi ce-Aclmiral . 
Hear-Admiral. 
Commoclore. 
Captain. 
Commancler. 
L i e u L. -C o m mander. 
Lie u tenant. 

Sub.-L ieutenant. 
Miclsllipman . 

Fi elcl l\Iarcll al. 
Gener al. 
Li eut.-Geneeal. 
Major-General. 
Brig.-G eneral. 
Colonel. 
l:i eut.-Colo nel. 
Maj or. 
Captain. 

Li eutenant. 
Sec .-Lieu ten an t. 
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Litteratur. 

::VIarinlit tcratmförenin gen ll.ar i dagaena utsänt sjätte delen av si n 

år 1.91-'L påbörj ade seri e : "Världskri ge t" . 

, Den nu u tko mn a · boken b är t iteln: "Undervattensbå tsk ri ge t med 

huvudsal;lig hänsyn till J;rigsskl\cleplatsen i Nordsj ön uneler världskrige t 

1914.- 1018" och är förfa ttact a:v kap tenen v id Kungl. flottan Art11m öm

berg. 
I en öYerskållli g, sakrik oclt lättläst form g ives här dels en skiltl 

ring av undcrYattensbå tsvapn ets s tåndpunkt f öre kr ige t, clels en llesk r iv

nin g , huru i fö rsta l1 ancl England och Tyskland eli spon erade oc l1 använcl e 

s ina und erYa ttcnsbåtar för spaningsänclamål, anfall på mo tståndarens ör

logs- och slutligen hans handelsfartyg. . AY speciellt intresse äe fö rfatta

rens skil clrin g av hLll'U ele n tysJ;a ledningen vacki"acle mellfUl valet att, 

tro t s cle dä rmed fö lj and e diplomatiska ko nfliktanledningarn a, ti llgripa 

det oi nskränkta unclervattenslJ, tskriget eller a tt avst å rläri från, oc11 huru 

elen slutligen tillgrep detsamma - men el, för sen t. 

Et t kapi tel giver Yiclare en säreleJes go ll b ilel av mecl Yil l'a mede l 

undervattensbåtskrigets fruktansv äreJa l1o t rn ot ententemakternit avvärj

des - genom en särskild organ isa ti on för att bekämpa unclervattens

b å tsfaran, genom ökni ngen av antalet för j akt ri1 o t unclervat tensbåtar 

b es tämda fartyg, clessfl.s förseend e mccl lyssnampparater, mecl vi lkas hj älp 

man k unde l• esLämma läge t ay en u nel er gång Yamnd e uncl e t·vattensbåt, 

sam t mecle lst sänl;bomiJc r, Yilka lwagtes till e:-.:p losion i näel1e tcn av upp

täckta unclervat lensb· ta r , genom anorcln ancle t av s . k. un elervattenb åts

fällo r, vars clramati ska anorclnancl o det må Yaea förfa ttaren själv förb e-

11, l.le t a tt avslöja för läsaren, genom lJestyckning av Iland elsfartyg m. m., 

men framför allt genom ett omfattande konYojsyste m och Yäld iga nä t

samt minsp ärrar i öppna sjön. 
I en för även icke-fackm ann en särel eJes intressant sk ild ri ng givce 

sålund a pub likation en i fråga en god bi lcl av h ur l~ nglands ödes timm a 

s lutli gen - seflan clet oinskrä nkta undervattensbåtsk ri ge t m isslyckats 
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blev 'r J·sk lancls egen ödes t imma, slutande mecl elen i sista kap itl e t ~k i kl

racle utl.ämningen till t ententen aY bL a . elen tyska unclervattenslJ tsfl ottan. 
Pub li kationen i fråga, v ill,en crl1ålles av föreningens mecllemmal.' 

mot eniJ art årsavgiften, tillllanclahå llcs i IJokhancleln t i Il ett pris av kl'. 
7: !JO. Ny tillträclanclc medlemmar l' unn a skriftli gen anmäla s itt inträcle 
i för eningen uneler aclress: :vra rinli ttc t·a turföreningcn, 1-IöglJe rgsgatan 17, 
Sto ckh olm. 

Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsämnen för år 1921. 

1. ·vilka erfarenh;:;ter lämnar världskriget i fråga om våe 
flottas strategiska och taktiska upplrädancle? 

2. Vilka erfarenheter lämnar världskriget i fråga om vår 
sjökrigsmateriel? 

3 . Vilka erfarenheter lämnar världskriget fråga om 
vårt fasta kustförsvar? 

4 . Vilka erfar enheter lämnar världskriget fråga om 
gnirsttelegrafirens taktiska användning? 

5. Huru böra vål'a fartyg konstJrueras , för att verknin
garna av skador i undervattenskroppen skola bliva 
möjligast obetydliga? 

6. Fritt val av ämne inom området för Kungl. ödog~s 

mannasällskap·ets verksamhet. 
Tävlings,skrift bör , åtföl jd av förseglad sedel, upp 

tagande författarens namn och adress ell er ock ett val
språk, vara ingiven till Kungl. örlogsmannasällskape t s 
s ekreterare, Karlskrona, senrust den 1 nä:stkommande s ep
tember . 

Finner Sällskapet inlämnad tävlingsskrift förtjänt av 
pris, tilldela•s författaren Säll skapets medalj i silver. 
Skulle inlämnad skrift ans ers vara av synnerligen utmärkt 
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fö rtjäns t. kan Sällskape t besluta att t illdela förfatlat' en 
samma m edalj i gud. 

rPävlingsskrift , som icke kan belönrus m ed pris men 
likväl anses förtjänt av Säll skapets erkännande, •erhåller 
på högtidselagen hedrand e omnä:mnancle. 

Skulle elen för~Seglad e sedeln, vill\len åtfölj ee skrift , 
som blivit peisbelönt ell er erhållit hedrande omnämnande , 
enelast innehålla valspråk , tillkännagives detta under 
f ö1~s ta hälften av novemb er månad i " Po·st - och Inrikes 
'ridningar" med anhållan, att författaren ville till Säll
skapet uppgiva namn och adress . 

Såvida författaren av inlämnad tävling·sskrift icke 
till.kännagiv.er motsatt önskan, förbehåller sig Kungl. ör
logsmannasällskapet rättighet att i s in tidskrif offentlig
göra densamma. 

Karl skrona i novemb er 1920. 

sekreteraren. 
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsveten

skapliga tidskrifter år 1920. 

Sj ökrin shis tori a m. m. 

'l'ordenskj o le! N. 'l' . I. S., sic!. 231. 

Navig ation. 

Gy roskopkompasset og cle ts Teor i D. T. f. S., si cl. 418, 4!,9. 

D-korrektoren for kompassen ombord i j ern-

skibe 0000 OOoooo 0000 00 00 00 000000 0000 0000 00 000 000000 000000 00 N. 'J'. f. S., s id. 275. 

Und er vattenshå ta•·, torpeder och m inor m. m. 

Unclervannsfartpi er i en fr emticlig sj pkrig 000 

Sj öfael. 

British shipping, marin e insueance and 

fr eigh ts 

H~il s o- och sj u k vård. 

LiU om ventilasjon av krigsski lJe og kaserner 

N. 'l'. I. S, sid. 2:JG. 

S. G. , sid. 2385, 2!,53, 2523. 

2595. 

N. T. f. S., sicl. 265. 




