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o 

Arsberättelse i skeppsbyggeri och 
maskinväsende år 1919. 

A,·given Yid KungL örlog·smannasä1lskapets sammant rä.rle 

den 1 oktober 19Hl av leclamrtC'n Lindgren. 

Sedan föregående årsberätlelse avgavs, har Kungl. Flottan Svenska 
genom nybyggnader tillförts förstärkning ay en jagare Wacht- flottans ny
m eister och två vedettbåtar Sveparen och Sprängaren. Jaga- byggnader. 

ren Wachtmeisler anmäldes klar till besiktning den 3 septem-
ber 1918, men blevo provturerna på grund av ett mindre ha-
veri å bb. propellerturbin icke slutförda förrän den 19 okto-
ber, då jagaren genomgått föreskrivna provningar på tillfreds-
ställande sätt. Den högsta medelfart, som därvid ernåddes 
under en tid av 17 min. , var 33,2 knop vid 11 ,437 ahkr. och 
451 varv per minut, och den fart som molsvarar högsta vid 
något tillfälle observerad effekt av 12,325 ahkr. och varvantal 
av 472, 0 varv per minut var 34,, knop. Det ~ix emellertid att 
bemiirka, att de använda propellrarne på grund av omshin-
digheter beroendt' på krisliden varit av gjutstål och ej av me-
tall , med vilket senare slag av propellrar torde kunna fönän-
Las ett bättre resultat. Jagarens skrov och maskineri äro i 
full överensstämmelse med dess i föregående årsberättelser be-
skrivna systerfartyg W rangels. 

Vedettbåten Sveparen anmiildes Hi.rdig till besiktning den 
3 september 1918 och levererades efter fullgjorda prov den 9 
i samma månad. Det erhållna provtursresultatet visar vid 
forcering en fart av 11 ,224 knop vid 527, 2 ind. hkr., 165 varv 
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per minut och 0, 722 kg. kolförbrukning p er hkl. och timme , 
samt utan forcering en fart av 10,Gss knop vid 418," hkr. , Hi2 
varv per minut och 0,704 kg. kolförbrukning per hkt. och 

timme. 
Vedettbåten Sprängaren anmäleks till besiktning den 11 

november 1918 och levererades den 14 i samma månad dln 
genomgångna prov, varvid resultaten blevo under forcering 
10,

96 
knop och 484 ind. hkr. vid 159,~ Yarv per minut och en 

kolförbrukning av 0,7n kg. per hkt. orh timme samt utan for 
ccring en fart av 10,034 knop och 420 ind. hkr. vid 152," varv 
och en kolförbrukning av O,rGG kg. per hkt. och timme. 

V cdettbåtarnes byggnadss~ilt och maskineri äro för örlogs
mannasällskapets medlemmar kända genom beskrivning u t i 
föreaående årsberättelse och kunna därför lämnas åsido. 

b 

Krigsfar- På grund av den hemlighetsfullhet, varmed de krigförande 
tygsbyggnad makterna av naturliga skäl omgivit alla åtgärder, som lwriirt 
in~.m en del det militära skeppsbyggnadsväscndet, har under det pågående 
frammande kriu:et föu:a blivit med nåaon visshet känt av de tekniska crfa-

mariner. ~ ~ ~ 
renheter och riktlinjer, som tillämpats på krigsfartygsbyggn a-

Engelska 
slagskepp. 

der. Då emellertid efter stilleståndels avslutande elen ogenom
trängliga slöja myndigheterna lagt över hithörande frågor smft
ningom har börjat lyftas, är det möjligt att åtminstone pa 
vissa områden få en hild av den utveckling som skett. 

Chefen för Engelska Amiralitetets konstruktionskår Sir 
Eustacc el' Eyncourt har uti ett föredrag i London lämnat en 
del meddelanden om flottans nybyggnader, varur följande upp
gifter över slagskepp och kryssare må anföras, då de sasom 
autentiska måste betraktas såsom särdeles v~irdefulla. 

Sedan kriget blivit förklarat , inriktade man sig med a ll 
makl på ett skyndsamt färdigställande av dc stora fartyg , som 
voro under byggnad, samt beslöt att igångsätta nybyggnad en
dast av sådana, som på en kortare tid kunde fullbordas. 

Med denna princip var påbörjande av nya slagskepp läm 
nad ur räkningen. Genom färdigställande av de redan igång-
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satta har emellertid under kriget tillförts flottan ej mindre 
än tolv slagskepp, vm·till komma tre från andra nationer över
tagna, i England beställda slagskepp. 

A'" Iron-D u k e-klassen hade två fartyg levererats kort före 
krigsutlJrotte1, de tva atcrsHtende hlevo färdiga i oktober och 
november 1914. Far tygen voro i huvudsak lika sina när
maste företrädare av King George V klassen, men hade 15 
cm . i st. för 10 cm. kanoner till medelsvår bestyckning. Ett 
visst intresse är förknippat med Iron Duke sasom varande 
amiral Jellicoes flnggskcpp i Jutlandslaget. Systerfartyget 
Marlborough är det enda slagskepp av post-Dreadnought-typ, 
som blivit torpederat under kriget. Då det var i stånd att !)C

hålla sin plats i slaglinjen visades d~irav , att den på dessa skepp 
befintliga skotlindelningen med det bepansrade langskeppssido
skottet är av betydande Yärde, ehuru sedermera övergiven för 
den såsom ännu efiektivare ansedda konstruktionen med 
>> bulge », vilken allmänt införts på dc under och efter 1915 
planerade fartygen. 

I sin bok om >> The Grand Flcel >> omnämner Amiral Jclli
coe, all det i kasemalt uppställda medelsvåra artilleriet på 
Iron-Dul,c-ldasscn var placerat väl lågt, enicir under de svåra 
vinterstormar, som floHan hade aLL utstå i dc nordliga far
nlttncn kring Skottlancl , a Ila kring kanonerna befinlliga por
tar oupphörligt blevo bortslitna och stora vattenkvantiteter in
komma i fartygen. Man blev dii.rför nödsakad all konstruera 
nya tätningsanordningar mellan kanonernas sköldar och far
tygssidan samt alt bakom knnon crna uppbyggda valtentäta 
plåtskärmar avsedda alt lokalisera inkommet vatten och hindra 
det att nedkomma på de undre cliicken. De Higst placerade 
två 15 cm. kanonerna, vilka befunno sig enelast cll fåtal fot 
över Yattcnytan , blcvo borttagna och öppningarna för desam
Illa igensaLta samt pansarskydel anbragt cläröYcr. Samma för
ändringar bleYo sedermera vidtagna även på fartygen ay Queen 
Elizabeth- typ och pä slagkryssaren Tiger. 

Efter slaget vid Julland blevo Iron-Duke-fartygen, liksom 
flertalet övriga slagfartyg, försedela med ökat pansardäcks-
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skydd över ammunitionsdurkarna. Visserligen hade under 
slaget blott i elt enda fall en del a v ·~n projektil gen amtritngt 
etl pansardäck, men vidtogs onmnämnda åtgärd det oakt at, 
enär med dc växande stridsavstånden och de v~ixande nedslags
vinklame hos projektilerna faran för pansardäckens genom 
slående ansågs böra minskas . 

De närmast följande färdiga slagskeppen voro fem a1· 
Queen-Elizabeth klass. Tre av dessa levererades efter nitgol 
över två års byggnadstid i januari , mars och oldaber 1915 och 
två i februari 1916. De visa betydande skiljaktigheter mol 
sina föregångare, i det de försetts med 38 cm. , kanoner och 
farten ökats m ed 4 knop till 25 lmop, krävande i det närmastt' 
en fördubbling av maskinkra ften. Antalet grova kanoner re 
ducerades därför till 8 mot 10 på föregående klass, pannorna 
anordnades uteslutande för oljeeldning och deplacementet m-a
des till 27,500 ton. 

I slaget vid Jutland deltoga fyra av dessa fartyg och voro 
under ett flertal timmar i häftig drabbning, varunder i syn
nerhet vVarspite fick uthärda h ä ftig beskjutning. De återviin
de alla utan att vara salta ur stridbart skick. Efter slaget 
blevo de försedda med ökat skydd över ammunitionsdurkarnc. 

De sista under kriget färdigställda slagskeppen äro fem aY 

Royai-Sovereign klass. De hava samma b estyckning som 
Oueen-Elizabeth men farlen har åter minskats till 22 knop. 
De voro försedd~1 med ett gott undcrvattensskydd, vilket dock 
på tre av dem ytte rligare förbättrats genom tillkomsten ~Il' 
utvändig s. k. »bulgc>>. Ramillies blev försedd med dylik före 
sin sjösä ttning, två under kriget vid de tillfäll en då de docka
des, och dc tva övriga äro avsedda att erhålla den vid kom

mande higlig tidpunkt. 
Förutom ovan a ngivna fartyg övertogs det ursprungligen 

för brasilianska, sedermera för turkiska regeringen byggda 
slagskeppe t Agincourt, vilket vid krigsutbrottet var i begrepp 
att avgå till KonstantinopeL Vidare det av Turkiet b esli.illda 
Erin, som blivit färdigt i au gusti 1914 och det för Chil e al
sedda Canada, som levererades i september 1915. Ett annat 
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för Chile avsett slagskepp lämnades först ofullbordat, men 
~indrades under 1917 till moderfartyg för luftfartyg, fick nam
net Eagle och överlämnades till Förenta staternas. flotta . 

Singkryssaren Tiger färdigshilldes i oktober 1914 och är s lagkryssare 
i huvudsak lik sin föregångare Qucen Mary, m en har fått 15 och stora 
cm. kanon er till m edelsvårt artilleri . Vid tiden för krigsut- lätta krys-

sare. 
brottet voro ritningar under arbete för två slagskepp av något 
m odifierad Royal-Sovcreign-typ . Det bestämdes emellertid, att 
dessa i stället skulle byggas som mycket snabba slaglnyssare, 
och de konstruerades att bära sex ;38 cm . kanon er samt sjul-
ton 10 cm . kanon er, varav femton uppställdes en ligt en ny 
metod i vridbara triple- lawttage. Fartygens namn blevo Rc-
nown och Repulse, deras kölar sträckles i januari 1915 och de 
levererades i augusti oc h september 1916 efter något över 1 1

I 2 

år , vilken lid måste anses synnerligc·n kort i belraktande av, 
att de voro av h el t ny typ och hade clt deplacement av 26,500 
ton. Reno\vn uppnådde 32 ,.; knop mC'd 120,000 hkr. och H.e-
pu lse 31,~:; kn op vid fullastat läge. Fartygens midskeppssek-
ti on vi sar en modifier-ad form av >> buige >> fii r åstadkommande 
av skydel mot torpeder. Under byggnadsliclen hlev pansar-
däcket öka l i tjocklek över ammunitionsdurkarna till följd av 
erfarenheterna från Jutlandslaget. 

Något efter påbörjandet av fii r egaendc kryssare igång
sattes kon struktionen a:' tre mycket snabba kryssare, vilka 
voro avsedda alt bekämpa fiendens lätta kryssare vid deras 
raider m ot konvojer. De skull e förena hög fart och kraftigt 
artilleri med litet djupgående. Dcrns byggnad hemlighölls 
synnerligen strängt och dc blevo diirför en tid kallade , Hush >> 
fartygen . Fartygens namn äro Cou rageous , Glorious och 
Furious. Dc två förs ta blevo b estyckade m ed 4 st. :38 cm. ka
noner i lvå dubbeltorn samt adeTton 10 cm. kanon er i tripl e
lavettage. Deplacementet blev 18,000- 19,000 ton och farten 
32 kn op vid en maskinstyrka av 90,000 hkr. Fartygssidan 
förseddes med ett sk ydd av 50 mm. pansarplåt liksom å nyare 
lätta kryssare och e tt tunnl. pansardäck inlades över hela far-
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tygets längd, vilket dock efter Jl1tlandslagct ökades i tjocklek 

0ver durkarne. Djupgåendet ble,· 22 fot eller 5 fot mindrv 

~in något existerande slagskepps eller slagkryssares mrd ~a 

grov armering. Dc ha första fartygen överlämnades till flot

lan i oktober 1916. Det ena av desamma mötte vid sin prov

lur hart viider och visade dänid nagra tecken till svaglwt fiir 

om förliga tornet, varför de måst där förstärkas. Det anst·~ 

emellertid därför, att den höga farten näppeligen kan uppriitt 

hållas mol alllfiir hög sjö . Furious byggeles med samma liingd 

och samma maskineri , men med olika midskeppssektion, i dl'l 

den försågs med mera utvecklad »h ulge ». Sc fig. l. B~styck

ningen var även ändrad till två 45 cm. kanoner i cnkello rn . 

På varen 1917 blev det hcstiiml, all fartyget skulle föriin dra~ 

till m oderfartyg för flygplan, varför först det förliga och sechu: 

även det aktra tornet borttogs , och i stiillel ordnades starl

pla ttformar samt hangar för flygmaskiner . Den mecll'l svar.t 

bestyckningen av 10 st. U cm. kanmwr bibehölls, varjiim lt• 

fyra st. triple-tuher för 53 cm. torpeder anordnades pa cEic·k. 

Fartyget iivcrlogs cliin'fter av flottan i juli 1917 efter prO\ lur. 

, -j el vi l k en uppn åtts 31 \' 2 knop. 

Lätta Lälta kryssare hava uncll'r kriget hyggls i stort antal a1 

kryssare . ['l l 1 l o • d d' · t' era ;: asser mec sa smanmgon1 viixan e JmensJoner , ran 

Arethusa-klassen om 3,500 tons deplacement och 125 mclt'r~ 

liingd till D-klassen om 4,650 tons deplacement och 13.) ,,; m. 

liingd. Bestyckningen viixte från 2 st. 15 cm. och 7 st. JO 

cm. kanond på de första till 6 st. 15 cm . kanoner på dc sisl~1. 

Dessutom föras i varierande antal däckstuber för 53 cm. tor

peder . Likartal för alla var skyddet för den del a,· fartygeL 

som upptages av pannor och maskineri , bestående av so-;~8 

mm. stålplåt nitad till fartygssiclans 25 mm. tjoc ka bord

läggningsplåt Maskineriet om 40,000 hkr. har givit samtlig:t 

klassernas fartyg en fart av omkring 29 knop och har man fiir 

att möjliggöra installation av ett så kraftigt maskineri yaril 

nödsakad att konstruera detsamma i stor likhet med det å 

jagare brukliga, samt införa atwänclning <W uteslutande olje

eldning. 
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Under sommaren 1915 utarbetades ritningar för en ny lätt 
kryssaretyp av större dimensioner, den s. k. Raleigh-klassen. 
Den avsågs huvudsakligen för användning på stora och av
lägsna farvatten. Bestyckningen bestod av sju 19 cm. kanoner, 
varav 5 äro uppställda i medellinjen , deplacementet var 9,750 
ton och längden 184,4 m. Maskineriet avsågs för en kraft
utveckling av 60,000 hkr. , vilket dock för tre av fartygen öka
des till 70,000 hkr. genom införande av enbar oljeeldning. 
Samtliga fartyg försågos med samma skydd för sidan som ck 
små kryssarne, men skilja sig från dessa genom att midskepps
sektionen konstruerats m ed en modifierad »lmlge >> till skydd 
vid torpedträff. Se fig. l. Fem fartyg byggdes av denna klass. 
men ett av dessa har omändrats för användning som m odPr
fartyg för flygmaskiner. 

Konstruktion och byggnad av jagare uti den engelska flot
tan har under kriget stått i nära samband med undervattens
båtames bekämpande, och den mot slutet av kriget avtaganek 
effekten av de senares verksamhet tillskrives i engelska tid
skrifter i hög grad jagames uppträdande. Då förutom tidi
gare uppgifter det således tillföll jagarne en mängd nya ålig
ganden, uppstod följaktligen ett starkt behoY av ökat ant al 
sådana fartyg, och en högst belydande del av den engclslw 
nationens stora kraftutveckling för framslällning av örlogsma
teriel under kriget har d~irför nedlagts på byggnad av jagnrr. 
Regeringen blev till och med nödsakad atl utöver de m ed el y
lika fartygs konstruktion av gammalt förtrogna varven an
vända varvsfirmor, som saknade föregående erfarenhet aY ifrå
gavarande dock så krävande byggnader. 

Under tiden för den aktiva krigföringen eller från den 4 
augusti 1914 till den 11 november 1918 fullbordades och len
rerades av 16 engelska varvsfirmor 25 st. s. k. flottiljledarr 
och 280 st . jagare. Den närmare fördelningen av deras till 
komst på krigets olika skeden visas av n edanstående tabell. 
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' 
l Intill Under Under U d l Intill l 
l 

slutet ~ er den l J 
åt• å r ar Summa av 19J5 J916 1917 nov 

t914 1918 

Flottiljledare ········ ··· ···· 2 

l 
6 s 3 l G 25 

Jagare 29 3l l ···· · ··· · · ····· ........ l 88 66 6() 280 

Summa för år l 31 37 l 96 69 72 305 

Av dessa hava genom fi endens krigshandlingar gått för
lorade 3 flottiljledare och 27 jagare. 

De landvinningar, som det utväxlade turbinmaskineriet 
gjort, framgår av nedan angivna tabell över fart yg, pä Yilka 
detsamma införts. 

l 'l'ill Under Ulln er Under Till 

l sl utet år å r år elen J J Summa 

l 
av J9J5 1916 19J7 llOV . 

1914 J918 

Flottilj] e dare ........ .. .. .. . ! - - - 2 6 8 

Jagare ..... .......... .... .... . ! 2 - 15 59 62 138 l 
Summa l 2 l - l J5 l (il l 68 l 146 

Utveck lingen av de olika jagaretyper som byggts har varit 
följ ande. 

Vid tid en för krigsutbrottet befann sig under byggnad 
fartyg av den s. k. M.-klassen. Dessa hade en Hingd aY 80,,. 
meter och ett deplacement av c:a 1,000 ton samt voro avsedda 
att göra en fa rt av 34 knop. Bestyckningen b estod av tre 10 
~m. kanoner och 2 st. dubbeltm·pedtuher för 53 cm. torpeder. 
Anga erhölls från tre Yarrowpannor till turbin er av Parsons 
eller Brown-Curtis typ arbetande direkt på propelleraxlarne 
och utvecklade 25 ,000 hkr. vid 750 varv per min. 
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Dc under krigets första tid nybeställda fartygen voro i alla 

huvudsakliga delar lika M-klassens, till dess att i mitten ay 

1915 beställning gjordes av R-klassens fartyg , vilka skilde sig 

från M-fartygen därigenom, att dc försågas med utväxlad(• 

turbiner på omkring 27,000 hkr., varigenom varvantalet ned 

bragtes till 350 per minut. Praktiskt taget företogas inga änd 

ringar på dimensioner, skrov eller bestyckning. 

Nästa steg uti utveck lingen togs vid konstruktionen av Y

och vY-klasserna under senare delen av åt· 19J6. Dessa klassL·r~ 

fartyg byggeles betydligt större än föregående, men utrustades 

med maskineri av samma slag och kraft. Längden ökades til l 

91,H m. och deplacementet lill omkring 1,300 ton . Bestyck

ningen blev fyra 10 cm. kanoner och en 75 mm. luftka non 

samt 2 st. dubbel- eller lriplelorpcd luhcr för 53 cm. torped er. 

Följande kla ss, de s. k . S-fartyt:~en , Mnfingo R-klassem 

mindre dimens ioner och kanonbestyckning, m en en del fiir

iindringar gjordes vid backens aktre del för alt bereda uppstiill

ningsplats på var sida av fartyget för två enkeltuber f0r .f,-J 

cm. torpeder. Förutom dessa funnas två dubbeltuber fiir ;);\ 

cm . torpeder. 
De fartyg , som voro under byggnad vid vapenslilleslimd<'h 

ingående, äro modifierade W -fartyg, i det dim ensionern a at er 

ökats. Bestyckningen upptager fyra 12 cm. kanoner, en /:J 

mm. luftkanon och två triplc-torpedtuber för 5a cm. torpe

der. Fartygen bliva dc största och starkast armerade jagare. 

som ännu konstruerats fö r engelska flottan , och kunna niista11 

anses vara mera en liten lätt kryssare än en jagare. 

Dc fartyg , som benämnas floltiljledare, äro såväl vad di

mensioner som bestyckning beträffar liknande \V -typen s ja

gare, m en deras maskinstyrka är ökad för att vidmakth alhl 

den högsta jagarefarten av 36 knop oaktat det större dep la

cementet. 
Som exempel på en dylik må anföras den av Thornyeron 

byggda >> Shakespeare >>. Dess dimensioner äro: Hingel 101,"' 

m. Breeld 9, , .. 8 meter. Bestyckningen bestå r av fem 12 cn1. 

kanoner, en 75 mm. luftkanon och två tripletorpcdtubrr. 
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Bränsleförrådet iir 500 ton olja och deplacementet med hela 

oljeförradet 2,000 ton. Besättningen 157 man. Dess fart blev 

38,"" knop med halft bränsleförråd. 

Som naturligt iir, hava uneler kriget provturer mäst utfö

ras enligt in sk riinklarc program och på distanser av olika 

djupgående, varför resultaten ej äro fullt jämförliga och pa

lilliga. Det uppgiws emellertid, att de mi n d re jagarna vis n t 

farter av iinda till 39,1 knop och de större av upp till 35,;;o 

knop. 

För att göra fartygen liimpade för deras speciella tjiinst

göring mot u-båtar fiirsågo desamma med en k ra ftig försläY 

av smitt e ller gjutet stål samt med clubbel bordli.i()"()"nin()" 1" fo··1·-bn b 

skeppet, sa att dc skulle kunna ramma i nttlcnytan liggande 

fi end er. De tidigare byggda bålarne utru stades med attiralj 

cch anordning för svepning, men alla slags svep avskaffades 

på dc senare, vilka i stället akterut försågos med anordning 

att ulkasta underntttensbomber, vilka lösgöras antingen för 

hand eller med tillhjälp av hydraulik från bryggan. Eller ock 

begagnas för bomberna en Thornyerafts kastapparat. 

En del av jag:arne utrustades för minutläggning med min

räls för ell antal av 50 st. min or. Då emellertid denna tjänst 

ansetts endast bliva t ilWillig och en~ir ett par kanoner och tor

pedtuber måst borttagas för aU hereda plats för minorna, är 

hela ano rdningen gjord lä tt löstagbar. 

På under byggnad varande fartyg skall uppställas en av

ståndsmätare. 

För att tillgodose hefiils och manskaps bekvämlighe t bätt

re ~in a tidigare fartyg , hava sidor och däck försetts med iso

lerande garnering i bebodela lokalc>r och uppvärmning an

ordnats. 

En redogörelse önr den andel uti byggnad av undervat

tensbåtar, som under kriget tagits av firman Vickers, är aY 

särskilt intresse, såsom givande en bild av utvecklingen inom 

~len engelska u-båtsflottan. Bemälda firma torde nämligen 

mtagit det förnämsta rummet bland dem, som biträtt Amirali-

Engelska 
U-båtar 

,. 
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tetet på ifrågavarande område och i flertalet fall utfört den 
eller de första fartygen av nybeställda typer. Uneler krigets 
femtioen månader levererades ensamt från Vickers femtiofyra 
u-bålar av olika typer enligt följande tabell. 

Av E-klass 
>> V-
,, G-
,, K-

'' N-
'' H-
» L-

15 
4 
6 
e. 
1 

10 
g 

>> andra typer . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Summa fl4 

De i augusti 1g14 uneler byggnad varande u-båtarna voro 
av E-klass. Denna klass är en av de talrikaste uti flottan , (en
ligt uppgifter ur skilda källor finnas ett 70-tal, varav 20 funn os 
eller voro under byggnad vid krigsutbrottet). De hava visat 
sig överlägsna tidigare typer, särskilt uti sjövärdighet genom 
en god överbyggnad och brygganorclning. Två av desamma 
hava gjort en färd från England till Australien; den ena till
ryggalade en distans av 30,000 sjömil, innan dess maskineri 
behövde undergå reparation. 

E-klassens båtar hava en längel av 55,17 m., en breeld över 
siclotankar av 6, 8 8 m., ett deplacement av 800 ton i u.-v.- läge. 
De äro armerade med 5 st. torpedtuber för 45 cn1. torpeder., 
lvå i stäven, två på siclan och en akterut samt medföra 10 tor
peder. Kanonbestyckningen har varierat. Aktionsradie vid 
10 knops fart är 3,225 sjömil med ett oljeförråcl av 42 ton. En 
i:vervattensfart av 15 knop erhålles genom lvå stycken olje
motcrer a v Vickers tillverkning, varelera utvecklande 800 hkr. 
För undervattensfart finnas två 420 hkr. elektron10lorer, gi
vande en fart av 10 knop, till vilka erhålles ström från tvenne 
batterier om varelera 112 celler. Pressluft förvaras uti 57 
accumulatorer. Gnistinstallati~n med fällbara master och un
dervattenssignalanorclning finnas samt två periskop, varav del 
ena k:m användas till spaning efter luftfartyg. 
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G-klassens båtar erhöllo något ökad storlek och bestyck
r.~ng. Dimensionerna blevo 57 m. längel och 6, 91 m. breeld 
samt deplacementet g75 ton i u.-v .-läge. Ökningen var delvis 
en följd av, att båten över hela längden byggdes med dubbelt 
skrov. Maskinstyrkan och farten var densamma som hos E
bålarna. Bestyckningen blev två stävtuber och två siclotuber 
för 45 cm. och en aktertub för 53 cm. torpeder, och 10 tor
peder medfördes. Kanonerna äro en 75 mm. kanon och en 
lättare luftkanon. 

För att öka u-båtsflottan så fort som möjligt beställdes 
av Amiralitetet 10 u-båtar även hos Vickers filial i Montreal. 
Dessa båtar av H-klass konstruerades av Electric Boat C:y 
och voro systerfartyg till Förenta Slaternas senast byggda u
båtar. Deras sjövärdighet prövades genom färden över At
lanten till Adriatiska havet och N orclsjön, där de blcvo an
vända. I december 1g16 beställdes hos Vickers i England yt
terligare 12 båtar av H-klassen med smärr-e modifikationer 
från de amerikanska för att möjliggöra tyngre torpedbestyck
ning och gnisttelegraf av större kraft. Deras längel var 52,3o 
m ., bredel 4, 8 m. och deplacement 510 ton i u.-v.-läge. Farten 
är 13 knop i ytläge och 10 knop i u.-v.-läge med 480 hkr. 
hos oljemotorerna och 320 hos elektromotorerna. 1 förhål
lande till sin storlek utrustades dessa fartyg med mycket kraf
tig torpeclbestyckning, i det de fingo fyra stävtuber för 53 cm. 
torpeder och medförde utredning av sex torpeder. 

En I-klass byggeles uteslutande på örlogsvarven, men varje 
fartyg utrustades med tre stycken Diesel-motorer av Vickers 
tillverkning. Enligt tyska uppgifter skall denna klass bestått 
av 15 båtar med 83 ,8 m. längel och ett deplacement av 1,420 
ton. Farten l g knop i ytläge och 7, 0 i nedsänkt läge. De 
voro bevärade med l st. 75 mm. kanon elle r l st . 10 cm. 
kanon och 6 tuber för 45 cm. torpeder och de lära avsetts 
att användas särskilt vid skyddandet av konvojer. 

L-klassens båtar hava i likhet med E-klassen cirkulärt 
enkelt skrov med sidotankar, men akterskeppet har bättre form 
och konstruktionen av typen avsåg att vinna ökad fart. Di-
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mensionerna är 72, 0o cm. längd och 7 ,1;; m . bredd samt ett 

dep lacement a'" l ,090 ton i ncdsän k t läge. D ieselmaskineri et 

iir kraftigt, i de t de två motorerna tillsammans utveckla 2,400 

h kr., givande en y tf art av över 17 knop. Dc elektriska mo

torerna om 1,600 hkr. giva en undervattensfart av 10 1
i 2 knop. 

Torpedbestyckningen består av fyra stävtuber och l\·a siclotu

ber för 45 cm. torpeder, varav medföras sex. En 10 em. 

kanon är monterad på en med kanonen vridbar plattform . 

Förutom de vanliga periskopen lär finnas ett särskilt natt

periskop. 
Pä grund as framställda önskningar från the Grand Fleet 

om u-båtar, som med bibehållande av sina egenskaper och 

funktioner som sådana, skulle kunna åtfölja flottan under dess 

kryssningar, konstruerades K-klassen. Enligt en uppgift lära 

omkring 20 sådana båtar finnas, oberäknat en del under kriget 

förlorade. Deras längd i:ir 103,3:l m., bredd 8,12 m. och depla

cementet i u.-v.-läge 2,650 ton. De äro byggda med duhlwll 

skrov förutom mot iindarne, som anses kunna skadas u!:1n 

omedelbar fara för båtens säkerhet. Farten iir 24 bwp i v ~

liige och erhålles medelst tvänne utväxlade :'tngturhinn r•lll 

tillsammans 10,500 hkr. Anga genereras i tvf1 YaJT!l\Yp:mi; c;· 

med nedsiinkbara skorstenar, över vilka öppningarna i skro,·c l 

täckas med vattentäta luckor vid klargöringen lill dykning. 

F örutom ångturbin erna finnes en 800 hkr. oljcmotor dri Yand(' 

en dynamo, som giver slröm till tviinne elektriska motorer för 

marschfart och för accumulatorladdning. Angmaskineriet knn 

cliirigenom reserveras för högre farter. För undervattensgång 

utveckla motorerna 700 hkr. vardera och giva båten en fart 

av 9 knop. Batteriet består av tre grupper om vardera 112 

celler . 
Till följd a,· dc stränga fordringarna på tjänstbarhet un

der svåra väderleksförhållanden har bättre skyeld för det navi

gerande befälet blivit nödvändigt och åstadkommits genom an

ordnande av ett däckshus över och omkring det sedvanliga 

manöverlo-rnet. Pc1iskopen äro de längsta dittills i engelska 

marinen använda med en totallängd av 30 fot. Gnisttelegraf 
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fö r långdistans är anordnad med luf tantenn erna burna av tele

skopmaster. Periskop och teleskopmaster manövreras medelst 

telemolorsystem. Komprimerad luft erhålles från två hög

trycks- och två lågtryckskompressorer. 

Det på K-klassen som nyhet införda ängmaskineriet be

står av två aggregat utväxlade turbiner och två ångpannor. 

Varje turbinaggregat utgöres av en högtrycks- och lågtrycks

turbin, vilka båda genom kuggväxel driva propelleraxeln. En 

backturbin är inbyggd i låglryckslurbinen. Propelleraxelns 

varvantal vid full fart är 400 varv per minut och motsvarande 

hastighet hos högtrycksturbinen 3,500 och hos låglryckslur

bincn 2,800 van. De elektriska motorerna arbeta likaledes 

genom kuggväxlar på propclleraxlarne med ett utvexlingsför

hållande av 2 : l. Såväl turbinerna s·om motorerna kunna lös

kopplas från propelleraxlarne, vilket för de senares del måste 

ske vid högst 220 varv. Turbinerna äro inrymda i en särskild 

V. T.-avdclning m ed Y. T.-diirrar till pannrum och förbindelse

gångar. Pannrummet innesluter dessutom behövliga hjälp

maskiner samt fläktar. Turbiner, pannor och alla värmcul

strålande ytor äro ytterst väl isolerade för att så långt möjligt 

minska temperaturen i maskinavdc)niHgen. 

N yinförd är användningen a v hydraulik för manövrering 

av lJaJias ttankventiler, periskoprör, telegrafmastcr, luckor för 

luftintag till eldrum och på dc sist byggda fartygen för ma

llÖYrering av luckor över slwrstensöppningar. TPlegrafcr äro 

av vanlig mekanisk typ med elektriska ringklockor som sYars

telegraf. 

Bestyckningen består av fyra sliiY- och fyra sidatuber för 

45 cm. torpeder, varav medföras 16 stycken. Kanonerna föras 

å överbyggnaden och äro två 10 cm. kanoner och en 75 mm. 

luftkanon. 

Fartygen innebära ett m·steg från förutvarande princip 

för undcrvattcnsbåtarnes taktiska uppträdande, i det de äro 

självständiga enheter och icke beroende av moderfartyg såsom 

E-klassens och övriga klassers båtar. Deras tjänster under Ini

get lära hava varit av största värde. 
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V-klassen var en på av Vickers utförda lankförsök grun. 

clacl, fristående typ av liten storlek, som byggeles uti krigl'ts 

tidigare skede. Dess dimensioner voro 44,oo m. längd, 4,," 111. 

breeld och ett deplacement av 460 ton i nedsänkt låge. Farlen 

uti ytläge var 13 knop vid 450 hkr. och 8 1/z knop vid 190 hkr. 

i u.-v.-läge. Balleriet beslår av två grupper om varelera GG 

celler. Bestyckningen innefattar två stävtuber för 45 cm. tor

peder, varav 4 medföras. 

För minering hava anordnats ett flertal u-båtar av E- och 

L-klasserna. Minorna föras i vertikala brunnar genom yl! c,-

tankarna med särskilda mekanismer för minornas fastlåsning 

och fällande. 

Enligt en över Hollru1cl från Lonelon kommande uppgift 

skulle genom de engelska u-båtarnes verksamhet i kriget fi il 

jancle fientliga krigsfartyg hava förintats: 2 slagskepp, 2 pan

sm·kryssare, 2 liitla kryssare, 7 jagare, 5 kanonbåtar, 20 u- lla

tar och 5 armerade hjälpkryssare samt 6 Zeppelinskepp. Dess

utom skulle 2 slagskepp och en lätt kryssare torpederats, men 

lyckats uppnå hamn. Därtill komma 14 transportfartyg, G 

med ammunition och li,·smeclellastade fartyg, 5 mindre ångare 

· och 197 segelfartyg. 

Tabell över dimensioner för engelsf..:a marinens senore u-bålur. 

l Deplace- Mashinkraft Fart 
1 Fartygsklass Längel Bredd ment i u -v. i yt- ~ i U.·V. 9i~~ läge läge läge läge Hlge 
l 

E-klass ...... ! 
m. m. ton hkr. hkr. knop kn op 

fl5,17 6,ss 800 1()00 840 15 JO 

G- > ..... . 57.oo 6,91 975 11':00 840 15 10 

H- » ...... 52,35 4,80 510 480 320 13 JO 

L- » ...... 72,69 7,1G 10!10 2400 1600 17 10.5 

I- > 83,so 7,01 18~0 36001 1350 19 7.5 ...... 

l K- >> 103 ,33 8,12 2(i50 105001 1400 24 0 .. .... 
V- 44,96 4,g5 460 450, 180 13 85 » ...... 
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Det framgår av ovanstående redogörelse, att även den 

engelska flottans myndigheter under kriget nedlagt de största 

ansträngningar och energi på att utveckla u-båtsvapnet till 

stor effektivitet och för att detsamma skulle vara vuxet aU 

lösa de uppgifter, som allt efter krigets gång uppställeles för 

detsamma. Det torde icke vara oberättigat alt just av bered

villigheten till dessa ansträngningar ävensom av synliga upp

gifter sluta till , att detta även lyckats u-båtarne. 

Seclari det försök , som av Föreula staternas flottmyndig-Maskineri å 

h t f... t " l 1 o J ·l d ·· d d l l · l Förenta Sta-e er ut or s a w angaren up1 er m e anvan an e av e c (tns ( 
·· 1· Il o b' l ternas slag-

utvax mg me an auglur m er och propel eraxcl, krönts med k h 
s epp oc 

framgång, och bemälda fartyg såväl visat sig driftsäkert som slagkrys-

i ekonomi överlägset sina med mekaniskt utv~ixlat turbinma- sare. 

sidneri och tripleexpansionsmaskineri förseelda systerfartyg, 

bl ev i Förenta Stalema beslutat införande av elektrisk utväx-

ling på nedannämnda nya dler uneler byggnad varande slag-

skepp: New Mexico, Mississippi, Idaho, Tennesst'c , California, 

W ashington, ·west Virginia, Maryland, Colorado och på de 5 

slagkryssarne: Constellation , Constilulion, Lexington. Rauger 
och Saratoga. 

Då bemålda flotta torde vara den första och hittills enda 

som infört elektriskt utväxlat maskineri, meddelas en kort be

skrivning över det för slagskeppet Tennessee avsedda maski

neriet. Vissa förbättringar, som sägas vara en följd av erfa

renhet från de tidigare fartygen , äro vidtagna på Tennessee, 

men iir del huvudsakliga arrangementet för samtliga fartyg 
fullt likartat. 

T ennessee, va rs deplacement är 32,300 ton. skall erhålla 

en fart av 21 knop vid en kraftutveckling hos maskineriet av 

28,000 hkr. Maskineriet är emellertid beriiknal för en över

belastning upp till 33,500 hkr. Det hestår av tviinne lurbin

drivna gen eratorer arbetande på var sin propelleraxel. Var 

och en av dessa fyra motorer skall utveckla 7,000 hkr. Yicl ett 

varvantal av 180 varv och Yara i stånd alt ko:~tinuerligl arbeta 

med en överbelastning av 8,375 hkr. De l:.<lva två skilda lind-
Tidskrift i Sjöväsendet. 37 
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ningar för 24 och 36 poler, varigenom de kunna få två nor

mala hastigheter av 180 och c:a 120 varv per minut vid full 

hastighet hos turbingeneratorn. Det blir på så siitt möjli gt all 

låta ångturbinen arbeta sin mest ekonomiska hastighet, van• 

sio· man använder full fart eller en marschfart av 15 knop . 
b 

Vid farter under 17 knop begagnas vidare bloll en turbingelw-

rator, vilken därigenom får arbeta med nästan full belastning 

och sålunda med god ekonomi. 
De håda turbingeneratorerna utveckla varelera 13,500 k. 

v. a. vid full hastighel och äro i stånd att forceras "till 15,000 

k. v. a. Generatorerna äro tv:'l-poliga och arbeta med etl van

antal av 2,190 vnrv per minut svarande mot 3G,, perioder per 

sele, da motorerna arbeta med 180 varv per minut. Maximni 

hastigheten hos generatorn ~ir 2,270 varv per minut molsva

rande 37, 0 perioder och en motorhastighet av 186,o varv. För 

att erhålla lägre farler kan turhinens varvantal reduceras ned 

till 1,500 varv per minut, viJl;.et med 24-polig motorkoppling 

motsvarar c:a 125 varv hos motorerna, varefter den ovanniimn

da omkopplin gen av motorerna från 24- till 36-poliga utföres. 

Vid denna omkoppling ökas på nytt generatorns hastighel till 

2,270 varv, vilket med 36-polig koppling likaledes motsvarar 

125 varv hos motorerna. Anordningen med 24- och 36-poliga 

motorlindningar motsvarar sålunda hell enkelt ett variahell 

utväxlingsförhållande mellan turbingenerator oeh motorer av i 

det ena fallet 12 :l och i andra fallet 18: l. 
Omkastning a v motorernas och därmed propelleraxlarncs 

rörelseriktning sker genom omkastnings-switehar, vilka om

ställa t va faser p a motorerna, medan generatorerna forlLl

rande rotera åt samma håll. 
Motorernas stator är som nämnt försedd med två skilda 

lindningar för åstadkommande av de två polkombinationcrna; 

rotorn har endast en lindning förcnnd till sliipringar på van

ligt siitt, så att molstånd kan inkopplas under ingångsiltining 

och omkastning. 1 

Turbinernas hastighet regleras medelst en hydraulisk re-

gulator. Belastningen på denna åstadkommes genom en oljc-
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trycksan ordning, Yilken tillåter reglering med den största nog

gnmnlwt och känslit;hct. Turbinerna äro av vVestinohousc 

typ. Fiirulom den ni"imnda hastighetsregulatorn äro ~e för

sedda med en a utom a Lis k fränslagn ingsinrältning för att på 

,·anligt sii lt aYs!änga angan vid eventuell ru sning a\" turbinen. 

Strömmen fran generatorerna ledes till ett cr•ntralt helii.gcl 

manöverrum , i vilket iir anbragt all instrumentering för kon

troll och striimfördclning till de fyra motorerna. I detta rum 

manöYreras iiven den ovannämnda rl"gulatonl för huvudturbi

nerna , strömhytare, reos tat för generatorerna och viilskcreosla
ler för molorcrnn. 

Dc kablar, som förena generatorerna och motorerna, äro 

naturligtvis av den slörsta betydelse, da de kunna anses mot

svara en huvudangkdning, och f~1rtygcts manövrering beror på 

deras tillförlitlighet. Varje kabel iir därför av den bästa kvali

tet, och cLL antal av parallella strömledningar äro ordnade så, 

att om en kabel bliver skadad, maskineriet dock ej må bliva 
otjänstbart. 

Samtliga hjälpmaskiner i maskinrummen äro naturliatvis 
elektriskt drivna. to 

. Förutom förhoppningarna om en något bättre ångekono-

1111, ~in Yacl förut å amerikanska fartyg kunnat erhållas med 

mekaniskt utviixln.dc turbiner, uppgivas som orsaker till det 

elektriska mnskineriets införande elen större möjligheten för 

maskinernas liimpliga placering samt den minskade uppvärm
ningen p:ol. grund av reducerade åno·Jedninoai· b b'-- . 

Fiir det liknande maskineriet på slagskeppet New-Mexico 

uppgivas angförbrukningsgarnn tierna för både huvud- och 
hjälpmaskiner vara: 

Fart i knop . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Angförbr. i kg. pr Ahkt. . . . . 6, 0 

15 Hl högsta fart. 
5 

För högre förbruknin g stipuleras en plikt av 56,000 dollars 

P:r kg: vid 10~15 knop och av 44,000 dollars per kg. vid 
hogre farte r . 

För j ä mförclses skull meddelas här nedan dc st ipuleradc 
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änggarantierna för pansarbåta rne 
Victoria . . 

Fart i knop .. ..... . .. ... . ..... . 
Angförbr. i kg. per Ah k. ....... . 

Gustaf V oc h Drottning 

c :a 14 högsta fart. 
6, 6- 6,3 ''') 5,1 

Siffrorna äro måhända ej fullkomligt jämförbara, da dt• 
svenska g~illa endast huvudturbinerna, de amerikanska huvud
turbiner med hjälpmaskiner. Då flertalet av de senare driva-; 
elektriskt, torde emellertid denna skiljaktighet vara av fög;~ 
inverkan. 

Nybyggnad Utvecklingen av handelsfartygsbyggnaden under de när
av handels- mast gångna åren har i övervägande grad varit bestämd a\' 

tonnage. striiYan alt i möjligaste mån råda bot på och minska den i 
hela världen rådande tonnagebrist, som blivit en följd av kriget. 

Föruton> det oinskränkta u-båtskrigets direkta inverka n 
till handelstonnagets förstörelse hn de krigförande makterna~ 
regeringsrekvisitioner av fartyg för transporl av trupper och 
förnödenheter samt den intensiva slitningen på de förefinllig ;1 
fartygen och deras maskiner utan tillfälle till sedvanliga repa 
rationer förorsakat, att en forcerad skeppsbyggnad i förenin g 
med en underlättad framställning av därtill användbart malt'
rial framstod som en fråga av den mest vitala vikt för åtmin
stone ententemakterna, för så vitt de skulle kunna genomföra 
kriget till den för dem lyckliga utgången. Det är visserligen 
sant, att militära och övriga åtgärder till bekämpande eller 
skydd mot u-båtarne såsom nätsp~i.rrning, utkastning av uncler
vattensbomber, patrullering och konvojer, förminskad röku t
veckling och olika slags målning m. m. småningom minskack 
effekten av u-båtarnes verksamhet, men de hava dock ej lmn 
nat vara av avgörande betydelse för tonnagets upprätthå llan de, 
ty det förstörda måste även ersät tas. Det är därför de gångn :l 
åren blivit utmärkta av en hittills exempellös tävlan mellnn 
förstöring och byggnad av fartyg. 

·*) Den lägre siffran med lågtr. turb. frikopplad. 
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I det följande skall behandlas ett par av de mest uppmärk- Byggnad av 
sammade vägar, som konunit till användning för skeppsbygg- standard
nadsverksamhetens uppdriYande, och bör1"as då först med fartyg. 

· Allmänna 
byggnaden av stanclardfartyg. synpunkter 

Orsaken till att man ej förr inom skcppsbyggnadsindustri- och historik. 
t' n kom mi t att tillämpa standardiseringsiclen i dess fu Ila konse-
kvens till byggande av blott vissa såväl till dimensioner som 
typ strängt enhetliga fmiyg, torde icke få sökas i motstånd eller 
i bristande framsynthet från varven, utan har berolt på, att 
varierande hamnförhållanden, olilmrtade laster och lastnings
förhållanden, olika distanser på linjerna och elylika skäl kräft 
för rederierna ett stort flertal för de skilda omständigheterna 
avsedda fartygstyper. En strii•;an fiir standardisering har 
emellertid förekommit i sa matta , att elt par rllcr flere lik-
artade fartyg tid eftn annan byggts på något varv och för 
något rederi . . Det kan kanske även sägas, att uneler normala 
förhållanden ett dylikt inskränkt system i förening med ett 
utvecklat anYänclanclc a'" standardiserade utrustningsdelar är 
det naturligaste och för tillgodoseende av såväl tillverkares som 
best~llares synpunk ler det önskviirdaste. En sådan utveck-
ling har med lyckligt resultat gjort sig gällande i vårt land 
och i neutrala länder, där förhållandena ej i lika grncl som i de 
krigförande nödvändiggjort radikalare och a'" tvångsläget fram-
bringade åtgi:irder. 

Det land, där ett standardiserat skeppsbyggande i ut
sträckt bemärkelse haft de största fiirutsätlningarne , är u Lom 
tvivel Förenta Staterna. Amerika är ju den industriella mass
produktionens hemland. Försök till att utveckla skeppsbyg
geriet i sådan riktning ha ocksa diir blivit gjorda redan elt 
tjugutal år före krigsutbrottet och rönt framgång inom dc 
distrikt där de företogos, nämligen på de stora sjöarna. Vad 
som bidrog häiiill voro de säregna förhållanden, som gällde 
speciellt för sjöfarten på sjöarne, där internationella lagar 
eller bestämmelser, vilka fartyg annars äro underkastade, icke 
behövde komma i betraktande och där utvecklingen av ham
narue med tillhörande anläggningar och varv företogos i jämn -



Standard
skeppsbyg

geriet i 
England. 
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bredd och intimaste samband med igångsältande av rederi

verksamheten själv. 

Ungefärligen pa denna punkt stod standardfrågan , da un

dcrvatlensbalarncs förd~in·bringande verksamhet LvingadP d(' 

allierade makterna till siirskilda kraftåtgärder mot lonm1gl'

minskni n gen. A l t s landardisera tillverkningen inom dc sk i lcl:l 

varven var scm ovan angivits intet nytt, men det giillcle nu att 

bringa så mycket som möjligt av ett hell lands varvsindustri 

att anpassa sig för en enhetlig tillverkning a,· ett fåtal typn 

Det var en uppgift, varfiir fordrades organisationer utrustad(' 

med synnerligen vid befogenhet och stora hjiiJpmcdel. 

l England in rällades under en '' Shipping con l ro ler>>, ~('

nare kallad »Contol!er of the 1'\avy », ett siirskilt ministerilllll . 

vilk et åhtdcs ali vidtaga alla at~iirdcr för tonnao-eanskafTnino 
LJ' b t"~· 

Denna Controller of the Navy bildade till sitt hilråde ett »Shi p-

huilding Council» , vilket hade alt utbilda de typer, som skull!' 

anbefallas till byggnad samt Lillhandag{t med råd om , hur u 

hesUillningarne av skrov, maskiner och utrustningsdelar borcl!> 

fördelas på dc ctahlissenwnt, vilka fortast och fördelaktiga st 

kunde inrätt as för massframstiillning. 

Del visade sig emellertid svårt att helt genomföra ett pro

gram med endast ett starkt lwgriinsal antal typer, eniir många 

av de gamla varven, vilka redan specialiserat sin tillverknin g 

till byggn~1d excmpeh·is :w Lrawlarc, tankaugare eller passngc

rarfnrtyg, icke visade sig lämpligen och med tidsvinst ku11 11:1 

ulföra hyggnacl av helt andra fnrtyg. En berälligad kriti k 

uppstod mol standardsystemets allt för st6inga genomförande. 

vilken kritik förordade alt låta varje van· ulföra de byggnader , 

som hiist passade deras anläggningar, bäddar och nrbetsmaski

ncr. Resultatet bl ev en kompromiss , i del man fastsbilide d l 

antal typer för lastångarc av olika storleknr, som kunde pass:1 

för skilda bäddar m. m. hos de privata varven , men samtidigt 

beshimcle sig för att av dessa typer endast utföra de störst :1 

på a,- regeringen omhändcrha,·cla och nyanlagda varv s. k. 

National yards, vilka inriittades uteslutande för resnino och 
h 
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sammannitning av skroven, medan maskiner och utrustning 

utfördes på specialverkstäder. Genom fören k lad fartygsform 

blev man ock i stånd alt i större utsträckning reda sig utan 

utbildad arbetskraft, vilken till stor del måste reserveras för 

krigsfartygsbyggnad, samt att utnyttja brobyggnads- och stål

konstru k lionsfirmors hjälpmedel, i det att delar , som ej över

stego järnvägames transportförmåga , kunnat bestiiilas och tiJJ. 

verkas av elylika firmor. 

Det iir dc på så sätt byggda fartygen , som med ett något 

oegentligt namn blivit kallade >> f a bricatecl sh i ps>>. 

Dc engelska standardtyperna hava varit följande: 

A-typen på 400 fots l~ingd , 52 fots bredel och 8,000 tons 

lastförmåga samt en maskinkraft av 2,600 I. H. K. 

C-typen på 331 fots längd, 46 fot 6 tums breeld och 5,000 

tons lastförm åga samt en maskinkraft av 1,900 I. H. K. 

D-typen på 285 fots Hingd , 41 fot 9 tums breeld och :3 ,000 

tons Jastförmåga. 
E-typen på 376 fots längd , 51 fot 6 tums breeld och 7,000 

lons lastförmåga. 
Z- typen, ol jelan k å ngn re på 400 fots liingcl , 52 fots bredd 

och 8,000 tons las lförmåga. 

Se vidare beträffande dc olika typernas egenskaper fig . 

2 a och 2 b. 
Det första standardfartyget påbörjades i februari 1917 . 

Byggnaden av fartyget gick i början ej fort på grund a,- många 

organisatoriska svårigheter, men hastigheten ökades i elen mån 

dessn började övervinnas. 

Uti utarbetandet av konstruktionen av elen förenklade för 

»fabricating >> lämpade fartygstypen har elt framstaende rum 

intagits av Sir Eustace cl'Eyncourl och Mr. Thomas Graham 

.i engelska Amiralitetet, vilka und er somm~1ren 1917 framlade 

ritningar för fartyg med raka spantlinjer. 

Ett fartyg enligt ci'Eyncourt-Grahams system bygges med 

tvärsektioner, som visa raka sidor och rak botten, vilka skära 

varandra i slaget och icke övergå i varandra medelst kurv

linjer. Se fig. 3. Men samtidigt behålla vatten-linjerna sin 
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- l:NGt:.LSKR ..S IANORt<.OFRRTYG--

2 a. 

TYP R, HEDErr.oioicK,POOP , MIIJSKCPPSBYGG 
IYI"'D OCH E-"'CH , 

TYP c . MeD er r oh·cH< PooP, MtDsKE:PPs BYGG
!"VAD OCH SAC"i. 

ZJIM~NS/ONCR : t. .A."" Gill JJ/ FOT , 8RC.DD 46 ToT G TuM 1 .DJUP 

25rOT GTU,...,, DJVPG,QE.NSJC: ,P I ,-or 8TvM,BLOCI'f"M O €F~ . 0 . 7<;0 1 
DE.PLRCC.MCrwT ,.,EP '-AST 7'200 TO,._, L 'iSTFi::i~ M_.;QR 50SO 
TON ,S HROVI>' fKT I,J") O TON 1 1>-fl"fS"I,...,VIf>ofT 460 ro,., . 

:-;, 
' \ 

D-
TYPD . MeD vPPHd..JT" HAt-vDFicH.,PoOP. MID-

SKEPPSBYG.G,..,Ff.D OCH BACM . 

DIMCNS t ONEF:l t.i1tvt:.D28Sro"r<;;TuM,BRc:oD41ror9rUM 
b.JVP ')l ror 2 i"2 TUM , DJUP G. ;:,liN.IJ[; f? FOT, BLOC!'{ HOC:~F"I
C.tE/"11 r 0 . 73 2 , IJCPL ~C ~I'VIEIYT MCDLI9ST 1.;750 TON, L.qsr
~ÖR ,...,,q a .q 2?BO -roN, SHA.ovvti'f'T'" f/lO TON, fr.'l"'fS#-(JfV-
1/ti"(T 4:10 roN. 
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Fiv. 2 b. 

. ~ - .• _,"?--. 

IYP E . MCD TY~ DiicH. PooP, """'DSHt:.PPSBYaGNRD 
OCH B~Cff . 

DI,..,~NStONt:Ff:J..ÄIVGD 37G roT , BRED .D 51 r o T' G TUI'4, IlJUP 
2? FOT ,DJuP a,.,;CIVDE: 23 ror 9 TUM,BLOCM I>(OCrr, C I~FVT 
O , 74?, D C PI.. 1"1 C E M C NT ,....,E IJ L~ S T ? ? l O TO IV , J.. R ST if"i:iR""1ÅC~ 
7020 TON ,S I"fROVV I I-(T ' '20 TON,,.,Jif.SHIIVItt'tKT 570 TOlV , 

'TYP z . MED c 'TT DFic~<, PooP, Mt.DSKCPPiiBYGGIVAD 

OCHBRCH. 

DtMl:NS t ONE:.R : c.i:t. Nt".:D -400 ro-r, BR CDD 52 ror, DJUP 3/ 
FO'r,DJUPCÅCrvOC 25 FOT f Tu,., , BLOCHHOEF"F"ICtCNT0.?6*2, 
DCPLRCEMCIVI ,.,_,t:.IJ LR$T lt400 TON, L.RSTF"ÖFfM4c;,q8oOO 
TON, ,.,-7,-,5 Hlr'IVIHT ~70 TON, 
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hävdvunna form i ändamål att förhindra någon avsevärd (ik . 
ning av fart ygsmotst åndet och i elen behövliga framdrivnings. 
kraften. För att vinna detta ~ir det av genomgripande Yikl. 
att brytningslinjen mellan sida och botten för- och akteriin·r 
får en sådan riktning, alt den noga överensstämmer med dL' 

s. k. strömlinjerna, efter Yilka Yatlenpartiklarne vid fart ygels 
gång genon1 vattnet passera detsamma. Genom fasthåll ande 
av denna synpunkt lyckades det de nämnda konstruktiirl' rn:t 
att framshilla en fartygsform, som med dc för en massfram
ställning önskl iga förenklingarna fören ade egensk apen aY fii ga 

ökat molstån d.';) 
Vid noggranna modellförsök blev det fastslaget, att dl 

dylikt fartygs framdrivningsmotstånd med endast 2 :'t ;~ ';, 

översteg den hävdvunna lastfartygstypens med rundat slag och 
hiijda spant, samt till och m ed var ful it likvärdigt m ed clt"ll ll:l 

typ i de fall, då slingerkölar förefunnos på densamma. 
Sedan undersökn ingarna slutförts och givit tillfredsställan

de resultat , blev konstruktionen av regeringsmyndigheterna 
antagen till grund för de s. k. >> National» standard fartygPIL 

I den ursprungliga konstruktionen förenades bottnen nH·d 
sidan genom en så gott som räl vinkel i slaget. Då i en del 
sjöfartskretsar ansågs, att den diirav bildade kanten var m yc
ket utsatt och kunde förorsaka ökad underhållskostnad , mo
difierades sedermera konstruktionen på så sält, a tt i siagel in
sattes ett mot botten och sida i lika vinklar ställdt plåtst ritk. 

Se fig. 3 b. 
D en fullkomligt pantlielin midskeppsdelen nY fartygl'l 

slräekcr sig över dess halva längd, och då intet språng förefin
nes å denna del, blir fartygets struktur där fullkomligt likartud. 
Då bordläggningsplåtarna äro av samma tjocklek från kiil ti ll 
iiversta stråket oeh spanten äro av lika längd, inses, att fart ygel 
är konstruerat så, att ett hastigt färdigställande blivit ytterligt 

*) Antn. I Förbigående må påpekas, att ett liknande kon struk
tionssätt sedan ett tiotal år tillbaka begagnats av Kungl. Marinför
valtningens Ing.-avd. vid byggnad av stålpråmar. 

- 535-

· -·-·-·-- · -·~~ 



-536-

underlättat. All bockning av spa nt och all värmning och hi)j 

ning av plåtar har bortfallit. 
A v den nödvändiga hänsynen att underhjälpa valsnrkt>ns 

arbete och produktionsförmåga är antalet till vinklar och spant 
använda profiler minskat till 8 a 10 mot förr brukliga i30 i\ 

-W samt plåLtjocklckarne i slor utsträckning desamma, var
igenom ombyte och omställning av valsar uteslutes vid vt>rken. 

En synpunkt av stor vikt vid konstruktionen var att söka 
möjliggöra användning a.v mullipelplunchmaskiner vid >> fabri 
kationem a.v de i skrovet ingående delarne. Då hela mid

skeppsdelen är parallell , bliva alla. plåtar rektangulära och kun 
na väljas a.v lika bredd. Deras nithål kunna därigenom pn•s
sas med tillhjälp av dylika. multipelmaskiner och arbetet vid 
frams tällningen påskyndas. Det förtjänar emellertid anmiir
kns, alt ritningar och mallar J.:.rriva en hög grad aY noggran n
hel, för att ej, då dc olika clela.rne hopsamlas pa v:nvet fiir 
inbyggnad i fartyget , felaktigheter, som äro svåra. att avhjälpa, 
skola uppstå. Det uppgives dock, att en hög grad av nog

grannhet skulle ernåtts, givande ett välpassat arbete. 
Såsom maskineri för standardfartygen användes i början 

fram- och återgående maskiner, vilka så långt möjligt undcr
ka.tades standardisering, samt cylindriska pannor försedda 
med Howelens bläster. Da samma maskineri nm·ändes för ty
perna A, B, E och Z samt snmma. maskineri för typerna. C och 
n, har man sålunda inskränkt sig till enelast två storlekar. 

Emellertid blev det senare bestämt att i största utsträckning 
införa vattenrörpannor och utväxlade turbiner, huvudsakligen 
därför att dessa väl lämpa sig för tillämpning hos underleYe
rantörer, vilket var en nödvilndighet, när del gällde snabb 
framställning . . Det blir säkert av stort intresse att erfara, till 
vilka erfarenheter man efter några års förlopp skall komm;1 
med aneende på anvilndning av dylika pannor oc h maskiner 

på handelsfartyg. 
Uppfattningen har naturligt nog mångenstädes varit , att 

de » fabrikerade » fartygen vore en produkt enbart för k ri stidens 

bruk 
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Den omsorg och skicklighet, som nedlagts pa de
ras konstruktiva utarbetande , kan emellertid komma alt jäva 
denn a tro , under förutsill tning, att utförandet visar sig vara 
fullgott trots den forcering , Yarmed det måst bedrivas. 

I Amerika synes man på grund av skäl, som redan be- standard

rörts, på kortare tid än i England, kommit i gång med stan- skeppsbyg

dardbyggna.d. Organisationsarbetet anförtroddes diir at en in- .. genet 
1 

· · 1 U · Forenta sta-
stitulwn wllad . S. Slnpping Board Emcrgency Fleet Corpo- terna. 

ration, och den utveckling, som statemas skeppsbyggeri säsom 
följd av dess åtgärder fått åtminstone kvantitativt, är häpnads
väckande. 

Enligt uppgifter i ett tal hållet av presidenten i U. S. Ship
ping Board skola vid slutet av 1920 enligt det olTiciella pro

grammet vara levererade 1,856 st. nybyggda fartyg om tillsam
mans 13,000,000 tons lastförmåga oberäknat 200 pråmar a 1· 

trä, 150 a\' beton samt 150 stål- , trä och beton-bogserbåtar 
om 850,000 ton. Därtill komma 245 st. från utländska ägan· 
övertagna nybyggnader Yid amerikanska varv på 1,715,000 
ton. Eller i allt: 2,101 fartyg om 14,715,000 tons lastförmåga. 

Det sammanlagda programmet för staternas handelsflotta 
resullera r i en slutsumma på 25,000,000 ton för en kostnad a,. 

5 milliareler dollars ( 1,025,000,000 pund), men ulgi flen a,. 
denna enorma summa skall också giva besittningsrätten till 
världens största handelsflotta. Huruvida programmet, ii.ven 
sedan fred slutits, kommer att i hela sin utsträckning fullföljas. 
kan endast framtiden avgöra. 

Vid Förenta staternas inträde i kriget funnos vid cll'SS 

kuster 37 varv för byggnad av st[llfartyg. Dessa. Yoro till 70 

·% av sin kapacitet upptagna med utförandet av programmet 
för krigsflottans utökning och voro i övrigt anlitade till del 

yttersta a.v sin förmåga. Det gällde sålunda dels att utvidga, 
dels att nyanlägga, och det skedde med amerikansk energi. 
De gamla varvens 162 fartygsbäddar ökades under vintern 
1917- 1918 till 195. Delvis med finansiellt understöd från 
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Fleet Corporation nyanlades 30 nya varv med 203 fartygsbiid 

dar, varefter man disponerade över 398 bäddar för stålfartygs

byggnad ell er n~ira det dubbla antalet av samtliga i England 

befinUiga. 
Bland de nya anläggningarne märkes särskilt det Yid DP

Ia,Yarefloclen utanför Philadelphia belägna Yarvet på Hog Is 

land, vilket med sina 50 b~idclar samt tillhörande verkstiidc r. 

iransportanordningar och pirer är en jätteanl~iggning av hittil h 

<ddrig anade dimensioner. 

Följande k ortfatlade uppgifter torde dä rför vara aY in

tresse. Van-els planering och anläggning anförtroddes al en 

förulvarande stor sl.;:eppsbyggerifirma till ett bestiiml pris. al" 

50 millioner dolhns , men lär det h<wa kostat ytterligare 2. 7 

mil! i on er. Kon Iraktel slöts elen 13 septem her 1917 och arlw

tcna började en Yccka därefter samt beclrevos så, att den förs ta 

fartygskölen kunde striickas den 12 februari 1918 och elen 

försia sjösättningen ske den 5 augusti. Den 5 oktober 1918 

'oro redan -!0 fartyg uneler byggnad och 3 lågo under utru st

ning. I fiirdigt skick kräver vm·vel en arbetsstyrka av 30 :'1 

;\;) ,000 man , med en Yeckolön av c :a en million dollars , och 

dess produktion beräknas till 200 fartyg per år med elt t.onn:~ gc 

av c:a 1,::; millioner ton. 

En annan ny anliiggning ay väldiga dimensioner är Nc \\'

ark Bay Shipyard med 28 bildelar. Det begyntes den H sep

tember 1917 och hade efter något över ett år fullbordats sam t 

redan levererat sitt första fartyg. En arbetsstyrka av 12,000 

man nu då sysselsatt och avsedd aH ökas till 18,000, och p ro

duklion('n av fartyg beriiimas till 144 om året med ell tonna ge 

av 720,000 ton. 
Yttcrligm·c ett tredje varv med 12 biidclar har med hitrii cle 

av Emerg~ncy Corporation nyanlagts vid Bristol. 

Bctriifl'ancl0 typerna synas de iildre varven liksom i En g

land hafl friare händer alt bygga för dem liimpliga typer, vari

bland mörkes, en om 377 fots längd och 7,300 lons lastfiir

måga, 2,500 I. H. K. och 11 1 fz- knops fart. De nya vanen 

anlades och imiktadcs däremot uteslutande för byggnad av 

>> fabricated shipS >> av standardtyp. 
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Dc för I-log Isla nd bestämda voro' två, dels en ren lasl

anga re på 400 fot s liingd, 5-! fots bredd, 7,500 tons lastför

måga och 11 J ! ~ knops fart , dels en kombinerad last- och trupp

transporlangare pa 450 fots liingd, 58 fots bredd, 8,000 tons 

lastfärmaga och 15 knops fart. 

Vid ~ewnrk Bay bygges endast r·n standardtyp pli 5,000 

ton~ las tförm aga oc h 10 1
/ " knops fart. Della fartyg förses 

med Yat tenrörpannor av Babcock-vVilcox typ och ett utväxlat 

turbinmaskin eri av vVestinghouse konstruktion utvecklande 

1,500 axelhästkrafter. 

Utväxl ings förh a llandel mellan turbin och propelleraxel är 

40 till l och ängförbrukningen hos turbinen får ej överstiga 

5, 7 kg. per axelhästkraft. Som bränsle till pannorna avses 

olja, som föres i dubhelho llen till en kvantitet av 660 tons. 

Det för skroven utmärkande är elen förenklade formen 

med raka spant, och undvikande av kurvor, varigenom ernåtts 

betingelser för elt snabbt utförande, i det att ej mindre än 96 

7c av de i skrovvikten ingående delarnc kunna utföras utom 

varvet. 
Till 5,000 tons angare vid Ne\Yark-Bay levereras sålunda 

stal från 28 valsverk, vilket seelan bearbetas efter Y::trvets rit

ningar hos 56 olika pl:'itslagerifirmor. Dessutom bidraga cirka 

200 gjuterier, maskinverks liider, rörfirmor och snickerier, från 

vilka allt sändes till varvet för :1lt där sammannitas och in

sättas. 
Del snabba anskaffancld av maskinerier till fartygen för

anledde under en tid stora svåriglwter. Såv~i.l turbin- som ma

skinbyggnadsfirmor voro oförberedda och behövde för att fylla 

de ökade krav, som plötsligt stiilldcs, iikal antal verktygsma

skiner oeh hjälpmedel fran andra industrier , som i sin ord

ning redan voro upptagna med tillverkning av ammunition 

och annan krigsmaterieL Det förorsakades h~irav och på grund 

av j~irnviigarn es överbelastning tidsutcl6ikter. En del nya tur

bin verkstäder blevo emellertid anlagda, siirskilt i Phi ladelphia, 

där de av det stora Westinghouse Company under 1917 byggda 

Essington-verken redan i september 1918 hade i arbete maski-
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nerier till 75 fartyg samt alagit sig leverans ~w elylika fiir 

ytterliga re 27 5. 
En annan fråga av stor vikt var anskafTandel och uthi l

clandet av tillräckliga arbetsslyrkor. För att i någon man till 

godose behovet a v utbildat tolk inrättades snarast vid Newpor l 

News varv en praktisk utbildningsanstalt, dit skickliga arbl'lan• 

sändes för alt genomgå en sex veckors intensiv kurs, för all 

sättas i stånd att sedan tjänstgöra som instruktörer. Man be

räknade, att med dessas biträde kunna hFilpligt utbilda :17 ,000 

man. 
Betydelsen a v att lösa denna fråga på ett tillfredsställandt• 

sätt inses lätt, då enligt uppgift den l juli 1917 samtlig perso

nal ,·id Förenta Staternas varv uppgick till 45,000, men elt ar 

senare redan ökats till 300,000 man. Den största uppmärk

samhet ägnas ock av myndigheterna åt hithörande frågor , så

som beredande av bostäder invid de nyanlagda jiittevan·en 

m. In. 

Förutom åt stålfartyg har man i Förenta Sb1terna även 

ägnat stor energi åt utveckling av träfartygsbyggnader. Ge

nom ingripande av Emergeney Fleet Corporation ökades anta

let triifartygsvan- från 24 med 73 bäddar till 81 med 33:! 

bäddar. 
En förutvarande firma för grundläggningar med s. k. 

caissons beslöt sig på grund av en viss erfarenhet om industri

ella etablissements anläggande och genom sin tillgång på eu 

stam av timmermän att ställa sig till förfogande samt startack 

successivt 4 stora van· med sammanlagt 34 bäddar. På gnllld 

av tillgången till Limmer i dc västliga staternas stora skogar 

synes träskeppsbyggeriet till stor del koncentrerat sig till stilla

havskusten. 
Beträffande fartygstyperna ~iro dessa ay naturliga skäl me

ra varierande än för stålfartygen. Man bygger skonerter mPd 

4 och 5 masler med respektive 2,500 a 3,500 tons lastförmåga 

och försedda med 2 stycken 240 hkr. hjälpmotorer. Dessutom 

byggas i imponerande antal träångfartyg, bland vilka må näm

nas en typ på 2,800 ton beshilld av Englands ammunitionsmi -
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nisterium, en av Fleet Corporation fastställd typ på 3,500 lons 

lastförmåga samt vidare en typ med Lien för ett lr~ifartyg ex

ceptionella storleken av 4,700 ton , av vilken det först sjösatta 

fartyget fick det betecknande namnet "'Var Mystery >> . AY 
1918 års i Förenta Staterna nybyggda tonnage är en betydande 

del eller 30 7c träfartyg mot i England 2 <1. 3 %. Varven 

m·belade med 3 skift och maskinella hjälpmedel användes i 
största utsträckning såsom för drivning, borrning m. m. 

Intresset för träfartygsbyggnad synes emellertid hava 

min skats, sedan det visat sig, dels alt stålverkens produktions

förmåga kunnat motsvara de krav, som ställdes på dem, vilket 

en tid befarades ej skulle bli fallet, dels att billig och oskolad 

arbetskraft ej kan utnyttjas i samma grad vid träfartygsbygg

nad, som vid byggnad av >> fabrieated ships >> , och dels slulligen 

när en del träfartyg givit anledning till anmärkningar, i del 

de icke byggts av tillräckligt torkat och väl lagrat limmer ulan 

visat sig springa Hiclc 
I några av de övriga krigförande hinderna har man sökt 

att i olika utsträckning följa efter på de vägar, som utveck

lingen i England och Amerika LagiL. Så har den italienska 

r egeringen med sitt lands varv triiffat avtal om byggnad av 

240,000 registerton efter en standardfartygstyp om 8,000 tons 
Jastförmåga. 

Det har redan framhållits, alL en av de allvarligaste svårig- Betongfar-

heler, som vid återbyggnad av den engelska och nyskapande tyg. 

av den väldiga amerikanska handelsf'loUan uppställde sig, var 

den m~irkhara knappheten uti tillgång på stål, beroende på 

detta råmaterials nödvändighel iiven för övrig krigsindustri. 
I England, d~ir tillgång på fiir skeppsbyggeri brukbart tim

mer iir ytterst begränsad , var knappheten på stål synnerligen 

betydelsefull. I Förenta Staterna förefinnes visserligen snart 

sagt outtömliga skogar, men med det vidlyftiga triibyggnads

program, som just därför diir såg dagen, är det tydligt, att 

tillgången på åtminstone hjälpligt torkat timmer snart skulle 

visa sig vara i nedgående. Del är d~irför naturligt, att upp-
Tidskrift i Sjöväsendet. 38 
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märksambeten i de nämnda liksom i av stålbristen berörda liin

der, i hög grad riktats på för'Söken att bygga fartyg :w armP

rad beton. Möjligheten att konstruera sådana fartyg av sma 

dimensioner och pråmar var känd, men man ägde ingen Pr

farenhet om systemets tillämpning på stora fartyg , och dPt 

torde därför få till skrivas den mäktiga impulsen av samtidig 

brist på tonnage och de hävelvunna råmaterialierna, att lw

tonskeppsbyggeriet nu fått en betydande omfattning. Huru 

vida detsamma kommer att visa sig vara en industri endas t 

ägnad för och buren av kristidens behov iir svårt att m·göra, 

det torde komma att bero på, om betanfartygen nndn no r

mala tider i ekonomiskt avseende bliva likvärdiga med stå l

fartygen , d. v. s. om lägre tillverkningskostnad och under

håll förmå att uppvöga den olägenhet, som ligger i deras 

större skroYvikt och cläraY följande större kostnad för fram

dövning, samt om de i tekniskt avseende infria de förvä nt

ningar, som fäslas vid dem. 
Bland egenskaper, som utmärka betanfartyg i jämförelsE' 

med fartyg av annat material , kan det vara av intress<' aU 

angiva några. 
Ehuru det beträffande stora fartyg knappast föreliggn 

tillriickliga på verkligheten stödda uppgifter, tordf' pa grund 

av erfarenhet från byggnad aY mindre fartyg kunna sägas, 

alt byggnadstiden iir korl. Vid byggnad av ett anta l 250 

hkrs bogserbåtar i Frankrike åtgick sålunda för skrovPls fram

ställande en tid av tre veckor , v:ntilt kommo yltPrligare t rl' 

veckor för betanens hårdnande. På ett nyanlagt van· voro 

fyra månader efter dess påbörjande tvänne 1,000 tons pråmar 

färdiga till sjösättning. En fransk förfatlnre uppginr såsom 

engelsk och fransk uppfattning, att ett viiiordnat h PLonYan' 

behöver för fullbordande av skrovet till lastfartyg om 1,000 

tons lastförmåga 1 1
/ 0 månad , för ett 2,000 tons fartyg 2 m [t

nader, för ett 3,000 tons fartyg 2 3/.~ och för 5,000 tons om

kring ± 1 1
2 månad. Till dessa Lider böra emellertid komma en 

tid av 3- 5 veckor för betonens hårdnande, en tid som dock 

delvis torde kunna mwädas för utrustningsarheten. Den tid, 
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som erfordras för insättning a\· maskineri, kan anses vara 

densamma som för stålfartyg. 

Lokala pa betonf:ui:yg uppkomna skador kunna med 

Jälth cl. snabbhet och ringa kostnad repareras genom att 

täcka de n skadade platsen med trä , diirefler anbringa even

tuellt behövliga nya armeringsjärn och påfylla ny beton. 

Sådan reparation uppgives möjlig att utföra iiven under vat

ten. En 1.000 tons pråm, som skadals vid sjösättningen, blev 

på ovan beskrivna sätt reparerad på ett par dagar. 

Betriiffande betanfartygets livslängd föreligga naturligtvis 

inga uppgifter. Deras förespråkare framhålla dem såsom i 

detta avseenck önrliigsna stål- och träfartyg på grund av 

de senares benägenhel att rosta och ruttna, varemot god be

ton diiremot m ed liden tilllager i styrka. Man är emellertid 

enig om att såsom ett oeftergivligt villkor fasthålla , att den 

för fartyg brukade betonen måste vara av förstklassigt slag 

med stor cementhalt, så att med säkerhet kan påräknas till

förl itlig vattentötheL Det är n~imligen nödvändigt att skydda 

armeringsjärnen för saltvattensförrostande inverkan , och inga 

sprickor eller otätheter få därför förefinnas, varigenom vall

net kan taga sig in till stålet och angripa detsamma. För

utom den förminskade m otståndskraften mot sträckpåkännin

gar uppstår även fara för att betonen spräckes av 'elen vid 

rostningen ökade volym en hos armeringsstålet. 

Da emellertid pirer och kajer a,· lJeton redan uneler liing

re tidsperioder vid hammmliiggningar Yäl motstålt inverkan 

av sa!Lva llm , anses det ,·ara lH' rättigal alt hoppas på lång 

livsl ängd jämväl hos betongfnrtyg. 

Målning iir ej behöYiig till skyeld mot rost, och betonbot

ten, om elen iir slipad tillräckligt slät, har ej lenelens att bli 

bevuxen . Då dockningar sä lecles erfordras mindre ofta, min

skas unclerh :'t llskoslnaderna samt elen fiirlusl, som är en följd 

av genom dockning och översyn förlorad frakttid . 

Betongfartyget iir Yidare i högre grad än stålfartyget eld
fast. 

Byggnadskostnaden ör enligt i facklitteraturen synliga 
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uppgifter lägre än för stålfartyg. Anledningarne härtill angi
vas vara dels det billigare byggnadsmaterialet, dels obehövlig
heten av dyrbara anläggningar å varven och dels möjligheten 
att använda billigare arbetskraft. Materialkostnaden är i Yiss 
grad avhängig av, huru mycket stål man kan bespara vid ar
meringen, och detta varierar med fartygets storlek. Arme
ringsstålet i ett betanfartyg torde väga omkring 40 7a aY stalel 
i ett stålfartyg av samma lastförmåga, möjligen mindre ju 
större fartygen äro. Huru kostnaderna komma att gestalla 
sig under normala tider, är naturligtvis vanskligt att förutsäga , 
men dc uppskattas för ett betongskrov till omkring 70 7c av 
kostnaden för ett stålskrov med samma lastförmåga. Insäll
ningen av maskineri och utrustning beräknas däremot bliYa 
omkring 5 o/0 dyrare för betanfartygets del. 

I ett avseende besitter emellertid betanfartyget en påtaglig 
och ofrånkomlig underlägsenhet i förhållande till slålfarlyget, 
nämligen genom dess större skrovvikt, och denna underl~igsen
het torde näppeligen någonsin kunna upphävas, om den ock 
genom ett synnerligen noggrant aktgivande på konstruktions
detaljernas ändamålsenlighet kan till en viss grad minska ;,. 
Nedan anförda tabeller giva en intressant och upplysande jäm
förelse mellan beton- och stålfartyg i storlekar från 1,000 upp 
till 6,000 ton. Fartygen äro av endäckad typ, framdrivna av 

en propeller. 

Tabell l. Dimensioner. 

Lastförmåga i ton l 1000 2000 4000 l 6000 

l StM (notoo( StAI [noton[ SHl IB.coo( StAI (Botonl Fartyg av 

F. t. F. t. F. t .\ F. t.\ F. t. F. t . F. t. F. t.l 

Längd mell11n oerpen- \ • l eliklar · 180 O 21 O O 220 O 245 O, 285 O 340 () 340 O 35o O 

Breeld ..................... 'J9 o 33 6 35 o 38 9 41 (j 44 3 45 9 ::~ i 
från övre däck 16 6 16 9 20 o 20 3 25 o 25 3 28 3 l Djup 

Mecleldj upgående .. . ... , 14 9 14 9 17 9 179 21 3 21 3 23 3 23 :31 

Deplacement i ton .. l Hi OO 2225 2910 3660 5550 6455 8240 9210 
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Tab ell ll, utvisande förhdl/ancle mellan cleplocem ent och 

lastförmåga. 

Lastförmåga i ton l 1000 2000 4000 6000 

Stålfartyg ········ l ,GOO l,455 J ,337 1,373 

l Betongfartyg ...... 2l225 1 ,830 l,G!G 1,535 

Tabell If!, ulvisande ökningen i deplacementet för betanfartyg 

över sid/ j'artyg. 

l Lastförmåga i ton l 1000 2000 4000 6000 

Ökning i proc. 
l 

39 25,8 IG,;, 17,8 

Det framgår av tabellerna, alt den underlägsen het, som 
vidlådt'r betanfartyget genom större vikt, är betydligt märk
harare för fartyg av mindre dimensioner. Ehuru helanfarty
get icke vid någon storlek kan tänkas bli Ii k a lätt som stål
fartyget, så minskas skillnaden till dess fördel ju mer storleken 
växer. Detta beror därpå, att den minimitjocklek av beton, 
som av praktiska skäl är nödvändig för de olika delarne hos 
ett fartyg, icke växer i motsvarande grad, då fartygets tontal 
iikas. Där 3 tum tjock l>eton erfordras för ett 1,000-tons far
tyg, behöver sålunda ett 2,000-tons fartyg ej mera än knappa 
-± tum. 

De myndigheter, som i England och Förenta Staterna hade 
om händer utvecklingen av fartygsbyggnaden, synas till en 
början gentemot betanskeppsbyggeriet hava iakttagit mycken 
försiktigheL Till och med i det för nya uppslag så lätt entusi
asmerade Amerika ville man först avvakta utgången av försök, 
som emellertid med amerikansk tilltagsenhet och djärvhet 
gjorts av San Francisco Shipbuilding Company. På detta bo
lags varv i l\nlifornien hade igångsatts byggnad av det dittills 
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slörsta bcl.on fartyg, vilket sjösattes den 1-! mars 1918 och ful!

bordades under maj samma å r . Fartyget, som hiir nam1wt 

>> Faitl1», har en lastfärmaga av' 5,000 ton, och dess dimensio 

IWr i övrigt äro: hi ngel 336 fot, bredd 44 fot 6 tum, djupgåPnd l' 

24 fot. Det är försett m ed 2 skotska pannor och en tripl c

maskin på 1,750 hkr., givande en fart av 10 knop. Skrowt, 

vars bordläggning n aturligtvis är av armerad beton, iir genom 

V. T . betanskott uppdelat i nio avdelningar. Öne däcket iir 

av bcton, men ett liigre däck av trä. Stäven är av bc ton men 

försedd m ed en skoning av plåt. Akterstäv en av gjutstål och 

rodret av stål. 

Sedan det på ett fullt lillfredss lällande sätt genomgalt sin:1 

provture r, varvid särskilt lär förmärkts , att vibrationern<J voro 

ringa, startade det den 22 maj på sin för sta resa fran San 

Fransisen till Vancouver. Det råkade därunder ut för synner

ligen h år t väder, men trotsade lyckligen stormarna oc h anliin cll' 

till sin destinationsort utan något missöde. 

Förtroendet för betonfartygen synes efte r färdigs tiillancll'l 

av >> Faitl1» hava vuxit, och Emergency Fleet Corporation igang

satle m ed kraft byggande av dylika enligt tvenn e typer . deh 

ett större tankfartyg om 7,500 tons lastförmåga, dels ett mi n

dre las tfartyg om 3,500 ton . Enligt en uppgift skulle sålunda 

under sommaren 1918 kontrakt varit avslutade för 58 fart vg 

till en kostn ad av 42 million er dollars. 

Den amerikanska typen om c :a 3,500 ton lastförmag<l 

ansluter sig vad beträffar inredning och maskineri till st.;n

dardtypen för träfartyg ~w samma storlek. 

Dimensionerna äro följande: 

Längd över allt ............. . . . ....... . 281 fot 10 tu m. 

mellan PP .... . ... . ...... ...... . 268 fot. 

Bredd på bordläggningen .......... .. ... . 46 fot. 

Djup midskepps .... . .................. . 28 fot 3 tum. 

Djupgående . ......... .... ......... . .. . 23 fot 6 tulll. 

Deplacement m ed full last .. . .......... . 6.175 ton. 
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En jämförelse mellan vikterna för ett sådant fartyg och 

fartyg av ungefär motsvarande storlek byggda av trä och stål 

visas i följande tabell: 

Yikt i ton av 

Skroy .. .. .......... . ..... .... ..... . .. .. . . ... ... . . . 

Utrustning ... . .. . ..................... ...... . 

~:::1~:er1 . . :: .: . ·:: :::: .::::::: ·:: ::::::::: :: : ::·::: l 
Fartyget utan last ............................ ·l 

Resenförråd (Yatten, etc.) ..... ........... . 

Beväpning ........... ... . ....... ........ ... .. .. . . 

Bränsle ............... .. . ......... .. ...... . ... ..... . 

~:~: i a·~·t· · · :: . ::·::: ::::::::: :: : ::·::: ·: · :::::::::J 
Total lastförm åga .. ..... ... .. ... . ......... ... 1 

Deplacement vid full last ... .. . .. . ...... ·· ·1 
.. " lastförmåga 

Forhallande: l J f 11 l ........ . .. . c ep ac. u as t 

För fartyg aY 

Be ton 

2,500 

J 91 

206 

75 

2,972 

so 
23 

300 

40 

2,760 

3,203 

6, 175 

52 °/o 

Trä 

2,300 

191 

206 

so 

2,777 

so 
23 

300 

40 

2.680 

3,123 

5,900 

53 o o 

Stål 

1,160 

180 

200 
60 l 

1,600 

so 
23 

300 

40 

3,057 

3,500 

5,100 

Fartygets hållfasthet i olika avseenden är genomräknad 

och de tillåtna spänningarna uti betanens stålarmering be

stämda något lägre än spänningarna uti stålfartyg. 

Skrovets parallella midskeppsdel sträcker sig över 35 (/o 

av längden . Fartyget är uppdelat i fem V. T . avdelningar 

medelst fyra betonskott, bottnen är uppstyvad genom ett cen

tralt kölsvin och två sidovägare, samt fartygets sidor förstärkta 

genom en stringer på sidans halva höjd. 

Kölsvinet och vägarue bestå av betanbalkar med arme

r ingsjärn i övre och undre delarne samt äro fast hoparbetadt• 
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med spanten. Spanten, som äro p lacerade på 5 fots avstånd, 
äro likaså armerade betanbalkar samt övergå vid huvuddäck\'t 
uti däcksbalkarne. 

Bordläggningen är 5 tum tjock i botten och upp till en 
höjd av 6 fot över köllinjen samt däröver 4 tum tjock. Bord
läggningen är nära ytler- och innerytan förstärkt av v2 tum s 
ti ll "q tums fyrkantiga armeringsstål i fartygets liingdriktnin g 
på fyra ti ll tolv tums avstånd från varandra. De ligga i beto
nen på l 1

/ 4 tums djup från ytan. Dessutom finnas tYärskepps 
liggande armering runt om botten , sidor och däck. 

Fundamentet för maskineriet hestår av byggda stålbalka r, 
burna av extra grova betonvägare. 

I England iakttogs även trots krigstidens tryck stor för
siktighet med avseende på betonfartygs byggnad. Emellertid 
har uti Barrow-in-Furness anlagts ett betonfartygsvarv, och 
denna firma igångsatte efter synnerligen omsorgsfulla under
sökningar av de tekniska egenskaperna hos ett av densamma 
utarbetat förslag under år 1918 byggandet av sex lastfartyg. 
De ham en längd av 205 fot, en breeld av 32 fot, ett djup av 
19 fot 6 tum. Lastförmåga är 1,150 ton, maskinstyrka 400 
hkr. och fart 7 3

/ 4 knop . 

Dessa fartygs egenskaper i jiimförelse med stål- och trä 
fartyg ay samma lastförmåga framgå av nedanstående tabell er. 

Fartyg av Betan Stl l Trä 

Längd .......... ... .......... ....... ... 205 f. o t . JSS f. o t. 205 f. o t . 

Bredd ...... .............. ........... .. 3Z f. o t . 20 f . 3 t. 36 f . o t. 
Djup .. .. .. .. ............ .... ... ....... .. UJ f. 6 t . 17 f. 3 t. 18 f . 9 t . 

Djupgående på last ............... 15 f . () t. 14 f . 6 t. 16 f. 6 t. l 
Lastförmåga ........................ , 1,500 ton 1,150 ton 1,150 ton 

Depl~cement, lastad ............ 

1 

2,350 » J,SOO 2,400 > 

l Maskmstyrka I.R.K. ... ..... ... 400 400 400 
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Vikter 

Stål i s krovet ............... ..... . l 
Resterande av s krov .... ...... .. 

Maskineri och pannor ........ . 

Utrustning .......................... . 

Lastförmåga .. .......... ..... .... .. 

Deplacement .................. .... 1 

Betan 

190 ton 

860 > 

so )) 
70 » 

1150 • 

2350 ton 

tl l ål 

445 ton 140 ton 

80 . 961) » 

80 » so » 

45 » 70 ) 

J !50 » 1150 ) 

JSOO ton 2400 ton 

Vikten av anneringsslålet i betanfartyget uppgår sålunda 
till 42 1

/" % av stålvikten för skrovet hos stålfartygeL Denna 
ganska höga siffra anse sig konstruktörerna ej böra minska , 
förrän praktisk erfarenh et från fartygets tjänst föreligger i till 
räcldig grr1d, och motivera särskilt denna försiktigh el med sva
r igheten att kunna inlägga förstärkningar efteråt , om svaghet 
skulle visa sig i de konstruktiva clelarne. Redan elen angivna 
procentsiffran skulle emellertid för ett antal av 200 liknande 
fartyg helyda en besparing av 51,000 ton stål på en lastkapa
citet av 230,000 ton, mot vad fallet är om samma lastkapacitet. 
åstadkommits genom :;;lål farlyg . 

Vid de engelska fartygens byggnad användes till annering 
rundjärn som valsats med trenne fasade ytor, varefter rund 
järnen vridits , så att dc fasade ytorna bilda spiraler efter deras 
längd. Armeringsjärnen komma därigenom r1tt biiltre gripa 
fast uti och samarbeta med betonen vid striickpåkänningar. 

Stor omtanke och förtiinksamhet måste nedläggas på fast
sättandel av boltenventiler och olika utrustningsdelars fästande 
till bordläggningen och däck. För rörgenomgångar i heton
skott förordas skottboxar med flänsar å ömse sidor, så aU 
rören kunna anslutas till boxarne, vi lka infästas i betonen vid 
skottets byggnad. 

Maskineriet är placerat aktern!, såsom ofta brukligt på 
fartyg av ifrågavarande storlek, men även i avsik t att spara 
den vikt som en längre propellertunnel av heton skull e med
fört. 
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Angpannorna äro två, dels för att vid inträffande otjiinst
barhet hos den ena dock kunna vidmakthålla en reducerad 
fart hos farlygel, dels ock för att ej erhålla för stora dimensio 
ner, då det är av vikt, alt pannorna kunna nedtagas genom 
befintlig kapp, utan att däck eller andra konstruktionsdelar ~w 
beton skola behöva hållas öppna eller vid kommande pamt
lyftningar sönderhuggas. 

Slutligen måste fran"lhållas , att vid sjösättningen a Yliip-
ningsbiidd och släde samt övriga in fl uerande detaljer ulföras 
så, att icke för stora påkänningar åsamkas fartygsskroYel , Yari 
den nygjulna betanmassan trols en tids nödvändigt hårdnand l· 
ännu ej hunnit alt få den motståndskraft mot tryckpåkiin 
ningar, som den sedermera erhåller med ökad ålder. 

Byggnadstiden för de Engelska fartygen av ifrågasarandl· 
slag uppgives till 3 ' 12 :'t 4 månader. 

Del må slutligen nämnas, att såvi.il i Spanien. där i 
Barcelona fartyg i storlekar om 300, 500 och 1,000 ton lär:t 
byggas uti avsevärd utsträckning, som i Norge bctonskcpps-
byggcrict tagit fart. 

I Sverige har å den nya hamnens område i Tv[almö anlagh 
ell. varv, varå med begagnande av ett säreget konstruktionssätt 
byggts och sjösatts ångaren Linnea om 700 tons lastförmåga . 
och flnläggningar hava uppgivits planerade jämväl annorstiide~. 
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l 3573/17 

895/ L4 

16/10 - 19 8/16 

3316/17 

1070/16 

1154/18 

23/10-19 280fl7 

-55:2-

Uppfinningens ar t. 

KursYisare för flygmaskiner . Werkstättcn fiir 
Präzisions-}iechanik- und Optik Carl Barn
berg. Berlin-Fricdenau. Tyskland. 

Apparat för reglering· av lufttillförseln från on 
t.ryekluftbehållare till en dykarpansardräkt. 
Xrufeldt. & 1\uhnke, Kiel. 

Artilleripjäs med cC'ntralpivå . Rheinischo Me
ta ll w a aren Maschinenia b rik. Di.isscldorf-De
rondorf, Tyskland. 

Bä rplansinställningsanorclning vid flygmaskin er. 
Hj. P ålsson. Malmö. 

Gas-. ång- eller luftturbin. E. Andersson Ingels, 
Stockholm. 

Gripanordning för minsYcpningsrcdskap. G. L. 
Goeclhart. Haag. 

Födarande för framställning av progressiva ex
plosivämnen. X o bel" s Explosives Company 
Limitecl. Glasgow. Skottland. 

Anordningar för torpedtuber. Soeiete Fiat-San 
Giorgio. Spe;,i a. Italien. 

Omkastninganordning för båtmotorer . . J. A. Bag
ger. Stockholm. 

Sjähmarkerandc skottavla. A. Vangen. Vest
marken. ~orgc. 

Avfyrningsinrättning för ~kjutvapen. A. \Volff. 
Berlin. 

Tänrlanordning vid minor. Vickers Limited, Lon
don . England. 

- 553 ·-

Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga 
tidskrifter år 1919. 

strategi och taktik. 

The pressurc of sea power . . ............. . 
»Safety first» a t sea .. .. .. . . . .. . . . .... . 

~. 1L R. , sid. 519. 
~. M. R.. sid. 534. 

Sjökrig·shistoria m. m. 

H ow Ge nnany paid the peicc . . . . . ... . .. . 
The Falklanrls battk ... . . .. ... . ... .. ... . 

N". M. R., sid. 500. 
N. M. R. . sid. 555. 

Undenattensbåtar, torpeder och minor 
m. m. 

The mine clang·rr on the oce- ans of the 

world . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. G., sid. 1301. 1413. 

Kustbefäsi.niugar. 

.Hollands fasta försYar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. F .. sid. 15. 

'l'elegmfi och telefoni. 

Die alt e med die neue An ff>ISSlmg u ber den 
Magnetismus bei hohen :FreLluenzen . . . . .J. el. T. T., sid. 222. 

Die rlektrostfltische Dcutung cler kenn
zeichnendcn Kun-cn hei rlcn \~e rstär-

kerröhren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. el. T. T., sid. 24:). 
Die Spuk im StrahlungsE<'lde . Yerglichen. 

mit der AntennP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J. d. T. T .. sid. 259. 
Ober rlir Bestimmung •lPr Eigenschwi11gung 

Yon Antennen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. el. T. T .. sid. 269. 
Dbcr rlie Rcrechnnng •les Sdbstincluktions

koeffizi rntl'n Yon Spull'n mit rrehtf'ck i
gem bzw. quadratischem Windungsque r-
sehnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J. el. T. T .. sid. 271. 

Sjöfart. 

Sj ömännens ålderdomspensionering 
Världstonnaget å ren 1914- 1918 ........ . . 
Danish sten mship companies ........ . . . .. . 

T. M., sid. 145. 
N. T., sid. 339. 
S. G., sid. 1401. 




