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l föregdende nummer av TiS redogjorde kommendör 
PETRELIUS inledningsvis för flottans ubdtsrädd
ningsmateriel och -metoder. H an bedömde prestanda 
och utveckling inom djupdykningens omrdde otillräck
Liga och eftersläpande samt pdpekade att utlandet lig
ger före i raveckling av bdde materiel och metoder 
för ubdtsräcldning. Petrelius avslutade artikeln med att 
efterlysa ett handlingsprogram för de närmaste fem 
eller tio dren mot bakgrund av 
- att räddningsklockorna är ca 25 dr gamla, 
- att dykeriet tycks std stilla, 
- att moderna undervattensfarkoster konstruerats 

utomlands, 
- att modern ubdtsmateriel kriiver modern rädd

ningmt rustning samt 
- att ubdtspersonalen ej kan acceptera att räddnings-

tjänsten släpar efter. 
Kapten G. RASMUSSON pd flottans vapentjänstav
delnings ubdts- och dykdetalj, marinstaben, belyser i 
detta dishtSSionsinlägg utveci<.Lingen pd omrddet i Sve
rige och utomlanels samt föres/dr dtgärder för fortsatt 
verksamhet. 

~-------------------------------------------/ 

UTVECKLING AV UBÅTSRADDNINGSTJANST OCH DJUP
DYKNING UNDER 1960-TALET I SVENSKA FLOTTAN 

Be los 
Gamla Belos, som anskaffades 1940 för att med räddningsklocka 

ombord tjäna som plattform för kollektiv räddn ing av ubåtspersona l 
ur en sjunken ubåt, ersattes 1962 med nya Belos. 

Därmed togs ett stort steg framåt vad gäller modernisering och 
därmed fö ljande effektivisering av ubåtsräddni ngssystemet i svenska 
flottan. 
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Belos är fortfarande det enda fartyg i världen som byggts enbart 
för detta ändamål, vilket har fått till följd att ett livligt intresse från 
utländska mariner har visats fartyget. Hon har besökts av represen
tanter från både väst- och öststatsmariner. 

De två räddningsklockor som ingår i det kollektiva räddningssy
stemet (en på Bel os, en inom OrlB V) har moderniserats en gång, 
vilket innebar att maxdjupet för insats ökades till 180 m. Detta förde 
med sig ändring a v ubåtarnas nedhalarvajrar (förlängning til l 
215 m). 

Djupdykningssystemet 

Vid sidan av det kollektiva räddningssystemet finns ombord ett 
djupdykningssystem omfattande en dykarklocka som är anslutnings
bar till ett tryckkammarsystem, tryckluftförråd, helium-syreförråd, 
kompressorer, omfyllnadspump m m. Djupdykningssystemet erford
ras i samband med kollektiv räddning och för bärgning, utbi ldning 
mm. 

Ingen med kännedom om undervattensverksamhet kan för övrigt 
påstå att dykaren inom överskådlig tid helt kan ersättas med robota r 
eller undervattensfarkoster med griparmar. 

Under hösten 1968 levereras ett antal djupdykarapparater frå n 
Dräge-Werke i Li.ibeck, resultatet a v en femårig försöks - och utveck
lingsverksamhet d~ir till verkarens leveransförseningar ianspråktagi t 
den mesta tiden. 

Fysiologiska och psykologiska rön 

Inom dykfysiologins område har forskningen under 1960-ta!et hu
vudsakligen rört tryckfallsjukans orsaker och behandling eftersom 
detta direkt berör dykarens säkerhet. I konhet kan nämnas att be
handlingstabeller för ren syrgas har prövats sedan maj -66 och nu 
bl a används på Belos. Behandlingstiden för ett "bends" -fall med 
svåra symtom har härigenom minskats med upp till 33 tim. 

Koldioxidens verkan vid förhöjt tryck har studerats ganska in
gående och resulterat i en modifiering av dykarhjälmen, vilket ger 
förbättrad luftcirkulation. Modifiering av dyktabellerna för dykning 
med luft till djup större än 50 m har utförts och prövats. , 

Inom det psykologiska området har forskningen inriktats på av 
förhöjt tryck orsakade förändringar i hjärnans och centrala nerv
systemets funktioner (balans, hörsel, koordination, perception). 
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De troliga orsakerna till förändringarna har genom praktiska för
sök successivt kunnat kartläggas och vi hoppas på så sätt småningom 
ha orsakssammanhanget klarlagt. 

Ny dräkt för individuell räddning 

Individuell räddning ur sjunken ubåt innebär att personalen gör 
fr i uppstigning sedan rummet i ubåten (slussen) genom vattenfyll-

Bild 1. 
Individuell räddning med s. k . Davies-lunga. 
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Bild 2. 

Fri u ppstignin g med f lytväst. 

ning tryckutjämnats med sjön. Bild l visar individuell räddning u 
sjunken ubåt med andningsapparat (före 1958), bild 2 v isar fri upp 
stigning utan andningsapparat men med flytväst och bild 3 visa 
slu tligen den nya urstigningsdräkten som började levereras 1967 
Denna senare dräkt är gjord för att enbart användas som en vatten 
tät urstigningsdräkt medan tidigare dräkter var gjorda för dyknin g 
Numera "kliver" ubåtsmannen med alla övriga kläder på (äve1 
"snorkeltofflor") in i dräkten genom en med vattentätt blixtlås för 
sedd öppning. Huvan ger den uppstigande en luftkudde där han vit 
behov kan ta ett andetag om han under uppstigningen blåser ut fö 
mycket luft ur lungorna. 

Engelska ubåtsvapnet har med en liknande dräkt i Medelhave 
framgångsrikt prövat f ri uppstigning ur en med sluss för sedd ubå 
från150m djup. 
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Bild 3. 
Svenska ubåtsvapnets nya utstigningsdräkt. 

]AMFORELSE MELLAN LAGET UTOMLANDS OCH I 
SVERIGE BETRAFFANDE UBÅTSRADDNING 

Djupdykning 
Rutinmässig dyknin g görs i de flesta nato länder, i Sovjet och i 

Sverige med luft som andnin gsgas (i und antagsfallmed syre-helium ). 
Det maximala dykdjupet ligger fortfarande krin g 70-80 m alla an
dra påståenden till trots. Man måste nämligen när man läser om 
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dykningar utomlands till 2-300 m, placera dem i sitt rätta samman
hang. De är sp ecialföretag, förberedda under lån<> tid och med stor 
• b 

m sats a v personal, materiel och därmed pengar. Syftet med sådana 
företag är ofta dubbelt - förutom att utföra uppdraget en samtidig 
strävan att sätta rekord. De största djupen har hittills nåtts unde1 
s k mättnadsdykningar vilk a kräver en dekompressionstid av 3-4 
dygn. 

Denna kostsamma metod är nödvändig när dykare skall an 
vändas under mycket tidskrävande uppdrag (mer än 4 rim) på djur 
över 60 m. 

Svenska marinens psykafysiologiska forsknin g ä r internationell 
mycket väl ansedd, kunskapsmässigt och tekniskt står vi inom dju p 
dykningens område på samma nivå som engelska och franska mari 
nen. Detta trots begränsade medelsresurser. 

Strävan att sätta rekord inskränker sig för vår del till rekord 
säkerhet för djupdykarna. 

U båtsräddning 
Ubåtsräddningspolitiken skiftar i olika mariner huvudsakligen b 

roende p å y ttre betingelser. 
I Sverige, USA och troligen även i Sovjet är den kollektiva rädd 

ningsmetoden den som i första hand skall utnyttjas. 
Engelska, fransk::t, italienska, västtyska m fl marin er litar helt t i , l 

den indiv~duella räddningsmetoden i form av fri uppstigning. 
Kollekuv räddning gru ndas fortfarande i både USA och Sverig · 

helt på utnyttjande av räddningsklocka typ Mc Can n. 
Efter sex års konstruktionsarbete beräknas en amerikansk räd 

ningsubåt vara färdig 1969-70. Före 1973 ska ll sex sådana var 1 

insatsberedda i områden där natoubåtar opererar. De avses transpa t 
teras med flyg till lämplig hamn där de s~itts ombord p å en atOlr 
ubåt eller ett räddningsfartyg av katamarantyp för vidare transpa t t 
till o lycksplatsen. 

Max dykdjup - l 800m, apris- 3 milj doll a r. 
In&:iduell räddning medelst fri uppstignin g skall tillgripas n ~ ( 

kollektiv räddning ej kan inv~intas dvs rummet med de överlevan ~ 
håller på att vattenfyllas eller luften i rummet är förorenad över e 1 

v1ss gräns. 
I England, Sverige och USA förses nya ubåtar numera med slu ~i 

för en till tre man. Fördelen med detta är att endast de som slussa> 
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ut utsätts för tryck och då under kort tid, v ilket a v sevärt ökar chan
serna att överleva uppstigning från stora djup. 

Royal Navy räknar med180m som största praktiska djup och av
ser även öva urstigning från detta djup. Redan sommaren 1965 ut
förde en grupp om åtta man fri uppstigning från ubåten Orpheus 
på 150m djup i Medelhavet. 

De franska och västtyska konventionella ubåtarna ha r en dast re
surser för fri uppstignin g. De bar ej heller några tryckfasta skott. 

Mot bakgrund av tidigare resonemang kan man utan vidare påstå 
att svenska marinen ligger strax efter den engelska vad gä ller fri 
uppstigning och i paritet med supermakterna vad gäl ler ko llektiv 
räddning. 

Bild 4. 
Självgående räddningsklocka? 

Deep jeep , amerikansk underv attensfarkost. 
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HUR BOR VI FORTSATTNINGSVIS SATSA? 

Kollektiv räddning 
Kollektiv räddning är den för personalen säkraste räddningsmeto

den varför den under a lla förhållanden måste prioriteras. Med denna 
metod kan även fysiskt och psykiskt skadade säkert bringas till ytan. 

Kan kollektiv räddning av olik a skäl ej inväntas (luftreningssyste
met ur funktion) skall individuell räddning kunna tillgripas. I krig 
kan man f ö ej räkna med kollektiv räddning. 

I samband med kollektiv räddning kommer med stor sannolikhet 
dykare a lltid att behövas (undersökning av tätp lanet, fästa ny ned
halarvajer etc). Dykeriarbeten och bärgning av dyrbar materiel kom
mer alltid att erfordras såväl i fred som i krig. 

Räddningsklockorna kan idag icke sättas in på större djup ät 
180 m. Diskrepans föreligger således mellan detta djup och ubåtar
nas kollapsdjup. 

Vid ett närmare studium av de undervattensfarkoster som kon · 
struerats i Canada, England , Frankrike och USA dels av industrit 

Bild 5. 
Sjösättning av De ep J e e p från moderfartyget. 
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dels av marin en, finns ett litet fåta l med räddningsklockans speciella 
egenskaper. Annu finn s emellertid ingen självgående räddningsklocka 
i egentlig mening. En sådan bör bl a va ra för sedd med: 

ballasttank( -ar) för att kunn a dyka och kunna ta ombord last 
(ca 10 man) , 
trimsystem och vridbara motorer för att kunna manövrera sig 
på plats över ubåtens lucka, 
griparm för att kunna dra sig intill tätplanet krin g ubåts
luckan. 

Storleken och vikten får ej överstiga nuvarande klockors och dyk
djupet bör vara väl tilltaget (500-600 m). 

P å ubåtarn a erfordras endast smärre ändrin gar för att möj liggöra 
kollektiv räddning ned till ko llapsdjupet. 

Att ersätta räddningsklockorna med självgående sådana torde kos
ta högst 10 °/o av kostnaden för en mod ern svensk ubåt. 

Djupdykning 

Dykarnas förmåga att dyka djupt utvecklas i en takt som med 
nuvarande resurser tyvärr ej kan ökas. Målsättningen, 150 m djup 
bör icke desto mindre ändras till å tminstone 200 m för att " täcka" 
största delen a v Osters j ön. 

Redan nästa år kan våra dykare på Belos troligen dyka rutinmäs
sigt till över100m med syre-helium . 

Den fortsatta utvecldingen av djupdykningen står och fall er med 
tillkomsten av en ny tryckkammaranläggnin g med tillräckli g ka
pacitet. 

Skall målet nås måste den sedan länge planer::tde anl äggnin gen för 
forskning, försök och utbildning, med arbetsnamnet "Marin ens dy
kericent ral i Vitså", genomdrivas. 

Sammanfattningsvis biträder jag kmd P etrelius åsikt att rädd
ningsklockorn a mås te ersättas. 

För djupd ykningens fortsatta utvecklin g erfordras den sedan lång 
tid tillbaka planerad e forskningsanläggningen med kammare i vilken 
dykningar i vatten kan simuleras till större djup än 100 m, där nu
varande resurser är gränssättande. Belos tryckkammarsystem måste 
moderniseras så att kravet p å rekompressionsbehandling kan ti llgo
doses i alla situation er (en kammare för min st 20 atö). 
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Fri uppstigning är hos oss en nödmetod för räddning ur sjunken 
ubåt. 

Fortsatta kontakter med Royal Navy bedöms kunna ge oss till
lämpbara erfarenheter. En sjöormensluss i bottnen på ~yktanken i 
Karlskrona skulle i detta sammanhang ge en mera verklighetstrogen 
miljö för övningar i fri uppstigning med denna ubåtstyps besätt
nmgar. 

Trots "önskelistan" ovan dristar jag mig att påstå att svenska ma
rinen internationellt sett fortfarande ligger väl framme inom dykeri
tjänsten och mycket väl framme inom ubåtssäkerhetens och ubåts
räddningstjänstens områden. 
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O EKMAN 

O ststa tern as förutsättningar för 
sjöfran sporter i Ostersjön inom 
e n 10-årsperiod 

r ' 
Kapten O EKMAN, kustartilleriet, som f n avslutar 

stabskursen på Militärhögskolan, har studerat utvecle

lingen på sjötransportområdet. 
Han inleder denna artikel med en beskrivning av den 

f n mycket intressanta och dynamiska utvecklingen av 

metoder för parti- och styckegods som äger rum i väs
terlandet. Artikeln utgör här ett komplement till kom

mendörkapten Nordlanders artikel i TiS aprilnum mer. 
Författaren söker därefter bedöma i vad mån motsva

rande utvecleling kan tänkas äga rum inom de öststa ter 

som är strandägare vid Östersjön. 

~---------------------------------------J 

Def ini tioner 

Inom handelssjöfarten indelas laster i fö ljand e tre huvudgrupper : 

massgods, t ex olja, malm, kol, säd, lös cement 
partigods, t ex trä, järn, cellulosa, cement i säck, bilar 
styckegods, t ex industriprodukter som fraktas i ·så små kvan
titeter att de ej kan hänföras ti ll partigods. 

Fartyg, som kan frakta parti- och styckegods, benämns i detta 
arbete styckegodsfartyg. 

Container: godsbehållare i form av en fyrkantig behållare, hörn
stolpar a v stål, sidor, tak och golv av olika slags material - bl a 
stål, järn, aluminium, plast - beroende på sk ilda hållfasthets- och 
isoleringskrav (b l a kylcontainers). De vanligaste internationella be
hållarna är 20-fotscontainern (bredd 2,5 m, höjd 2,5 m, längd 6 m, 
lastkap ca 20 ton) och 40-fotscontainern ((bredd 2,5 m , höjd 2,5 m, 
längd 12m, lastkap ca 30 ton). 
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Flak: anordning på vilken parti- eller styckegods (t ex buntat vir
ke, pappersrullar, cementsäckar, fruktlådor etc) kan lastas för att 
större godsmängder per arbetsmoment skall kunna hanteras vid last
ning resp lossning. Från början utgjordes flaket av den s k pallen. 
Utvecklingen har gått mot det s k storflaket (eng flats) med samma 
bottenyta .som en 20-fotscontainer. Flaket kan förses med hörnstol
par för att medge stapling av flaken ovanpå varandra. 

M oderna sjötransportmetoder 
Det är ingen överdrift att påstå, att handelssjöfartens män i viss 

mån ännu är ett mycket konservativt släkte. När strävan i vår mo
derna tid sedan länge varit att automatisera produktionen, att ersätta 
människan med maskiner, kan man fortfarande i hamnar världen 
över se styckegodsfartyg lastas och lossas med utnyttjande av ett 
stort antal stuveriarbetare, som mer eller mindre för hand tar om
bord eller i land godset i små volymer. 

Ett fartyg kan liknas vid en fabrik och som sådan är den i egentlig 
mening produktiv bara under transportskedet. Lossnings-, lastnings
och väntetider i hamn är improduktiv tid, men lasthanteringskostn a
derna utgör nära hälften av den totala driftskostnaden för ett medel
stort konventionellt styckegodsfartyg. Följande fördelning av denna 
har angetts för ett amerikanskt styckegodsfartyg, som utnyttjas i en 
2 500 sjömil lång transportcykeL 

Kapitalkostnader 33,8 0/o 
Lasthanteringskostnader 43,3 0/o 
Kajavgifter 9,5 0/o 
Driftskostnader (besättning, bränsle m m) 12, l 0/o 
Försäkring 1,3 0/o 

Totalt 100,0 0/o 

Detta konventionella styckegodsfartyg tillbringar genomsnittligt 
50 °/o av sin driftstid i hamn, d v s fartyget har bara 50 °/o utnyttjan
degrad. För att höja fartygets produktion fordras alltså en snabbare 
godshantering, vilket i sin tur medför förkortat hamnuppehåll vid 
bibehållen fartygsstor lek. 

Följande undersökning publicerad i "The Month ly Freight Re
view" visar betydelsen av en hamns lasthanteringskapacitet. I un
dersökningen har jämförts fraktkostnaderna då oförändrad lönsam-
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het för fartyget skall gälla vid transport av en miljon ton bulkgods 
sträckan lO 000 sjömil (motsvarar Göteborg- Hong Kong) och att 
lastnings- och lossningskapaciteten ligger på 1 000 resp 50 000 ton 
per kajplats och dygn i de utnyttjade hamnarna. 

Fraktkostnaderna blir då: 

Fraktkostnad kr/ ton 
Fartygss torlek 

l 000 ton l SO 000 ton 

lO 000 DW 

l 
36 

l 
2S 

100 000 DW so lO 
SOO 000 DW 11 0 5 

Undersökningen visar vilken avgörande betydelse en hamns last
hanteringskapacitet har för handelssjöfartens ekonomi. En hamnka
pacitet på 50 000 ton per kajplats och dygn förekommer i dag i åt
skilliga oljeterminaler och är tekniskt genomförbar även när det gäl
ler andra masslaster. 

Då lönsamheten vid automatisk lasthantering av masslaster i ham
nar med stor kapacitet klart framstod inom sjöfartsnäringen, började 
man intressera sig för en rationalisering av parti- och styckegods
transporter. Denna utveckling började när Johnsonlinjen omkr 1950 
lät bygga Seattlebåtarna, vilka försågs med tekniskt förbättrade 
hjälpmedel som t ex automatiska lastluckor, kranar i .stället för bom
mar, stora lastrumsöppningar. 

Nästa steg i utvecklingen togs då volymen av den i varje arbets
moment lastade eller lossade varumängden ökade. Detta kunde göras 
i och med att lastflaket togs i bruk för buntat eller paketerat parti
gods och containern för .styckegods. Till att börja med fylldes flaket 
resp containern helt i utskeppningshamnen. Det mest rationella ut
nyttjandet erhålls dock om dessa lastas hos producenten och lossas 
hos konsumenten med kort eller helst ingen liggetid på järnväg.ssta
tioner, lastbilscentraler eller i hamnar. Man har då skapat ett inte
grerat transportsystem eller populärt uttryckt "från dörr- till dörr"
metoden. 

Den ekonomiska lönsamheten av ett sådant transportsystem har 
redovisats i en artikel, "Progress in Cargo Handling", utgiven av den 
amerikanska kommitten i ICHCA (International Cargo Handling 
Coordination Associations). Man redovisar där transportkostnader 
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per &r för ca l milj ton transporterat gods, dels med konventionell 
lasthantering och dels med containersystem . Beträffande det ~enare 
systemet har redovisats kostnader vid olika hög grad av lastntng av 
sjä lva containern i hamn resp hos avsändare/mottagare. 

Följ ande kostnadsjämföre lse redovisas: 

l Konv cn- l t ioncll t Contain erfartyg 
fart yg 

containc rlast, o/o direkt o o 20 so 100 

containerl ast, 'lo fy lld i 
80 so o hamn o 100 

år li ga lasthanterin gskostil 
(1000-ta ls dollar): 

13 200 1 400 1 400 1 400 1 400 stuver ikostnader 
lastn!lossn a v con t o 4 300 3 4SO 2 150 o 
conta in erkostn o 80 80 80 80 

lastskadeersättn 430 o o o o 

Tota lt per år 13 630 l s 780 4 930 3 630 1 480 

A v redogörelsen framgår att kostnadsförhållandet mellan ett kon
ventionellt system och ett 100 °/o integrerat transportsystem är 9: l 
och motsvarande förhållande i ett containersystem med 100 °/o last
ning/ lossning av containern i hamn resp hos avsändare/mottagare 
är 4: l. 

Som en följd av övergången tilllastning/lossning av gods i stora 
volymer minskar stuverikostnaderna därför att a:betsvolyme.n per 
tidsenhet kan ökas 4-8 ggr. A ven antalet stuvenarbetare mmskat 
därför att lasthanteri ngen gör.s maskinell. Skador på och stöld a v last 
förekommer i mycket liten utsträckning vid containertransporter. 

Fartygets produktiva tid (tid till sjöss) ökar ti ll ca 85 Ufo i stället 
för 50 Ofo vid vanlig lasthantering. Visserligen utnyttjas fartyget~ 
lastförmåga något sämre, 70 °/o mot 85 Ufo vid vanligt emballage 
Trots detta ökar slutresultatet v id containertransporter därför att 
hamnuppehållen blir kortare. 

Ett integrerat transportsystem är ä ven "databehandlin gsvän ligt" 
Det innebär, om ett lämpligt program är upplagt, att 

- en kund som bestä ller en transport direkt får uppgift på när 
godset (containern, flaket, semitrailern etc) skall a v lämnas vi 
hamninfarten. 
en kund kan vid samma tillfälle få uppgift på när godset ät 
framme lios mottagaren och vad tran sportkostnaden blir. 
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transportören får vid ankomst till hamnområdet direkt uppgift 
på var godset skall ställas upp inom hamnområdet. 
man från dirigeringscentralen inom hamnområdet via radio
förbindelse kan beordra truckar etc att vid rätt tidpunkt hämta 
godset för transport fram till fartyget. Därvid har man tagit 
hänsyn till att fa rtyget lastas lämpligt från stabilisering.ssyn
punkt och att lasten även direkt är gripbar i rätt ordning v id 
lossning. 
att dokumentationen, d v s pappersarbetet med fraktsedlar, 
konossement, tullhandlingar m m, underlättas. 

Sammanfattningsvis kan sägas att avsevärda ekonomiska vinster 
ligger i ett integrerat transportsystem där hela transportkedjans sam
ordningsproblem är lösta, vi lket bl a innebär att fartyg och hamnar 
ges en speciell utformning. 

Utvecklingen på fartygssidan 
Ett modernt styckegodsfartyg anpa.ssat för ett integrerat trans

portsystem skall kunna lasta eller lossa enligt en av eller båda följan
de två metoder: 

- lift on/lift off av containers, flak etc via däckslucka eller för 
placering på väderdäck. 

- roll on/roll off av fordon eller av gods placerat i containers 
eller på flak , vilka rullas ombord via för- och/eller akterport eller 
sidoportar. 

Följande konstruktionskrav ställs bl a på ett sådant fartyg: 
- maskinrum och däcksöverbyggnad placerade ak terut för maxi

malt utnyttjande av lastrum. 
- stora lastrumsöppningar med automatiskt manövrerade last

luckor så att lasten endast med en vertikal rörelse kan placeras på 
avsedd plats i lastrummet. 

- i höjdled justerbara mellandäck så att lastrumsvolymen effek
tivt kan utnyttjas för olika typer av last, t ex containers med höjd 
2,5 m eller personbilar med höjd 1,6 m. 

- hissar eller körramper mellan de olika däcken för snabb ran
gering av rullande gods. 

däckskranar med både tyngd- och tidsmässig stor kapacitet. 

431 



- däck som dU hög belastning. Containerns konstruktion är så
dan att dess tyngd vilar endast på dess "hörnlådor". På en punkt, 
där fyra hörn av 30 ton tunga 40-fotscontainers står intill varandra 
och man .stuvar fem containers i höjd, har man på en yta av ca en 
kvadratfot en belastning av 150 ton. 

Exempel på moderna fartyg 

Svenska Cellulosa AB har i och med leveransen av M/S Munksund 
fått sjötransportledet utbyggt i sitt nya transportsystem. Detta fartyg 
tillsammans med de under 1967 levererade systerfartygen Tunadal 
och Holmsund tillåter SCA att transportera 60 °/o av .sina export
produkter på egna kölar. 

SCA har numera koncentrerat sina exportskeppningar till nord
sjöländerna att i huvudsak utgå från två nybyggda terminaler i 
Sverige, Tunadal och Holmsund. Lossi1ing sker i tre likaledes ny
byggda terminaler i Rotterdam, London och Hamburg. Tidigar 
skedde utskeppningarna från ett 25-tal svenska hamnar och lasterna 
destinerades till ett hundratal europeiska hamnar. 

Fartygen representerar f n det modernaste tonnaget i världen som 
är speciellt byggt för transport av skogsprodukter. Fartygen är en
keldäckade, ca 150 m långa, 20 m breda och har en dödvikt på 

Bild 1. 
M /S " Tunadal", Svenska Cellulosa aktiebolaget 
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11.500 ton. Hydrauliska däcksluckor täcker hela lastrumsytan. 
Bordvans ligger vingtankar för ballast vilket medför att lastrum
men har helt raka sidor och all horisontell förflyttning av lasten 
bortfaller. Fartygen gör en fart av 17 knop samt är förstärkta för 
gång 1 1s. 

I SCA-systemet lastas och lossas fartygen utan egentlig manuell 
hantering. Vid lastning griper kranföraren ensam enhetslasten, lyfter 
den ombord och placerar den direkt på avsedd plats i lastrummet. I 
detta finns således in gen personal. Vid massalastning tar kranaggre
gatet i varje lyft 8 bandade enheter vardera bestående av 8 balar. 
Pappersrullar lyfts direkt utan föregående mekanisk hopfogning till 
större enheter av ett vakumaggregat, som beroende på rullarnas di
mensioner, tar 6 eller 12 rullar per lyft. Trävarorna .sammanförs till 
emballerade enhetslaster bestående av fyra bandade mindre paket på 
ca l standard styck. 

I tabellen nedan görs jämförelser mellan nybyggda - men kon
ventionella - fartyg och SCA-fartyg avseende på lasthantering: 

l 
Konventionella 

l 
SCA-fartyg fartyg 

Antal man för lasthantering (såväl om-
bord som i land) per fartyg ca 65 16 

Antal balar cellulosa i varje lyft ca 8-10 64 
Antal pappersrullar i varje lyft 3 eller 6 6 eller 12 
Antal standard träv irke i varje lyft l 4 
Kaoacitet per man och krantimme 

ton n1assa 9 70 
tOn trä virke 1 50 

Som framgår av tabellen har alltså avsevärda vinster kunnat göras 
på lasthanteringsområdet. Det har medfört att ett SCA-fartyg kan 
genomföra en rotation, vilket innebär lastning i två norrlandsham
nar och åter Norrland på 14 dagar. 

. Utvecklingen inom transportområdet för skogsprodukter är värd 
att observeras i detta arbete med hänsyn till att en mycket stor del 
av den sovjetiska exporten just utgörs av dessa produkter. 

De nu beskrivna fartygen är s k lift on/lift off-fartyg. I avseende 
på fordonstransporter är roll on/ roll off-fartygen a v speciellt intres
se. Fartyg konstruerade för denna lasthanteringsprincip kännetecknas 
av att de har för- och/ eller akterport samt i de flesta fall körramper 
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eller hissar mellan de olika däcken. Förbindelsen med land erhåll~ 
antingen via ett färjeläge, d v s ett i förväg anordnat hak i kajen meC' 
körramp som anslutes till fartygets port eller också har fartyget 
självt en lång körramp som kan fällas för landanslutning. I det förr. 
fallet är fartyget beroende av i förväg iordningställd kajplats, i det 
senare fallet kan i princip vilket kajhak eller ponton lagd utanförkaj 
som helst utnyttjas. 

I en föregående artikel i denna tidskrift (april 1968) har de mo 
derna ACL-fartygen berörts varför i vad avser beskrivning av stora 
roll on/ roll off-fartyg hänvisning til l denna artikel görs. 

För förhållandena i Ostersjön är dock dessa fartyg på 15.000 ton 
dw alltför stora. De utnyttjas bäst om de endast anlöper ett fåtal 
stora s k containerhamnar som t ex Skandiahamnen i Göteborg. 
Godstrafiken till och från denna hamn sker via järnvägs-, landsvägs
eller sjötransporter. För att det totala transportsystemet inte skall f 1 

ojämn kvalitet fordras att även de mindre fartygen som ombesörje · 
den s k feedertrafiken är av modern utformning. 

Bild 2. 
MIS " Hansa" Tea mline. 
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Bild 3. 
M/S " Aida" Wallenius . 

Nedan lämnas beskrivning på moderna mindre roll on/roll off
fartyg som kan tjäna som förebild för fartygstyper i en framtida 
östers jötrafik. 

M!S " H ansa" 
Detta fartyg tillsammans med systerfartyget "Wasa" trafikerar 

rundan Stockholm-Kiel-Hamburg-Kiel-Stockholm på en vecka 
enligt fast tidtabell. Fartygen är på 1.300 ton dw, 78 m långa, 14 m 
breda och har ett djupgående på 4,1 m vid full last. Fartygen har 
stävport (5 x 4,3 m) och körramp (5 x 8 m) för landanslutning. Via 
stävporten nås mellandäcket. Tanktoppsdäcket nås via luckor i mel
lan- och väderdäcken. Fartygen kan lasta enl både roll on/roll off
och lift on/lift off-metoderna. 

M l S " Aida" 
Detta fartyg tillsammans med systerfartyget "Otello" tillhör Wal

lenius-rederierna och är speciellt anpassat för fordonstransporter. 
Fartygen är på 3.660 ton dw, 87 m långa, 15 m breda och har ett 
djupgående på 6,1 m vid full last. Fartygen har akterport (5 x 5,8 
m) och körramp (5 x l ,2 m) för landanslutning. Via akterporten nås 
mellandäcket. Tanktoppsdäcket nås via hiss. 
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Nytt projekt 

Wärtsilä-varvet i Finland har lämnat beskrivning på ett roll on/ 
roll off-fartyg avsett för feedertrafik i Ostersjöområdet med leve
rans i början av 1970-talet. Fartyget beräknas bli på 4.280 ton dw 
få en längd av 135 m, bredd 25 m och ett djupgående på 5,5 m vie 
full last. Fartygstypen får både för- och akterport. Ett lastalternati 
kan tänkas vara 306 20-fots containers på 1.900 m körbanor. 

Lyke's pråm-moderfartyg 

En helt ny typ av fartyg är de s k pråm-moderfartygen vilka m 
har börjat byggas i USA. De avses sättas i fart mellan USA ocl 
Europa. Pråmarna skall föra last till och från bl a flodhamnar ocl 
en s k centralhamn för moderfartyget. 

De nya fartygen, som fått typbeteckningen "Seabee", får en d 
på 27 183 ton ink! pråmar eller 21 483 ton dessas vikt borträkna 
Fartyget lastar 38 st pråmar, 14 st på översta däcket samt 12 st p: 
de bägge övriga däcken. Pråmarna lyfts upp ur vattnet med en his 
vars kapacitet är 2 000 ton . Den teoretiska lossnings/ lastningsticleJ 
för hela fartyget är 10,5 timmar. Det kan ä ven lasta direkt utai 
pråmar. Därvid kan totalt l 478 st 20-fotscontainers lastas elle1 
v id roll on/ roll off-lastning 4 560 m körfil av 3 m bredd erhållas. 

Fartyget har uppmärksammats i Sovjetunionen och ett i huvud
sak likn ande projekt finns beskrivet i den ryska boken "Progressiva 
metoder för sjötransporter" utgiven 1966 i Moskva. Projektet be 
döms vara av intresse för Sovjet eftersom detta land har en omfat 
tande flodtrafik , vars svaghet bl a ligger däri, att fortfarande om 
lastnin g måste ske mellan flod- och utsjötonnage. 

Bild 4. 
N y tt fin skt projekt /ör roll on roll off- fartyg 
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Utvecklingen på hamnsidan 
Följande krav kan ställas på en modern hamn som skall vara an

passad till ett integrerat tran sportsystem för styckegods: 

- tillfa rtsvägar med stor kapacitet för jä rn vägs- eller landsvägs
transporterat gods, 

- stora magasins- och kajytor för uppställnin g av gods så att 
den eftersträvade höga lasthanteringskapaciteten per kajplats och 
dygn erhålls, 

- hak i eller pontoner utanför kajer för medgivande av lastning/ 
lossning v ia för - och akterport, 

- kranar med stor kapacitet på kajer (tre min eller kortare tid 
för hanteringscykel, d v s kranen tar en container, lossar eller lastar 
den samt är beredd att gripa en ny), 

- en omfattande maskinell utrustnin g i form a v gaffel- och 
gränsletruckar, sid- och frontlastare, traktortåg, transportband m m 
för snabb förflyttning av gods. 

Sammanfattning 
Ett integrerat transportsystem ger de största ekonomiska vinster

na. Systemet är dock komplicerat så till vida att alla delmomenten 
i transportkedjan - åtgärderna hos avsändaren, olika transportsätt 
med omlastningar dem emellan, åtgärder hos mottagaren - måste 
vara mycket noggrant anpassade till varandra för att medge ett 
jämnt flöde av det transporterade godset. Lastning och lossning av 
fartyg ha r därvid tidigare varit och är kanske fortfarande i v iss 
utsträckning en flaskhals i systemet. 

De tidigare beskrivna lastningsmetoderna lift on/lift off och roll 
on/ roll off bedöms medverka till att fartygens liggetid i hamnar 
komm er att minska. Styckegodsfartygen kan därvid konstrueras så 
att de enbart a npassas för en viss lastningsmetod eller för flera av 
dem. Man kan även tänka sig, att ett styckegodsfartyg under en del 
av sin transportcykel utnyttjas för massgods . Fartygen konstrueras 
därför som specialfartyg eller i olika hög grad s k "multi-purpose"
fartyg. A v görande härför är vilken trad och typ a v last redaren 
har avsett fartyget för. 

Fram till 1980 bedöms det därför byggas ett allt större antal 
styckegodsfartyg an passade för de ovan beskrivna lasthanterings
metoderna. 
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HANDELSSJOFARTENS UTVECKLING INOM SOVJET
UNIONEN, POLEN OCH OSTTYSKLAND 

Bedömning av handelns och transportvägarnas utveckling 
Sovjetunionens målmedvetna planerin g bedöms gå ut på att fort

sätta uppbyggnaden av sin indust riproduktion för att i första hand 
i viss utsträckning kunna tillfredsställa ett ökande inre konsumtions
behov men i andra hand även kunna gå ut på världsmarkn aden och 
erbjuda sina varor tilllägre priser än genomsnittet. 

För att snabbt kunna höja sin industriproduktion bedöms Sov jet 
ännu under tiden fram till mitten av 1970-talet i huvudsak exporte
ra råvaror samt importera hel- eller halvfabricerade produkter vari 
t ex även ingår köp i utlandet av färdigbyggda fabriker. Den nuva
rande investeringen i produktionsapparaten bedöms därför resultera 
i, att Sovjetunionen omkring 1980 har ett avsevärt mycket större 
utbud av industriprodukter på världsmarknaden än vad nu är fallet. 

Tendensen till ökat handelsutbyte mellan öst- och västblocken i 
Europa är f n klart märkbar. Som exempel kan nämnas att Sveri ges 
import från Polen ökat med över 80 °/o medan exporten dit ha r 
stigit med 70 °/ (} under de senaste sex åren. Denna ökning av import
och exportgodsets transportvolym samt ökningen av godstranspor
terna inom landet i takt med befolkningstillväxten och ett mer om
fattande inre konsumtionsbehov ställer in tensivare k ra v på trans
portapparaten. I konsekvens härmed bygger Sovjetunionen ut sin 
handelsflottta i rask takt. Den har redan nu ett bruttotonnage på 
över tio milj ton och intar därmed sjätte platsen bland världens 
handelsflottor. 

I västvärlden frågar man sig vilka planer Sovjet har därmed. Ett 
av svaren blir, att man i detta land förutseende nog anpassar trans
portkapaciteten till det ökande kravet på egna transporter samt att 
man vill kunna konkurrera på den internationella fraktmarknaden . 
Så har de facto redan skett enligt uppgift från bl a västtyska redar
föreningen. Sovjetunionen erbjuder nu ofta frakttariffer som ligger 
25-40 °/o under de i västvärlden normala. 

Denna långsiktiga sovjetiska strävan att genom förm ånliga han
dels- och transportavtal kunna göra andra länder beroende av Sov
jetunionens varor och tjänster bedöms kunna genomföras därför att 
Sovjetstaten alltid inledningsvis kan ta de ekonomiska förlusterna . 

Den nuvarande och den 1980 bedömda fördelningen a v de olika 
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transportmedlens andelar av det totala godsflödet inom Sovjetunio
nen framgår av tabellen nedan. Enbet är tonkm i procent av den 
totala transporterade godsmängden. 

Transportmedel 1950 1958 1964 1965 1980 

Järnväg 84,5 81,2 73,7 68,7 54,0 
Sjöfart (inkl flodtp) 12,0 11,9 16,8 19,3 22,0 
Landsväg 2,8 4,8 5,1 5,7 9,0 
Pipelines 0,7 2, l 4,4 6,3 15,0 

Av tabellen framgår att 1980 bedöms järnvägarnas tidigare do
minerande andel har nedgått ti ll en transport av något över hälften 
av det totala godsflödet samt att sjöfarten vid denna t id kornmer att 
svara för nära 1/ 4 a v godstransporterna inom landet. 

För att rätt kunna bedöma utvecklingen av de tre WP-ländernas 
bandelssjöfart måste bl a belysas den betydelse de inre vattenvägar 
och hamnutvecklingen kommer att få för den sjöburna handeln till 
och från Ostersjön. 

I n re vattenvägar 
Sovjetunionens 47 000 km långa ku st omges av 13 hav med för

bindelse till tre oceaner. Från sjöfartssynpunkt indelar ryssarna sina 
vattenområden i följande bassänger: 

Osters j ön 
Svarta havet med Asovska sjön 
Kaspiska Havet 
Vita Havet och Barrents hav 
Fjärran Ostern 
Norra ishavet (Norra sjövägen) 

Dessa är förbundna eller kommer att förbindas med ett omfattan
de nät av inre vattenvägar (floder och kanaler). Ostersjön är således 
förbunden med Vita havet via Ishavskanalen, med Kaspiska havet 
via Volga-Ostersjöleden. Planer finns också på att förbinda Oster
sjön med Svarta havet genom ett kanalbygge som förenar floderna 
Dnjeper och Njemen. Detta projekt beräknas vara klart 1975. Svarta 
havet och Kaspiska havet är förenade via Volga-Donkanalen samt 
Vita havet förenat med Fjärran Ostern via Norra Sjövägen. 
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Inre vattenvägar i euro..P!;.i.e~ SSSR 
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Bild 5. 
- Inre va ttenvägar i europeiska SSSR. 

De inre vattenvägarna tjänar följande syften: 

- förkortar transportvägarna. Avståndet mellan Ostersjön och 
Svarta havet är 2 400 km via den inre vattenvägen jämfört med 
7 000 km vägen runt Spanien. Avståndet mellan O stersjön och Yoko
hama är ca 6 300 sjömil via Norra sjövägen jämfört med 11 200 sjö
mil via Suezkanalen . 

- möjliggör utnyttjande av en stor sjötransportkapacitet och 
kompletterar därvid järnvägar och landsvägar för Sovjetunionens 
inre transporter. Dessutom har byggts kraftverk och fl er kommer att 
byggas i de inre vattenvägarna. Den uppdämning som därvid sker 
möjliggör även kon stbevattning av framför allt stäppområdena i 
södra delen av landet. De inre vattenvägarna medger f n ett största 
djupgående av 3,65 m . De ryska fartygen som nu byggs för trafik i 
de inre vattenvägarna avses dels enbart för flodtrafik och får därför 
ett pråmliknande utseende och dels för både flod- och randhavs
trafik. 

Av den förra gruppen fartyg (flodpråmar) har den nu största ty
pen en lastförmåga av 10 000 ton (döpt till "Kommunistiska partiets 
23. session", 238 m lång) och av den senare typen projekteras ett 
kanalfartyg på 6 000 ton dw som även är lämpat för kustsjöfart och 
med första leverans 1969. I och med att man får denna senare typ 
av fartyg i större antal undviker man den fördyrande och försenande 
omlastningsproceduren i kusthamnarna mellan flod- och utsjöton
nage. 

Hamnutvecklingen i Östersjön 

Inom ramen för ACL-projektet och liknande kommer styckegods 
att fraktas mellan Västeuropa och Nordamerika via ett begränsat 
antal containerhamnar p å resp kontinent och med utnyttjande av 
specialfartyg av typen Atlantic Saga. Utveck lingen av projekten 
innebär att ytterligare kontinenter som t ex Australien, Fjärran Os
tern och Sydamerika inlemmas i dessa transportsystem. 

Dessa integrerade system bedöms ha så -stor kapacitet när det gäller 
sjötransporter av styckegods mellan industriländerna, att det redan 
omkring 1970 beräknas vara det dominerande sättet för sjötranspor
ter av angivet slag. Vidare medför det, att om systemens kapacitet 
skall kunna utnyttjas rationellt, ett ökat behov på internationellt 
samarbete. Så t ex är det vid transporter mellan Nordamerika och 
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Skandinavien fråga om en gemensam nordisk satsning via Skandia
hamnen i Göteborg. 

Mycket höga krav ställs på en storhamn i detta transportsystem, 
främst i avseende på teknisk utrustning som truckar och kranar för 
hantering av containers, flak etc samt stora uppställningsyto r för 
godset. En storhamn som förutsätts ha en kapacitet av ca 4.000 con
tainer- och flakhanteringar per dygn kräver en yta inkl erforderligt 
trafikutrymme om ca 100.000 kvm. Härtill kommer uppställnings
y tor fö r 2., 3. o s v dygnens gods. D et är således fråga om omfattan
de investeringar som måste göras för att skapa en storhamn. 

Godset till och från Skandiahamnen transporteras dels landvägen 
och dels sjövägen med feederfartyg in i Ostersjön. 

På grund av höga investeringskostnader är det osannolikt att de 
fl esta hamnarna inom Ostersjöområdet förses med den tekniskt kva
lificerade utrustning i form a v bl a dyrbara kranar som erfordras 
för snabb lift on/ lift off-hantering av containers etc. 

Feedertrafiken måste således anpassas till de hamnar den skall tra
fikera och den utrustning som där finns eller kommer att finnas. A v 
samma kostnadsskäl som gäller för hamnarna är det osannolikt att 
varje feederbåt förses med dyrbar kranutrustning. För dessa farty g 
återstår därför lasthantering en l roll on/ roll off-systemet. Detta blir 
mer flexibelt och låter sig lätt anpassas till varje hamn med enkel 
kaj, tillräckliga uppställnings- och manöverytor samt tillfredsställan
de järnvägs- och landsvägsförhållanden. 

Ett rationellt utnyttjande av containers, flak m m framtvingar 
också ett samarbete över nationsgränserna i form av ömsesidiga ut
byten av dessa transporthjälpmedel i likhet med vad som nu sker i 
den svenska pall-poolen. 

Det torde således vara realistiskt att tro att Ostblocket p å sikt 
i v iss mån deltar i ett internationellt samarbete på det moderna sjö
transportområdet som t ex feedertrafik inom Ostersjöområdet. Ut
formningen av hamnarna inom detta område samt med stor sanno
likhet även utformningen av hamnarna i Sovjetunionens inre vatten
vägar kommer att vara sådan att trafik med roll on/roll off-fartyg 
blir kanske mest ändamålsenlig vid styckegodstransporter. 
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Nuvarande storlek av Sovjetunionens, Polens och Östtys/elands 
handelsflottor 

Enligt Lloyd's Register of Shipping, Statistica l Tables, har de t re 
WP-ländcrnas handelsflottor 1/1 1967 följande storlek: 

l 
Å ngfartyg 

l 
Motorfartyg l Summa Land 

An t l BRT A nt l BRT Ant l BRT 

SSSR 

l 

663 

l 

2.940 .734 
1 1. 5751 

i .676.684 
12.2381 

10.617.418 
Polen i22 30:1.791 299 908.783 42 1 1.209 .574 
Osttyskland 2 9.516 345 7 46.444 347 755 .960 

Den procentuella åldersfördelningen ar en ligt Lloyd's Statistical 
Tables : 

Lanel/Är l 0-4 l 5-9 110-14115-19120-24125-29130oöver 

SSSR 

l 
35 

l 
25 

l 
21 

l 
6 

l 
4 

l 
l 

l 
8 

Polen 24 30 21 10 7 4 4 
Osttyskland 25 30 25 17 2 o 1 

Man lägger märke till att den sovjetiska handelsflottan består a v 
ett stort antal nybyggda fartyg. Den lägsta å ldersgruppen innehåller 
det största antalet fartyg. I Lloyd's Statistical Tab les inräknas fartyg 
på 100 BR T och större. 

Det sovjetiska k lassningssällskapet anger storleken av sin handels
flotta 1/1 1968 till följande värden: 

Slag av fartyg l Antal l BRT 

Passage rarfartyg 186 485.5 45 
Torrlastfa rtyg 1.667 5.79 1.813 
Tankfartyg 360 2.919.1 06 
Servicefart yg 660 335. 147 
fiskefartyg 2.629 2.5 17.377 
M uclde:·verk o dyl 306 267.945 
Ov ri ga fartyg 205 156.289 

Summ a 6.013 l 12.473.222 

.Aven denna tabell upptar fartyg på 100 BRT och större. s killna
den i summasiffrorna enl Lloyd's Register och den ryska källan beror 
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dels på att de icke hänför sig till samma tidpunkt (1 / 1 1967 resp 1/ 1 
1968) samt dels på viss skiljaktighet i slag av fartyg som redovisas 
i statistiken. 

Sovjetunionens flotta intar nu sjätte platsen bland världens han
delsflottor. Den har på fyra år expanderat med nännare 50 % (1965: 
8.939.589 BR T, 1968: 12.473.222 BR T). Enligt Lloyd' s Register 
ökade från 1966 till 1967 endast Japan, Norge och Liberia (bekväm
lighetsflagg) sina handelsflottor kraftigare än den sovjetiska. 

Nybyggnadsprogrammet för Sovjetunionens, Polens och Öst
tysklands handelsflottor 

Den engelska sjöfartstidnin gen "The Motor Ship" utger två ggr 
om året en sammanställnin g av fartyg på över 2 000 DWT, som är 
under byggnad eller är beställda vid världens stora varv. Samman
ställningen kallas "Ships on order" och följande redovisning hänför 
sig till utgåvan 1/4 1968. I bilaga redovisas typ av fartyg, varv, an
tal, storlek, fa rt och i vissa fa ll beräknad leverans för fartyg i de tre 
ländernas nybyggnadsprogram. 

En sammanställning av uppgifterna i denna bi laga redovisas i 
fö ljande tabell: 

l 
SSSR l Polen 

l 
Osttyskl and Typ 

l DWT (BR T) l l An t An t DWT An t DWT 

Lastftg 146 1.345.575 13 98. 100 9 59.400 
Timmerftg 36 150.900 l 3.640 
Last/passftg 4 50.900 23 254.400 8 81.040 
Ta nkftg 82 1.302.700 
Bu lkftg 10 285.000 3 81.200 
Frysftg 17 109.200 
Fiskfabriks-

ftg 30 78 .1 00 
Fiskmode r-

ftg 8 80.000 1 9.250 
Forsknftg 8 (24 .000) 
Passftg l (18.000) 
Isbrytare 2 (30.680) 
Kabelftg 3 (16.800) 
Expftg 2 (10.920) 

Summa 349 
l 

3.402.375 
l 

40 
l 

442.950 
l 

18 
l 

144.080 
(100.400) 

Av tabellen framgår, att Sovjetunionen i början av 1970-talet har 
ökat sin handelsflotta med minst tre milj DWT avseende fartyg på 
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över 2 000 DWT. Denna ökning kan jämföras med storleken av den 
nuvarande flottan, som är på 12,5 milj BRT (fartyg på 100 BRT och 
större). Det förefa ller därför inte otroligt, att den målsättning som 
angavs av 22. kommunistiska partikongressen för handelsflottans 
ökning till över 25 milj DWT år 1980 kommer att kunna infrias. 

Av tabellen framgår också att över hälften av de tre ländernas ny
produktion utgörs av styckegodsfartyg. 

A v speciellt intresse fö r styckegodstrafiken i Ostersjön är ton naget 
på 5 000 DWT och mindre, vilket även bedöms kunna trafikera de 
inre vattenväga rna. A v nybyggnadsprogrammets 205 st last- och tim
merfartyg är 93 st av denna mindre storlek. 

Dessutom framgår av tabellen att Sovjetunionens nyproduktion 
har ett mycket brett register, såsom olika typer av last- och passa
gerarfartyg, ett fl ertal olika fartygstyper inom fiskerinäringen samt 
forsknings- och expeditionsfartyg. 

Av intresse kan även vara att studera ordningsföljden bland de 
länder som enl "Ships on order" bygger åt de tre WP-länderna. Av 
tabellen nedan framgår att Sovjetunionen endast bygger för eget 
behov samt att de sovjetiska varven ger det största tillskottet. 

Byggland l SSSR l Polen 
Anta l l DWT (BR T) Antal l DWT 

l Osttysk land 

Antal l DWT 

SSSR 94 1.420.200 
Polen 57 706.750 27 344.850 

8 (24 .000) 
J ugosla vie n 25 395 .200 
Osttyskland 60 331.375 18 144 .080 

3 (28 .920) 
Finland 55 292 .900 

s (47.480) 
Sverige 8 76.800 
Run1 än icn 18 56.700 2 4.000 
Ita lien s 22.000 
Danmark 7 17. 150 7 80.500 
H olland 4 10.400 
Bulgarien 4 13.600 

Summa 349 
l 

3.402.375 
l 

40 
l 

442.950 
l 

18 
l 

144.080 
(100.400) 

I västvärlden gjorda sammanställningar av sovjetiska förh ållan
den anses ofta vara ofullständiga på grund av knapp tillgång på 
öppen sovjetisk statistik etc. Som komplement till "Ships on order" 
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redovisas därför i sammandrag en artikel ur tidskriften Sudostro
jenije (Skeppsbyggeri ) nr 11 1967 betitlad "Sovjetiskt skeppsbyggeri 
under jubileumsåret". 

Utöver beskrivnin gen av ett antal tankfartyg redovisas följande 
serier a v torrlastfartyg: 

- Nikolajevvarvet bygger det första fartyget i en stor serie ay 
typen "Kapitan Kusjnarenko", 15 800 DWT, 19,2 knop. Denna serie 
av fa rtyg skall tillsammans med den något äldre typen "Leninski j 
Komsomol" bilda kärnan i den sovjetiska torrlastfartygsflottan. 

- C hersonvarvet bygger typen "Slaviansk" på 12 700 DWT, 
17,7 knop samt typen "Bezj itsa" på 12 800 DWT, 16,7 knop. 

- Z jdanovvarvet i Leningrad förbereder en stor serie medelstora 
torrlastfartyg av typen "Kaliningrad", 18 100 DWT, 16,4 knop, av
sedd för styckegods, bulk- och trälaster samt fortsätter även sin stor, 
serie trälastfartyg av typen "Vytegrales" på 5 900 DWT. 

I artikeln beskrivs ä ven fiskeflottans utbyggnad. Amira litetsv::t r 
vet bygger två fabriksfartyg på vardera 15 300 DWT. Baltiska va r 
vet bygger två frysfartyg av typ "Jantarnyj" på 4 250 DWT. 

Det största under byggnad varande fabriks- och basfartyget ä 
"Vostok" (Ostern), dep l 43 400 ton, 21 700 DWT, 19 knop, besätt 
ning 594 personer. Fartyget kommer att på däck medföra ett tiota 
fångstbåtar på 60 ton vardera. Fartyget får en kranbro för att kun n• 
sjösätta och ta ombord sina fångstbåtar i öppen sjö. 

Tre serier av stora trålare på 3 800, 2 800 och 2 540 DWT är un 
der byggnad samt på många a v dc inre varven byggs en mindre trå 
la rtyp "Ma jak". 

Utvecklingen av metoder för styckegodstransporter tiLL s j ö ss 
Ryska böcker och artiklar som för denna artikel studerats ger c 

god uppfa ttning om utvecklingstendenserna avseende moderna mete
der för sjötransporter av parti- och styckegods inom Sovjetunionei . 
Av denna litteratur framgår att man med uppmärksamhet följer u 
vecklingen på transportområdet. Hittills är det endast ifråga om P·
keterat virke som en större insats har gjorts. Transportproblemc 1 

inom lan det är så stora och komp licerade att utvecklingen på dd 
moderna lasthanteringsområdet torde komma att gå långsammare ä 1 

i västvärlden men ryssarna kan så småningom direkt nyttiggöra s·; 
av de erfarenherer man gör i väst. 
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Följande redogörelse för den sovjetiska utvecklingen på transport
området utgör ett sammandrag av boken "Enhetslaster i Sovjetunio
nens flodsjöfart" utgiven 1967 i Moskva. Visserligen beskriver man 
här flodsjöfartens utveckling men med hänsyn till den integration 
som nu äger rum mellan flod- och havssjöfart bedöms redogörelsen 
vara representativ för båda slagen av sjöfart. 

Containers började redan före VK II utnyttjas på Sovjetunionens 
järnvägar. Samtrafik mellan järnväg och flodsjöfart ifråga om con
tainers påbörjades 1949 men först 1952 togs sådana i bruk för enbart 
f!odtransporter. Utvecklingen i fråga om lastkvantiteten transporte
rade i containers eller på flak framgår av tabellen nedan: 

Typ 
l 

Är (tusen ton) 

1955 l 1960 l 1961 l 1962 l 1963 l 1964 

Containers 72,1 537,1 604,4 667,1 728,0 842,8 
Special -
conramers 0,1 0,8 11 ,7 18,0 35,0 
Flak 11 ,3 433,6 530,7 750,9 1 004,6 1 156,9 

Summa 83,4 l 970,8 l 1 135,9 l 1 429,7 l 1 750,6 l 2 03 4,7 

I Sovjetunionen har utnyttjats containers och flak vars dimensio
ner inbördes icke stämt överens eller varit anpassade till internatio
nell standard. Så sent som 1966 fastställdes den statliga standarden 
för dessa efter internationell förebild. 

Följande åtgärder har föreslagits för att kunna effektivisera sjö
transporter av styckegods: 

- upprustn ing av hamnar så att kapaciteten för containers, pa
keterade laster, rullande gods m m kan ökas 

- öka tillgången på containers och lastflak av internationell 
standard samt göra dem utbytbara mellan sjö-, jä rnvägs- och lands
vägstransporter 

- minska anta let typer a v emballage så att hamnarna får ett sta
bilt godsflöde ifråga om förpackningarnas storlek 

- höja utnyttjandegraden a v cont<\iners och flak genom att för
bättra redovisningssystemet och överse ägoförhållandena 

- redan i fabriken bilda transportvänliga paket av .sådana pro
dukter som metall, trä, cement, konstgödsel m m 

- konstruera specialfartyg för containers, lastflak och rulland e 
gods så att lasthanteringen går snabbare och fartygen s lastförmåga 
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kan utnyttjas bättre än mot nuvarande endast 30-50 °/o vid last
ning av container.s och flak i konventionella fartyg. 

Denna målsättning avseende fartygen tyder på att man kommer 
att bygga sådana anpassade för lift on/ lift off- och roll on / roll off
lastning. 

För nu pågående femårsplan (1966-1970) har det centrala tek
niskt-vetenskapliga institutet för handelssjöfartens ekonomi uppgjort 
en plan för utveckling av transporterna av enhetslaster för flodsjö
farten. Enligt denna plan rekommenderas att 1970 transportera föl 
jande kvantiteter last i 

containers 2 300 000 ton 
specialcontainers 500 000 ton 
på flak 3 1 00 000 ton sam t 
metall i paket 1 200 000 ton . 
A ven hamnarna skall under denna period moderniseras så att last-

hanteringsarbetet till 75-79 Ofo blir mekanise rat. 
För att möjliggöra detta resultat måste anskaffas 
180 000 containers 
130 000 .specialcontainers 
660 000 flak. 

Sammanfattning 
Utvecklingen inom sjötransportområdet i Sovjetunionen känne

tecknas av följande förhållanden. (Denna utveckling bedöms var8 
representativ även för motsvarande inom Polen och Osttysk land) 

Handeln med västvärlden och u-länderna bedöms öka kraftigt 
under 1970-talet. 
Integrerade transportsystem bedöms bli utvecklade. De görs a\ 
internationellt snitt så att handelsutbytet med utlandet under
lättas. 
De tre WP-länderna bedöms under huvuddelen av prognos
tiden delvis delta i ACL- eller motsva rande projekt för trans 
ocean styckegodstrafik. 

Ett rationellt utnyttjande av containers, flak m m förutsätter et 
internationellt samarbete i form av lån, byten eller uthyrning frå1 
pooler av dessa . De tre WP-länderna bedöms vara tvungna att med 
verka häri för att minska de kostnader som är förknippade med ut 
nyttjandet av dessa transporthjälpmedeL 

En ytterligare integrering bedöms ske mellan flod- och havssjöfar • 
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för att undvika de dyrbara och tidsödande omlastningarna i kust
hamnarna. 

Handelsflottan kommer att öka avsevärt och den må lsättning som 
Sovjetunionen uttalat att handelsflottan 1980 kommer att ha en 
storlek på över 25 milj BR T anses inte osannolik . 

I takt med utnyttjande av moderna lasthanteringshjälpmedel ställs 
även krav på att fartygsmaterie len ges modern utformning. Fartyg 
avsedda för transport av den stora exportvaran trä och träföräd
lingsprodukter bedöms bli utformade i enlighet med de tidigare be
skrivna SCA-fartygen vars främsta kännetecken är stora däcksluc
kor. Fartyg avsedda för styckegodstransporter i Ostersjö- och flod
trafik bedöms bl a bli utformade som roll on/ roll off-fartyg. För 
flexibelt utnyttjande bedöms de även få stora däcksluckor. 

UTVECKLINGEN A V OVRIGA SJOTRANSPOR TMEDEL 
INOM DE TRE WP-L"ANDERNA 

Bilfär jor 
I jämförelse med bilfärjetrafiken mellan Sverige, Finland, Dan

mark och Västtyskland är omfattningen av den na trafik mellan 
Sverige, Sov jet, Polen och Osttyskland av blygsam omfattning. D etta 
beror bl a på att de tre WP-länderna i jämförelse med Sverige, Dan
mark och Västtyskland har låg biltäthet. 

Idag upprätthålls bilfärjetrafik mellan Trelleborg-Sassnitz och 
Ystad-Swinemi.inde. Den senare linjen ökade sin kapacitet betydligt 
i och med att den nya polska fä rj an Gryf (3 000 BR T, 800 pass, 120 
bilar) sattes i trafik fr o m sommaren 1967. 

En modern bilfärja är i allmänhet konstruerad med följande däck 
och portar: 

för- och akterport 
- ett genomgående bildäck 
- upphöjda ramper (balkonger) bordvans ovanför bildäcket för 

personbilar 
- hissar under bildäcket, ibland i flera våningar, för personbilar. 
För närvarande finns in gen tendens att ändra på bilfärjornas kon

struktion enl ovan varför bedöms att dagens bilfärjor är represen
tativa även för 1980-talets. Däremot bedöms en v iss utveckling ske 
beträffande trafikens omfattning. 
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Man kan härvid konstatera, att turisttrafiken är av stor betydelse 
för bilfärjelinjerna. I takt med höjningen a v levnadsstandarden i de 
tre östländerna kommer turistströmmen att öka i östlig riktning men 
förmodligen även åt motsatt håll. Under november 1967 har sålun 
da överenskommits mellan Finland och Sovjetunionen att utöh 
bilfärjetrafiken mellan Helsingfors och Tallinn. Sovjetunionen skal 
härvid gynna trafiken genom att upprusta de stora vägarna i Bal 
tikmn samt underlätta för turister att här färdas på vägar som gå1 
i anslutning till kusten. 

Under november 1967 hölls också en konferens i Ystad med del 
tagare från trafik- och näringsliv i södra Sverige, Sovjetunionen 
Polen, Osttyskland m fl östeuropeiska länder. Man konstaterade d 
bl a att en kommande Oresundsbro och en internationell storflygplat, 
i södra Skåne på ett markant sätt skulle öka färjelinjens Y stad- 
Swinemi.inde betydelse som transportväg för långtradar- och person
bilstrafik från Danmark , Norge, södra Sverige till östeuropeiska lär 
der och vice versa. 

Sammanfattningsvis kan sägas att visst underlag finns för de tr 
WP-länderna att fr am till 1980 utöka sin färjetrafik i Ostersjön . 

Svävare 

Banbrytande för svävarutvecklingen är England där målsättningen 
först har varit att ta fram typer för civila transportuppgifter. Där
efter har man nu börjat .studera svävarens användbarhet i militän 
sammanhang med utgångspunkt från de civila typerna. Därvid h:>r 
man tänkt sig att svävare bl a skall kunna utnyttjas i patrull- oc 1 

bevakningstjänst, i ubåtsjakttjänst, som minsvepare och för transpor : 
a v militära förband . 
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Nedan lämnas en sammanställning av data för några moderna 
svävare: 

Land 
l 

Le verans 
l 

Srartvikr 
l 

Fart 
l Last 

typ år ron knop 

England 

SRN 3 62-64 37,S 70 12 ton/120 pass 
SRN 4 u. b.(68) 1SO 78 6S ton/2SO pass 30 bilar 
SRN s 63-64 7 70 2 ron /20 pass 
SRN 6 64-6S 9 64 3,8 ron /38 pass 
BH 7 u.b . 40 7S 14 ton / 160 pass 
BH 8 pro j 100 so 
Sovjet 

Sormovi ch 66 22 6S SOpass 
Raduga 63 
N eva 62 ca 20 ca 30 

Utvecklingen i Sovjetunionen .så som man känner till den syftar 
ti ll svävare för kommersiellt bruk. Några uppgifter om utveckling 
av eller försök med svävare för militära ändamål har för detta arbete 
ej stått att få. Dock måste framhållas att steget från civilt till mili
tärt bruk av svävare i transporttjänst icke är långt. 

Sovjetunionen har f n en omfattande passagerartrafik både med 
deplacerande båtar och bärplansbåtar på floder och längs vissa havs
kuster. Om man därvid övergår från dessa typer av transportmedel 
till sväva re erhålls följande fördelar: 

- trafiken kan utsträckas till att även omfatta floder och kust
sträckor .som tidigare varit alltför grunda 

- seglationsperioden kan bli årslång, då svävares framkomlighet 
ej påverkas av isläggning 

- transportkapaciteten kan bli relativt stor med ett fåtal tran
sportenheter på grund av svävarens höga fart. Farkosten är dock i 
viss mån sjögångsberoende. En 100 ton s svävare kan vid max våg
höjd i Ostersjön (5,5 m) endast utnyttja 40 Ofo av sin maxfart och 
vid 3 m våghöjd 75 Ofo. 

På grund av de höga kostnader som är förenade med svävartrafik, 
en SRN 4 beräknas kosta minst 20 milj kr styck, bedöms att en över
gång till detta transportsystem kommer att ske med viss försiktighet 
inom Sovjetunionen. Det förutsätts dock att man i detta land tillgo
dogör sig de engelska erfarenheterna samtidigt som man följer en 
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egen utvecklingslinje. Det kan därför anses troligt att Sovjetunionen 
1980 har viss tillgång till både större och mindre svävare avsedda 
för transporter i civilt och militärt sammanhang. 

Militära transportfartyg 

Den sovjetiska marinens uppgifter har hittills i huvudsak varit av 
defensiv natur. Den har utgjort ett flankstöd åt markstridskrafternas 
operationer på främst den europeiska kontinenten . Dock har atom
ubåtarna haft mer globala uppgifter. 

F n bedöms dock den sovjetiska örlogsflottan erhålla nya uppgif
ter, kanske till att börja med av ringa omfattning men ändå klart 
markerad, nämligen marint stöd åt militära operationer långt fr ån 
hemlandet. Man kan härvid peka på den sovjetiska flottans aktivite• 
i Medelhavet vid kriget mellan arabländerna och Israel i juni 1967 

Sovjetunionens nya intresse för amfibiekrigföringen kom ocksz 
klart till uttryck i den stora militärparaden i Moskva den 7/ 11 196/ 
där för första gången sovjetiska marininfanteriförband deltog. Dess ;~ 
förband har också under hösten 1967 rönt stor publicitet i armetid· 
ni n gen "Röda stjärnan" där förbandens styrka, organisation ocl, 
uppgifter behandlats. Dessa förhållanden tyder på, att Sovjetunio
nen kraftigt håller på att bygga ut sin flotta bl a med sikte på lan d 
stigningsoperationer. Man hänvisar i detta sammanhang också tiJl 
uppgifterna om, att Sovjetunionen håller på att bygga hangarfartyg 
främst avsett för helikoptrar. 

Under tiden fram till 1980 bedöms därför Sovjetunionen att fo rt 
sätta anskaffningen av lämpliga resurser för amfibiekrigföring, del s 

Typ ,.AII i[lator' ' 

Bild 6. 
Sovjetiska landstigningsfartyget "Alligator". 
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anslutning till av WP behärskade områden och dels i anslutning till 
ryska intresseområden utanför WP-området som t ex Ostersjö- och 
Bosporenutloppen, Medelhavet m fl. 

Polens och Osttysklands marininfanteriförband och specialfartyg 
för landstigningsoperationer kompletterar härvid Sovjewnionens till
gångar och dessa två länders resurser bedöms även öka. 

Beträffande typutvecklingen bedöms alltjämt intresse finnas att 
fortsätta Alligator-serien. Detta fartyg är enligt civil nomenklatur 
inget annat än ett transportfartyg a v roll on/roll off-typ. Fartygs
typen bedöms därför kunna bli effektiv t utnyttjad: i fred som civilt 
transportfartyg, i krig som militärt landstigningsfartyg. 

Utöver militära transportfartyg bedöms Sovjetunionen även i de 
stora fiskemoderfartygen, som i stället för trålare kan medföra Jand
stigningsbåtar på däck, ha en betydande militär transportkapacitet. 
Om Sovjetunionen dessutom bygger civila transportfartyg av modell 
Lyke's pråmmoderfartyg ökar den militära transportkapaciteten 
ytterligare. 

Bärplanbåtar 

Utöver tidigare redovisade typer vilka varit mer eller mindre an
passade för transport av fordon kan även bärplanbåtar användas 
men då främst endast för persona!transporter. 

Sovjetunionen har f n ett flertal typer av bärplanbåtar avsedda 
för både flod- och utsjötrafik. Totalt finns över l 000 båtar men ca 
3/4 av dessa utgörs av den lilla Volga-typen avsedd för endast 5 
passagerare. 

En sammanställning av typer och antal framgår av följande tabell: 

Flodbåtar 

T yp Volga Tjajka Belarus Rake ta Meteor Sputnik 
Fart km/t 50 90 60 60 70 70 
Pass 5 30 30 60 130 260 
Antal 750 200 55 

Utsjöbåtar 

Typ Komera Vichr Strcla 
Fart km/ t 70 70 75 
Pass 120 230 80 
Antal 15 

453 



Bärplanbåtar bedöms ännu under ett antal å r vara ett förmånliga
re alternativ för passagerartran.sporter än svävare med hänsyn till 
~~n senare type~1s höga kostnader varför Sovjetunionen troligen fort
sarter anskaffnmgen av bärplanbåtar. 1980 bedöms således finnas 
fler sådana av framför allt de större typerna. 

Sammanfattning 
Man kan beträffande det sovjetiska (samt polska och östtyska) 

transporttonnagets utformning till omkring 1980 sålunda förutse 
följande: 

styckegodsfartyg 
De f<!,rtyg som avses för randhavstrafik (t ex i Ostersjön) byggs 

som sma eller medelstora fartyg för att jämväl kunna trafikera dl 
inre vattenvägarna. 
. Styckegodsfartygen anpassas för lasthanteringsmetoderna lift on 

hft off och roll on/ roll off. Detta innebär att de konstrueras me 
stora_ däcksluckor samt för- och/eller akterportar. Däckskranar di
r~_enswneras för "hea vy lift". Många a v fartygen blir "multipurpose" 
for att kunna ta emot olika slag av last. Medelfarten antas kunnJ 
öka från nuvarande ca 15 knop till 20 . Fartygen konstrueras för 
gång i is för att kunna förlänga seglationsåret. 

De ev ytterligare konstruktionskrav som från militärt håll ställ 
P~ dessa civila fartyg för att de skall kunna utnyttjas som överskepp 
mngstonnage kommer att bli beaktade. 

_I-_Iandelsflottan kommer att öka kraftigt, en storlek av över 2: 
milJ BR T anses inte osannolik. 

Bilfärjor 

.?enn~ -~art~gstyp har nu erhållit lämplig utformning och någo 
storre forandnngar av konstruktionen bedöms inte komma att sk· 
fram till 1980. 

Svävare 
Utvecklingen är svårbedömd då man fortfarande befinner sis:r 

början av den. Om erfarenheterna av första generationens stör~t ,, 
projekto blir __ positiva, k?mmer man i generation två förmodligen at 
satsa pa svavan~ av mmst denna storlek samt ev även ännu större 
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Då trots denna ev ökning av storleken, den enskilda svävaren kom
mer att ha begränsad kapacitet vid transport av militära förband 
med tung utrustning och fordon , måste den anskaffas i stort antal 
för att i större omfattning kunna ersätta andra type r a v transport-
medel. 

Bärplanbåtar 
Utvecklingen går mot större och sjödugligare båtar. Fartygstypen 

bedöms dock även fortsättningsvis i huvudsak endast utnyttjas för 
persontrafik _ 

Militära landstigningsfartyg 
Det framtida sovjetiska landstigningsfartyget bedöms utgöras av 

en utveckling av den nuvarande "Alligator" -typen. Man kan därvid 
utnyttja varvsresurserna effektivare genom en samordning av kon
struktion och byggande av landstigningsfartyg och civila roll on/ roll 
off-fartyg. 
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D BENGTSON 
Korvettens loggbok 
En minnesteckning av en kadettresa 
sommaren 1903 
(2. avsnittet) 

Lördagen den 8 augusti låg korvetten "Saga" till sege ls i Atlanten 
i laber v ind som sena re friskade, så att mot kvällen den stod 4 
beaufort. 

Som vanligt lördagsrengörning. 
Kadetterna satte babords storbram ledsegel, tog u p p kryssbramrån 

och sat te kryssöverbramscglet. Besä ttningen gjorde sammaledes på 
de andra topparna. Så skedde på förm iddagen, på eftermiddagen 
togs ledseglen in igen. 

Vid 6-tiden på kvällen underhållnin g. Intendenten var rolighets
mmlster. 

Söndagen den 9 augusti stod vinden 3 beaufort västlig och korvet
ten basade på under full segelskrud. Det var en so lig morgon som
marskön på alla sätt. Jag duschade med behag under slangen och 
när kapten af Klercker gick förbi just då, så stannade han och pe
kade på min trasa av långkalsongerna som satt fast på mitt under
ben i en så rskorpa och frågade : "Hörnu han Bengtson, vad är det 
där för något." Av blötan kunde jag dra av trasan och förkl arade 
att jag ofta trampade så i vevlingarna vid äntring att de skrapade 
i skinnet. Klercker sände en sjukvårdare och jag fick bandage. Jag 
var inte den ende a v kamraterna som hade samma besvär. Kl 9.30 
fm divisioner, korum. Chefens och sekondens rundgång. 

Med vinden nära rätt akter in på nordostlig kurs gjorde korvetten 
god fart. Utkiken på förbramrån tillhölls att hålla god utkik, och 
kl 1,45 em kom ropet "land i sikte". Start Points fyrtorn hade sik
tats. K l 6 gigades bramseglen. Sjöräkningen upphörde och det styrdes 
efter landkänning. Kl 7,45 em gick babords ankare på 24 meters 
vatten sandbotten och 80 meters kätting utanför Babbacombe Bay 
och i lä orn udden med Torquay i den sydväst som rådde. Där vi nu 
låg var det visserligen inte mycket vind men en kraftig dynin g svep
te in i v iken, så korvetten låg och hajade, först i en stunds regn, se-
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dan i uppklarnande. Det blev en vacker afton och v i fann anblicken 
av raderna av ljus i land, från Teignmouth och andra platser för
trollande. 

Måndagen den 10 augusti, till ankars v id Babbacombe Bay, pre

parerades för tubkanonskjutning. En båt sattes i vattnet och beman
nades, och några tyngder och en förankringstross lades i. Ballong
målet släpades efter båten när den roddes ut. Vakthavande officeren 

signalerade till båtstyraren och en signalmatros semaforerade order 

om förankringen på önskat avstånd, varefter roddbåten återkom. 
Frukostmålet var avklarat när flaggan kl 8 hissades. Därefter kom 

"ställnin g till drabbning". Kanonerna bemannades. Först blev det en 

stunds exercis. Så utropades vilka som skulle vara kanonkommen

dörer vid skjutningen, matroserna i korpralskolekurs, samt hu r 
många skott envar fick avge. sjökadetterna sköt inga skott j dag. 

Men för oss KA-kadetter skulle tillfälle beredas om den mängd am

munition som var fastställd därtill visade sig räcka. Och den gjorde 

det. Sålunda när vid min pjäs det kommenderades "skifta runt" 

stod jag närmast till att ingå som riktare respektive avfyrare, och 

jag hade nöjet av att höra ropet "vackert skott" när ett av mina 
träffade ballongmålet. 

Av tubkanonskott hade 211 förbrukats när skjutövningen avslu
tades kl 11 fm. Låringsbåten bemannades och roddes ut till ballong

målet som togs hem. När den återkom höggs ginocna och folket stod 
redo att gå med dem. Med fart åkte båten upp under dävertarna. 

Kl 2,30 em sattes segel. "Call all hands to man the ca p stan", heter 

det i visan, och någon sångfågel tog upp trallen när spelet gick runt. 

Från det ringa bottendjupet var ankaret strax lätt, och rent som det 

var från en sandig botten kunde kartaljan huggas med ens varefter 
"alleman gick med katten" och med taljan om flyet hängde pjäsen 

strax på sin plats. 
Vi seglade utåt under märs-, bram- och undersegel, klyvare och 

mesan. I två timmars tid seglade vi bidevind med ofta förekomman

de genomvindsvändningar, förflyttande oss .sydvart och därefter 

vände vi tillbaka mot Torquay. Kl 6,10 em ankrade vi igen, nu i 

viken syd om nämnda stad, alltså Tor-Bay. 

Tisdagen den 11 augusti där vi låg i den lugna viken började man 
påelda pannor. Det rådde sti ltje. 

458 

"'~--==W1'~i ~ 
~~ ..... ~.e~~ ~ .............._ t 

;,; 

Bild 1. 

459 



Vad som denna morgon särskilt fångade vårt intresse var att en 
dykning skulle göras. Korvetten medförde full utrustning, dykare
dräkt, pump och allting, och en av .sjömännen vid namn Bengtsson 
var den utbildade dykaren. 

Kl 4,30 om morgonen började dykningen. En provisorisk lejdare 
ned ett par meter under vattenytan var anordnat på babordssidan. 
Bengtsson gick ned på detta. Luftpumpen handhades av två sjömän 
och ett par andra stod i reserv. Flaggstyrman Cederblad ledde det 
hela och höll själv i linan med vilken Bengtsson sku lle skvallra om 
uppstigning. Målet för dykningen var att dykaren .skulle känna på 
fartygets lösköl om den satt fast. Ovning förstås. Ty det gjorde den 
med all säkerhet. Efter omkring tio minuter kom dykaren upp och 
hjälmen skruvades loss. Det hela repeterades två gånger. 

Dykningsövningen var avslutad när det började komma vind, n u 
från sydost. 

Kl 8 fm lättade vi ankaret och med maskinen styrdes ut från Tor
Bay. Efter två timmar sattes segel och vi gick ut ångan. Vinden var 
050 4 beaufort med regn. Tvårevade märssegel, förstäng och mel
lanapa lade vi bidevind för styrbords halsar NO hän på kompassen. 

Vi kryssade hela dagen. Regn och dis. På kvällen kl 11 siktades 
Portlands fyr. 

Onsdagen den 12 augusti hade barometern en stigande tendens 
lovande bra väder för skjutövningar. Vi kadetter förstod att det 
skulle bli skjutning i dag eftersom pannor påeldades och skorstenen 
hissades på morgonen och kanonexercisen repeterades. Ett iordnin g
gjort ballongmål sattes i sjön. Därefter blåstes ställning till drabb
ning, kanonerna bemannades och som kanonkommendörer uppropa
des korpralskoleelever, som skulle skjuta sina serier. Det var för dem 
tubkanonskott, för övriga av manskapet och ävenledes för KA-ka
detterna avsåg.s kanongevärsskott. skjutningen pågick t ill kl 5,30 em 
varefter målet hissades och togs ombord. Det hade förbrukats 200 
tubskott och 185 67-89 års gevärsskott. Korvetten ångade iväg från 
platsen och styrde mot inloppet till Ryde, vår nästa hamn. Land 
kom snart i sikte. Kl 9 ville vi ha lots. Det avfyrades fyra vita 
blänkfyrar. På den kallelsen kom lotsen H. E. Haller från Ryde 
ombord kl 9,35. Det skulle ta oss ett par timmar att ånga in till 
Ryde. De flesta av kadetterna höll sig vakna. En av kamraterna, 
som varit på hyttan berättade att där hade det varit diskussion 
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mellan lotsen och vakthavande officeren beträffande dennes kom
mandoord. Det engelska ordet för "styrbord" enligt svenska språket, 
d v s för fartygets gir år styrbord hän, är på engelska, då man menar 
fartygets gir styrbord hän: "Port". Förklaringen ligger i traditio
nellt fasthållande vid samma uttryckssätt som användes då båtarna 
hade rorkult. Men i kv~·ill hade Mr Haller tecknat med handen åt 
det håll han ville ha kursen ändrad. Kl 11 em gick babords ankare 
på Ryde's redd på 17 meters djup, sandbotten med snäckor, och 
stacks 50 meter. 

Torsdagen den 13 augusti kl 4,30 på morgonen sattes ångslupen i 
sjön. Ångslupsturer anordnades på bestämda tider mellan fartyget 
och landningsbryggan v id Ryde. Fartygschefen gick i land för .sina 
officiella besök. Kadetterna hade lektioner som vanligt. Bland annat 
övades positionsbestämning med en s k lodningskvintallt för mätning 
av vinklar och dessas utritning på sjökortet med en s k station poin-
ter. 

Denna första dagen på redden var det nordlig vind. Vaterbom
marna lades ut och låringsbåtarna sattes i sjön. Vi hade tilläggsöv
ningar till fallrepen med ångslupen. Det var strömt vatten. Jag lyc
kades bra. Alla gjorde inte det. 

Nästa dag satte dyning in från inloppet till redden redan 
om morgonen. Ett par timmar senare kom förklaringen. Det 
kom sydlig vind efter en stunds alldeles stiltje. Sydliga och sydväst
liga vindar rådde sedan. Vindstyrkorna varierade mellan 7 och 8 
beaufort hela tiden. Korvetten kom att ligga i en oupphörlig rull
ning. Ofta var det regn eller dis. 

Fredagen den 14 augusti hissades den engelska flaggan på stor
toppen och gavs salut med 17 skott. Saluten besvarades från fort 
invid Portsmouth. Strax därefter hissades engelska flaggan å för
toppen jämte förstäng och gavs salut med 17 skott, vilken salut be
svarades av på redden liggande pansarkryssaren "Kent". Därefter 
halat ned förstäng. Fria vakten erhållit landpermission. 

Den sydliga vinden hade under dagen alltfort friskat. På em fäll
des styrbords ankare. Stuckit kätting om babord till 80 meter, om 
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styrbord till 30 meter. Bramstängerna togs ned. Båtarna togs upp på 
kvällen emedan det blev svårt att tillse dem och hindra att de skam
filades mot varandra liggande vid vaterbommarna. 

Lördagen den 15 augusti blåste det halv storm vindstyrka 9 note
rad flera gånger om dagen. Bramrår och bra,n'sränger hade vi på 
däck. Rengärning som vanligt. Kadetterna hade landpermission och 
färden in till Ryde var blöt. Vi fick låna presenningar att hölja över 
oss med då vi satt i ångslupens aktra avdelning. Förut var ångslupen 
försedd med en extra suflett som täckte backen och intill skorstens
partiet. 

Vi hade en ciceron för utflykt på Isle of Wight. Den så vanliga 
sydvästvinden med regn rådde. Några av kadetterna hade fått natt
permission för att fara till London, där Stephenson-Möllers bror lo
vat nattkvarter. För manskapet blev det ingen landpermission den
na em, antagligen på grund av det dåliga vädret. Det rådde nu storm. 

Bild 2. 
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Söndagen den 16 augusti vinden av styrka 5-6 beaufort och från 
väster. Klarare väder. Kl 9,30 Divisioner och korum. Senare på da
gen sattes bramstängerna upp. Fria vakten landpermission. 

* 

Som redan nämnts var ankarliggningen vid Ryde förenad med 
vad storm och en orolig redd kan ge. Sjömansskap framkallas också 
av sådant. Det var ideligen jobb med att klara båtarna, roddturer 
mot land (t ex för varutransporterna och manskapets landpermissio
ner) var mycket "blöta". Ängslupen gjorde många turer i sådant vä
der att man undrade om den skulle klara sig. Korvetten låg där gup
pande för jämnan. Regnigt och svalt väder gjorde att önskan om 
landpermission också blev sval, även den. 

När femtio år efter detta besök med "Saga" i R y de vi kadetter tog 
upp att årligen sammanträffa för att uppliva våra minnen, så berät
tades ofta denna historia, som jag återger så gott jag kan alldeles så 
som numera nyligen bortgångne kommendören C. E. Måhlen älskade 
att berätta den : 

"Minns Ni, kamrater, när vi fått landpermission en dag och var 
nere i ångslupen som låg väntande vid fallrepet för att gå in till 
Ryde och allt var klart för att sätta av, chefen lät meddela att han 
skulle fara med i ångslupen. Och som han kom ned på fallrepsplanet 
och skulle stiga över i ångslupen, gjorde denna en rullning i den oro
liga sjön som rådde. Vi hade rest oss och gjorde honnör, men en eller 
annan kunde inte hålla balansen. Kamraterna som hade platserna 
längst akterut intill den som var sparad för chefen räckte honom en 
hand till stöd åt honom, men det bar sig inte bättre än att när han 
tog steget så ramlade en av kadetterna fram emot honom och körde 
huvudet i magen på honom. Han var en humorist, Lindberg, så han 
skrattade förstås. Så satte vi då av från fallrepet och ångslupen lmo
gade på emot ganska motiga och grova vågor som stänkte. 

Närmast chefen satt på ena sidan von Stapelmohr. Han råkade 
bli sjösjuk och när han blev tvungen ge år Neptunus sitt offer, så 
kom detta så hastigt (och ångslupen guppade och slängde också myc
ket) att det råkade hamna på chefens kappa. Och minns Ni kamrater 
vad Lindberg sade till den stackars von Stapelmohr, jo han sa: 'Ka
detten snärjer åtminstone inte för lämplighet'!" 

Denna vännen Måhlens historia väckte naturligtvis kurskamrater-
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nas löje. Jag hörde den vid många tillfällen. Till slut brukade vi 
börja skratta när "Mi lo" tog upp dess början! Ofta invände jag 
"jag tror allt var så som du berättat, utom det där om Lindberg och 
lämpligheten, därv idlag tror jag Du hörde fel i ångs lupen , si, för 
Lindberg var en så fin man, si" . 

Och alltid fick jag kamrate rnas medhåll på den punkten. 

* 

Den 17 augusti påeldades pannorna för avgång. Ångs lupen gjorde 
en .sista tripp in till bryggan vid Ryde. Den återvände medförande 
diverse komplettering av provianten samt post. Därefter togs den 
upp. Klargöring för ankarlättn in g v idtog. Styrbords ankare som med 
80 meters kätting i vattnet legat ute under föregående stOrmiga da
gar var i förväg lättat när kl 10 fm spelet bemannades för babords 
ankare. Där var det mycken kätting att ta hem. K l 10,45 hördes 
backskorpralens rop " lätt ankare" och maskinen sattes .sakta i gång 
men ännu var det åtskilliga meter kvar av kättingen att spela innan 
det blev synligt. Korvetten var a lltfort ett gungande skepp och män
nen som skulle hugga kattginan hade runt midjan livlina, en säker
hetsåtgärd när man kartar ankaret. Jag var i tur att åskåda jobbet. 
När v i alle man gått färdigt med katten fick vi kadetter ledigt en 
stund för våra studier medan korvetten ångade ut från den oroliga 
redden sydvart hän farleden, gungande i dyningen från Atlanten. 
Undan för undan sattes segel, klyvare och mesan och gaffelseglen 
s?m stöttade i den 3 beaufort nordvästliga brisen och efter en dryg 
tunmes färd anbefalldes "gå ut ångan", den vanliga underrättelsen 
till maskinfolket att mera kol inte fick skyfflas in i pannorna för 
den här gången. Vid middagstid tystnade maskindunket och vi satte 
segel och firade skorstenen. Med v inden in akter om tvärs stävades 
ostvart hän. 

Efter den oroliga viste lsen vid R yde, då den oavbrutna <>ungnin <>-. l b b 
en 1 en s k 1amn, tröttade och ställde till besvärligheter med ett och 
annat, kändes det angenämt att vara i sjön igen, synnerligast som 
v inden var gynnsam. 

Det var en vacker förmiddag varunder kadetterna gjort en del 
fö rtoningsteckningar. Jag minns att jag hade eldningstörn denna 
morgon. Korvetten hade en sådan påfrestande rörelse att det var 
svårt att hålla ba-lan sen i pannrummet. Jag föll och vrickade vänster 
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handled. skavanken kändes vä ldigt besvärande när vi sedan efter 
middagsmålet hade exercis med att bärga och sätta kryssens .segel, 
varunder jag var på bramrån. På eftermiddagen vid tretiden satte vi 
vägge sidornas ledsegel och korvetten torde ha tett sig, där 
hon nu seglade med vinden akter in såsom en oljemålning av Jacob 
Hägg. Men ledseglen fick vi inte långvarig användning av. När vi 
kl 4 haft ställning till dra b b n i ng för aftoninspektion bärgades ba
bords ledsegel och någon timme senare också styrbords. 

Att för västlig vind barometern brukar falla är ett vanligt feno
men men denna dag togs företee lsen såsom en prognos för väderleks
försämrin g. Den språksamme uppbördsstyrmannen menade att när 
vän stanvädren börjat komma i "serier" .så får man bara ett par tre 
dagars skapligt väder efter en "rivare" förr än den nästa är över en. 
Och vid Ryde hade vi haft å tminstone halv srorm, om inte full 
sådan, "så kadetten ska få se om vi inte i morgon har en ny en". Jag 
tvivlade inte på att han skulle få rätt i sin spådom. 

Vi hade tagit in nattrev på kvällen. Natten föll p å. Det siktades 
någ ra fartyg i närheten, varav ett par eller tre ångfartyg. Jag hade 
inte vakt förrän kl 12, då min hundvak t skulle börja. Dessförinnan 
höll jag mig på däck, och jag hörde av samtalen på hyttan att där 
rådde en smula nervos itet vad gä llde att hålla reda på de iakttagna 
fartygens förflyttniEgar och lägen i förhållande till korvetten. Ka
detten som var utkik fick snubbor. Oförtjänt eller ej vet jag inte. Jag 
hörde att vak thavande officeren anbefallde klart till varningsskott 
med en a v kanonerna. Strax före kl 12 smällde ett skott från kor
vettens ena 38 mm snabbskjutande kanon. Effekten därav kunde 
iakttagas. Ett ångfartyg syntes ändra .s in kurs. Det var inte långt 
ifrån korvetten när så skedde. 

Klockan 12 på natten till tisdagen inställde jag mig på hyttan. 
Vi siktade då fyrarna Gris Nez och Smith Foreland. Det friskade. 
Klyvarn bärgades. Sedan kom turen till kryssbramseglet. Det var 
fortfarande åtski lliga fart yg och deras lanternor att hålla reda på. 
Det ljusnade tidigt då vinden drog .sig mot nordväst. Innan jag gick 
ned i mässen kl 4 frågade löjtnant Poppius mig om jag ville ha en 
smörgås . En löpare hade stä llt ett par smörgåsar åt honom i naviga
tionshytten och jag blev erbjuden en, a lldenstund som löjtnanten sa, 
han inte orkade med den. 

. Vid frukosttid hade vinden friskat och två rev i märsseglen togs 
tn och bramseglen bärgades. Det blåste 5 till 6 beaufort nordvästlig 
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vind. Sjön hade ökat mycket sedan gårdagen. Vid uppstäilningen 
kl 10 till vapenmönstring var det dålig rättning i leden, ty korvetten 
åkte i berg- och dalbana kombinerad med inte så liten sidarullning 
och man gick på däcket, stod och balanserade såsom upprätt attity . 
krävde. Det blåstes till konun också. Man borde ha medfört en nu 
tiden s rullfilmskamera och fångat bilden av denna ceremoni, lite 
sliten kan man säga, så ofta som den förekom, men ändock medfö 
rande, helt säkert i flertalets sinnen, något av harmoni och eftertan 
k e. J u st i dag slog det mig att, när jag såg besättningen stå där bala n 
serande, en och annan tagande ett steg emellanåt ur ledet för att intt 
falla, andäktigt med mössan i handen, somliga med knäppta händet 
lyssn ande till "Fader vår" och "Välsignelsen", att nog fanns det sb 
för att konan hölls och korum enligt reglementet var påbjuden fö r 
rättning. Dess berättigande tycktes mig poängterat av att det, som 
dag, hölls även i blåsigt väder. Långt ifrån att då inställa det tyckt(' 
vederbörande anse det än mer var av· behovet påkallat. I dag e 
rörlig tavla med poäng uti. 

Under vak ten 12 md-4 em säger loggboken sålunda: 

Tid 
Kurs Vindens 

på 
timme komp. 

riktn 

N 28 °0 N tW 
N 45 °0 
N 28 °0 
N 55 °0 

Styrka 
Beauf. 

7 
6 
8 
9 

skeppsuret fram stä llt 15 mi n 
Kl 12,50 Bärgat förstän g, sa t 

stagfock 
Kl 1, l O Tag i t i botten refven i 

för och stormärsseglen, sjöbes lag• 
kryssmä rsseglet. 

Kl 3 satt gaffe lfocken och ml -
lan mesan. 

Kl 3 lagt bid evind för bab h, 
sa r NOtO hän på kompassen. 

Kl 3,40 satt apan. Fria vakt ' 'l 

haft lappning och lagning. 
Kl 4 ställnin g ti ll drabbn in g f, r 

afton in spektion . 

Onsdagen den 19 augusti blev en lugn dag. Den under gårdagen J. 
ilskna vinden mojnade. Kadetterna hade uppvisning i semaforeri g 
på förmiddagen och på eftermiddagen segelexercis på kryssmast n 
med inspektion a v kadettofficeren. Korvetten låg i så gott som stil t ~ , 

men en grov dyning gjorde att man fick hå lla i sig ordentligt. 

Torsdagen den 20 och fredagen den 21 aHgusti fortsatte korvettt n 
för västlig och sydvästlig vind sin färd norröver under väderleksf ' ·
hållande som !<an sägas vara ungefär det genomsnittligt allciagli ·a 
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denna sommarresa, frisk bris varierande mellan 4 och 7 beaufort be
tingande rev i märsseglen, mestadels mulet väder och tidvis regn , 
duggregn eller dis. Jag var bramgast och mitt kryssbramsegel var 
satt endast stundvis. Det var ofta sådana lektioner, där kadettern a 
skulle tala och inte läraren. När vi i lektionshytten var samlade t ex 
sex kadetter åt gången, .så kan frågorna ha ställts enligt följande: E n 
kadett redogör för ombordläggningsreglementet, en annan för sven
ska försvarsväsendets organisation, en tredje för 14 nationers flaggor 
och utseende, en fjärde: uppgiv segelfartygs benämnin gar med hän
syn till antal master och deras rår, en femte: Gradbeteckningarna för 
befäl och underbefäl inom armen, flottan och kustartilleriet, en .sjä t
te: redogör för skot och gigtåg till kryssmastens segel och var dess<' 
sladdar halas eller lägges av. Sällan förekom att en fråga riktade 
först till en kadett, sedan samma fråga till en annan närvarande ka 
dett. Andra mycket vanliga frågor var: kompassen, distansminute' 
och hur kom man till det måttet, deviationens orsaker, omvandlin\ 
av kurser och bäringar, utprickningen i svenska farvatten, fyrskenen 
signalflaggornas utseende, semafortecken, ångans väg i å ngmaskinen, 
propellerns verkan vid tilläggning med ångslup. Den mest omtyckt, 
praktiska uppvisningen var sladdrunden och semaforeringen. 

Lördagen den 22 augusti börjades med att fira sko rstenen som d 
senaste dagarna varit uppe för destillering. Under förmiddagen öb 
de den västliga vinden så att vid middagstid 7 Beauforts styrka notL
rades och de tredje reven i märsseglen togs in. Efter n ågra timma 
gick vindstyrkan ned, reven stacks ur och vi fick för första gång p, 
flera dagar sätta bramseglen. Utom segeländringarna, som numen 
man tyckte så helt tillhöra det dagliga livet ombord att man ägnad· 
föga tanke åt dem, hade vi haft en med rengöring överallt fördrive 1 

dag tills på kvällen kadetterna samlades i mässen och roade varan d r 1 

med att berätta otroliga historier och läste om sjöröverier i fo n 1 

tider o s v. 

Söndagen den 23 augusti var det korum och divisioner kl 9,30 t ' l 

och fartygschefens och sekondens rond. Sedan vår position vid mil -
dag uträknats lät löjtnant Gibson oss studera ett överseglarko t 

Bergen till Shetlandsöarna och kunde vi konstatera att vi i dag in e 
var långt från äessa öar. Klockan halv fyra på em siktade vi She -
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Bild 4. 

landsöarna. När mörkret föll såg vt ljusskenen från fyrarna Sum
burgh Head och Out Skerries. 

Måndagen den 24 augusti under hundvakten stacks fyr i styrbords 
och babords aktra och mellersta pannor. Kl åtta fm sattes maskinen 
i gång och beslogs alla segel. Kl l ,30 togs bramrår och bramstänger 
ned och jagarbommen in. Två ballongmål, avsedda för skarpskjut
ning, utlades. En kvart senare blåstes "Klart skepp till drabbning" 
och börjades omedelbart skolskjutning med pjäsernas egen ammu
nition. 

* 

(Skildringen avslutas i nästa nummer med uppehållet i Bergen och 
hemseglingen till Karlskrona .) 
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R HULTIN 

Modern mät- och analysteknik 
vid försök och prov med 
minmateriel 

Å rsberättelse i mim.Jäsendet 1967 
(Andra avsnittet)* 

In strumentering för studium av de fysikaliska effekterna 

För studium av de fysikaliska effekterna erfordras särskild mätut 
rustning. De effekter som idag mätes är: 

Buller 

Tryckfält 
Magnetiskt fält 

Bullret mätes med hjälp av en särskild hydrofon som utlägges p 
botten på lämpligt djup i en särskild fastställd punkt med givna x 
och y-koordinater. Från hydrofonen som är försedd med förförstär 
kare ledes en kabel iland till en akustisk mätutrustning. Denna bestå 
av förstärkare, dämpsats och skrivare jämte bandspelare. 

För kontroll och kalibrering tillkommer tongenerator, rörvoltmet
rar osv. Den utrustning som använts har utgjorts av Bruel & Kjat:
standardutrustning bestående a v spektrameter typ 2111, skrivare t} J 

2305 och bandspelare av märket Revox. 
Tryckfältet som i och för sig icke är annat än ett "akustiskt fälr ' 

med mycket låg frekvens mätes med särskild tryckgivare. 
Magnetfältet mätes med särskilda magnetiska sonder som orie1-

teras i x-, y- och z-riktnin g. Detta mätorgan benämnes trekoordin a•
givare. Såväl informationen från tryckgivare som trekoordinatsgiv -
re överföres via kablar t i l! mätstationen där mätvärdena direkt re~ -
streras å skrivare. 

Man strävar vid ovan nämnda mätningar att få den fysikaliska 1 J

formationen från en och samma mätpunkt. Detta hänger sam m n 

•- I TiS juninummet· behandlade ledamoten Hultin i sin å rsberättelse hisro r ' ' 
försöksplanering samt mätstatione rnas instrumenterin g för mätning på mitnyper 
sa mt hjä!putrustuing. Å rsberät telsen a vslutas i detta n umm er med en beskri -
ni ng a v instrumentering för studium a v de fysikal iska effekterna. 
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med att man vill ha tidsfunktionerna på motsvarande sätt som de 
uppfattas av en mina. 

Förutom mätningar av de fysikaliska effekterna mätes olika stor
heter som ingår i minfunktionerna. Dessa storheter som kunna vara 
akustiska, magnetiska eller av tryckkaraktär registreras å Sanborn
skrivare i enlighet med vad som tidigare nämnts. Man får sålunda 
tidssambandet på de analoga storheterna och de digitala i form av 
relätillslag m m direkt registrerade på skrivpappret samtidigt som 
alla erforderliga uppgifter om x- och y-koordinater, tidsuppgift, fart 
mm erhålles från plottplatsen. Man får sålunda samlat alla erfor
derliga upplysningar vid varje löpning av målet dels på skrivare
pappret dels som protokollsanteckningar. 

Antalet mätpunkter (M, H, T, A.B osv i bild 3, sid 387, junihäftet) 
kan variera år från år och kan uppgå till ett tjugotal eventuellt nå
got mera. Det är helt naturligt att då man arbetar med ett så stort 
antal mätplatser och där man inom varje mätplats har att räkna med 
flera funktioner blir volymen a v mätinformationen mycket stor med 
svårigheter vid efterföljande bearbetning. Då dessutom antalet löp
ningar vid ett försökstillfälle kan uppgå till flera hundratal ligger 
det nära till hands att använda modern datateknik till hjälp. 

Emellertid måste man ha klart för sig att datatekniken i och för 
sig icke löser alla problem. Man måste först lösa problemet med alla 
givare och anpassa dessa för dataregistrering. Dessutom måste man 
redan vid mättillfället gallra ut alla onödiga v.ärden som registreras. 
I många fall kan detta icke göras utan att man ingående först har 
låst mätuppgiften till de absolut nödvändiga värdena. Tyvärr visar 
det sig efteråt att man vill ha svar på vissa frågor som icke låter sig 
göra såvida man inte medtagit de "onödiga" värdena. 

Det är helt klart att man idag kan anskaffa en datautrustning 
som löser dagens problem. Under senare år har denna fråga varit un
der successivt studium och kontakt har tagits med expertis men ty
värr måste konstateras att mätutrustning för datainsamling i dags
läget blir klumpig och mycket dyrbar. Fältmässig utrustning är svår 
att anskaffa. Dessutom krävs särskild personal för skötsel av dylik 
anläggning. Avsevärda kostnader tillkommer vid bearbetning av 
mätresultatet i datamaskin. 

Av denna anledning har vi i stället valt en annan väg för att lösa 
uppgifter i samband med våra mät- och analysproblem. Om vi börjar 
med den mätutrustning som ligger i sjön har undan för undan denna 
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anpassats till den nya datatekniken. Successiv ombyggnad till ström
snåla transistoriserade utrustningar utföres samtidigt som överfö
ringsproblemet via mångledarkablarna tages under omprövning. D e 
är ett önskemål att mångledarkablarna kan ersättas med exempelvi 
vanliga fyrledar kablar. Dessa är lättare att hantera och lägga ut. 
Helst skulle man helt vilja komma ifrån kabelproblemet. 

En förutsättning för att lösa problemen med den datamässiga över 
föringen och fältmässiga registreringen är att successivt övergå tid 
helt nya metoder. Emellertid tar detta sin tid .samtidigt som använd 
bar mätutrustning ständigt måste finnas tillgänglig. A v ekonomisk 1 

orsaker och personella resurser ä r det icke möjligt att parallellt b<
stä lla en helt ny mätutrustning. 

Den bearbetning av försöksresultatet som utföres efter försökc 1 

har visat att den längsta tiden gått åt för bearbetning av de akustisl ,1 

inspelningarna. Som framgår av vad som angivits tidigare må~. e 
efterföljande behandling av bandmaterieJet ske. I princip kan an -
lysen ske på två olika sätt: 

Metod 1. Bandet köres 0111 och 0111 igen i ett anta l körningar som svarar m t 
antal frekvenskanaler, som man vill undersöka. Med Brucl & Kjaer utrus tn i 1i 
kan man erhålla 36 kanaler men då måste inspelning och avspelning ske 111 d 
speciell bandutrustning (FOA), som har frekvensmodulering och hög band h, s
tighet. Av ekonomiska orsaker användes en klare bandspelare varvid de läg.• .• 1 

och de högsta frekvensområdena måste slopas vid det största antalet mätnin g 
Frekvensområdet 50-18000 Hz kan analyseras från den bandspelare, Revox t p 
G36, som vi har i 25 tersbandkanaler. Därvid måste man observera att b::u J
spelaren dynamiskt ej helt fyller kraven varför ideliga omkopplingar måste gö Js 
när ljudnivån ändras . Risk för överstyrning och för mycket brus föreligger all 1d 
därvidlag och mätningens värde är mycket beroende av mätobservatörens sk i, , _ 
lighet. Vid omkopplingarna erhålles dessutom bortfall samt risk för fel note r. •g 
av omkopplingsnivån. Registrering av cnveloppen hos den bredbandiga sign alet ,i 
Bruel & Kjaer skrivare ger viss extra kontrolL 

Vid analyseringen måste noggranna protokoll föras och anteckn ingar göra .! 
skrivarpappret. Vissa problem föreligger för att få noggranna tidsuppgifter. B.11 l
spelaren saknar en extra kanal härför. 

Efter körning av bandet för uppteckning av envcloppen hos btdlt·et inom v je 
tersbandskanal vidtager sammanställning av spektra för signalen vid ett :1 1 tal 
olika tidsögonbl ick. Det antal spektra man s:llunda kan ta fram beror enba rt på 
den tid man har till förfogande för analysen. 

Metod 2. Overspelning av ett kort mätögonblick på ett andra band. D , ra 
klipps ut t ill en slinga som sedan får gå runt i analysbandspelaren. Autom at , k 
stegvis analys av det registrerade bullret mföres därefter i Bruel & Kjaer an b ~
ning och efter ett antal minmer erhålles upptecknade spektra som ett medelv ei {e 
under den tid som bandslingan representerar. För att erhå ll a flera spektra 't e! 
olika tidsögonblicl~ kräves ett stort antal bandningar. 
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Båda metoderna kräver mycket arbete och som ett exempel har 
det tagit minst ett år att i mycket begränsad omfattning taga fram 
det absolut nödvändigaste mätresultatet. 

Vid det fysikaliska studiet av ändringen i det hydraakustiska för
loppet begränsar man sig till det som är mest intressant ur minsyn
punkt nämligen fä ltändringen vid passage mitt över m.ätpunkten. 
Som en följd härav kommer man att arbeta med snabba nivåänd
ringar, vi lka gör att metod 2 inte är användbar. 

Denna metod förutsätter nämligen att nivån håller sig relativt 
konstant inom den tid som motsvaras av den utklippta bandslingan. 
Vid mätning a v bullret långt vid sidan om mätbanan där ändringar
na sker långsammare är metoden användbar. FOA har genomfört 
mätningarna på detta sätt. 

Metod 1 är bättre för vår del men svårighet föreligger att sam
manställa mätresultatet från de skilda kanalerna vid .samma tids
ögonblick. 

Alla de nackdelar som är förknippade med ovannämnda metod 
såsom: felaktigheter som uppstår vid bandinspelning, såsom begrän
sat frekvensomfång, risk för överstyrning och brus med helt felakti
ga spektra .som följd, bortfall vid omkopplingar, risk för felmanöv
rering, mycket lång bearbetningstid m m har fört med sig nödvändig
heten att tänka om. I första hand har därvid möjligheten att köpa 
en komplett analysutrustning undersökts. Tyvärr visade det sig att 
de som finnes i handeln ej uppfyller de krav man måste ställa på 
en dylik utrustning. 

Efter kontakt med överingenjör Wennerberg vid FOA 3 och pro
fessor Fant vid dåvarande taltransmissionslaboratoriet (nuvarande 
institutionen för talöverföring) samt hans medarbetare civ.ingenjör 
Liljekrantz samt ingenjör Wegener vid Svenska AB Bruel & Kjaer 
utkristalliserade sig så småningom en helt ny analysutrustning där 
vissa delar a v Bruel & Kjaer standardmateriel ingår tillsammans med 
egna konstruktioner. 

Då dessutom principen för denna utrustning framledes beräknades 
kunn a lösa analysprob lemet byggdes en första försöksmodell på som
maren 1965 med hjälp av värnpliktiga civilingenjörer. Denna prov
kördes på hösten samt befanns redan då kunna ge svar på flera av 
de frågor som är förbundna med dels snabb bearbetning av de akus
tiska mätningarna dels datamässig behandling. 
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Bild 5. 

I princip utgjordes den nya anal ysutrustn ingen av en fi lterbank byggd av stan 
dard Bruel & Kjaer filte r omfattand e f rekvensomdidct 10-40000 Hz uppdelad 
i 36 tersbandfilter. Denna f ilterbank matades från Brcul & Kjaer förstärkare t} 
2107 som normalt anvä ndes för smalbandig analys av sta tionära signaler eller < 

bandinspelade förl opp enl igt metod 2. Para llellt med den äldre rcgist reringsu 
rustningen marades sålun da filterb anken med hela den signal som erhölls f r-a-1 
hydrofonen. 

Ti ll samtliga filterutgångar var transistoriserade förstärkare anslutn a, vi lka a \ 
slutad es av en särskild sorts likriktare med linjär lik r iktnin g inom ca 60 dB on• 
råde. Utgångarna från de 36 likriktarna var ans lu tna till var si n kontakt på c 
ro terande omkopplare. Den rörliga kontakten drevs run t a v en synk ron motor . 
ggr per sekund. Kontakten var ans luten till en särski ld elektron isk krets st ·1 
logaritmerade signalen varigenom man erhöll en spektral bild av al la 36 kar -
lerna 20 ggr i sekunden på ett till log-kretsens utgång anslutet oscilloskop. Gen< '11 

lämpli gt val av för stä rkning och inställning och ge nom att använda en exr ·a 
kanal för att ge en syn kronise rin gsp ul s och dessutarn över en spännin gskedj a a 
ut kalibreringssignaler fö r var 10:e decibel från -20 dB till + 20 dB erhölls 1 

bild på oscilloskopet i likhet med den som visas i bild 5. För att man skulle 1 

en indikering på fö rstä rkningsinstä llni ngen försågs 20 dB omkopplaren å Bn . l 
& Kjaer förstärkare 2107 med ett särsk ilt om kopplardäck vi lken i de o li ka läger t 

läm nade en identifieringsspänning på en av de roterande omkoppl arnas kan ak ·: 
H äri genom vinnes en automat isk regist rering av förstärkningen. Stapclns dccibt, 
värde adderas till tic av lästa decibelvärdena hos de enski ld a kanalerna. 
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Någon f ilmning skedde icke vid detta första förs~k utan vi anv~n
de i stället en robotkamera med vilken bilder togs 1 tur och ordnmg 
i vissa bestämda tidsögonblick. . . 

Till nästa försöksperiod byggdes utru stningen om och fick delvis 
det utseende som framgår av bild 6. Dock var icke kamerafrågan 
löst då. T ills vidare lånades en filmkam era som drevs av en lik
strömsmotor. Antalet bilder per sekund var då ca 4--5. I samband 

Bild 6. 
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med att tidstablåerna tillkom utfördes en separat liten tidstabl å som 
med hjälp av en spegel direkt kunde filmas samtidigt med bilden på 
oscilloskopkameran. Härigenom vann man den fördelen att man 
mycket lätt kunde identifiera bilden genom att tidsuppgiften sam
tidigt presenterades, se bild 5. 

Den roterande omkopplaren 
I det föregående har nämnts några ord om den roterande omkopp

laren. 
När analysanläggningen planerades bedömdes att ca 100 mätkana

ler erfordrades. Dessa fördelade sig enligt nedan: 
36 kanaler för akustisk mätning i tersband 
12 kanaler i reserv för mätning inom speciella band 

l kanal för synkronisering 
5 kalibreringskanaler motsvarande + 20, + l O, 0-1 O, -1 O dB 
2 kanaler för indikation på känsligheten 
2 blindkanaler för underlättande av mätkan alernas identifiering 

58 kanaler 

Återstår 42 kanaler för linjära och digitala förlopp . 

Vid undersökning av marknaden fanns det endast att välja på om
kopplare av fabrikt Vatric, England. 

Emellertid skulle anskaffandet av en omkopplare med 100 kanale 
ställa sig mycket dyrbart varför vi i stället valde 2 standard om
kopplare med 48 kanaler med a v brott mellan kontakterna samt c 
tredje omkopplare med 24 kontakter med överlappning, vilk en sena 
re växelvis kopplar in den ena respektive den andra av de första tv< 
omkopplarna. Härvid kan man erhålla 10 informationer per sekunc 
över 2 x 48 kanaler. Dessutom vinnes att man kan erhålla dels loga 
ritmisk dels linjär uppdelning inom olika grupper av kanaler. 

Med den nya analysutrustningen möjliggöres en fullständig u pr
tecknin g av alla samhörande förlopp. Detta sker på så sätt att uc 
olika förloppen var och en går in på sin enskilda kanal. Som ova 1 

angivits så finns f n 2 x 48 kanaler. I praktiken kan endast 88 kan, -
ler utnyttjas med hänsyn till att en extra kanal vid omkoppling me 
lan logaritmisk och linjär funktion utgår. Dessutom erfordras 5 ka l1 · 
breringssignaler och en synkroniseringskanal jämte blindkanaler 
Tillhopa bortfaller 8 kanaler av de 2 x 48 kanalerna. 
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I den nuv a ra nde en heten finnes 48 fast::t a kustiska kan ::t lcr v::trav 12 i rese r v. 
Man kan använda exempelvis 6 för magnet i sk :~ mätnin ga r, tv:'t för tryckmät
ning och resterande för ett an tal funktioner hos försöksminor som ingå i o lika 
mätgrupper. D etta kan nä rmare studeras p :'t bifogade bild 7, som visar huru i 
framtid en presentationen kommer a rt ske. Anordningen är f n under utbyggnad. 
Vid försökskörning har under dc sista försöken endast den a kustiska delen an
vänts samt vissa prov med magne tisk information utförts. I bild 6 visas ett foto
grafi av en filmr uta fr :'t n den vid försök et tagna film en. Som f ra mgå r av denn a 
bild har vi en ridsinformation ang iven och dess utom finn es et t spektrum med 
känslighetsska la till vänste r och frekvensska la nedtill. När denna bild togs var 
utrustningen inte helt utbyggd. En dy lik bild kräver t yvärr v iss efterbearbetning 
så att man på ett riktigt sä tt ska ll kunna tolka den. Sålunda måste så vä l ska la n 
till vänster kompletteras som frekvensskalan nedtill. I vissa fa ll ka n tidsuppgiften 
ve rk a störand e p å amplitudförloppet. 

Av denna a nl edning komm er tidsuppgiften att flyttas ur bilden samt komp let
teras med ytte rli gare uppgifter. De uppgifter som ska ll finnas i varje bild är 
så lund a : 

Tidsuppgift i rimmar , minuter, sek under och t iond elar därav 
Löpnin gsn ummer 
x -koordin at 
y-koordinat 
O-nivåns dl3 värde 
Identifikationsskala för dc o lika kanalerna 
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Den utrustnin g som f n användes för registrering av mätvärdena 
från de olika kanalerna utgöres av en Pathe fi lmkamera. Denna ~y
nes till höger i bild 6 mitt på sidobordet. Till höger om kameran fm
nes en manöverpanel där den akustiska känsligheten . manue~lt kan 
ställas in i steg om S dB. Genom en omkopplare kan fdmhasttgheten 
väljas antingen med S bilder per sekund eller 1 bild per sekund. 

Kameran är hopbyggd med en omkopplingsbar drivenhet som in
nehåller en synkronmotor som drives av 400Hz växelström. Denna 
erhålles från en separat förstärkare i stativet som även matar den 
roterande omkopplarens synkronmotor. Härigenom vinnes att såväl 
den roterande omkopplaren som kameran går synkront. Kameran 
kan fasas in i förhå llande till den roterande omkopplaren så att ka
meraslutaren öppnar i rätt tidsögonblick. Detta är nödvändigt så att 
ej delar av svepet utestängs av slutaren. 

Sruderar vi bild 6 närmare så se r vi nedtill till höger inkommande kablar frå n 
olika mätställen. Dessa är uppkoppl ade på en kopplingslist. Nedull 1 stan~et f111-
ncs en kraften het med tre separata skiljetra nsformatorer som vardera ar forsedda 

Bild 8. 
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med skärmar för att eliminera nitets jord från märsystemers jord. Ovanför denn a 
enhet synes fyra sr stabiliserade likspänningsagg regat p å 6, 12, 28 och 30 volt. 
Dessa spänningar anslutes dels till 400 H z för stä rkaren dels til l den ro te rand e 
omkopplaren. Förstärka ren och omkopplaren inrymm es i tr ed je enheten nedifrå n. 
Denna innehåll er ä ve n d en logaritmerande kretsen, se bild 8. D en logaritmerande 
en heten är bor ttagen s:'t att man ser den roterande omkopplaren. Overst i lå dan 
synes t re sr omkopplare som drives av t vå st syn kronm oto rer ned till i lådan. Ti ll 
höger ä r förstärka re fö r 400 Hz inbyggd i en utbytba r enhet. Förs tärkaren kan 
antingen matas med 400 Hz från kvartsuret elle r från en separat osci llator. D etta 
sistnämnda fall utnyttj as vid utl å nin g av analysutrustningen då klacktid ej er
fordras. 

Med den i bilden visade utr ustn in gen kan man m:iu alla dc förlopp som tidiga
re angivits och man erhåller ett resultat som bild 7 ger anvisning om. 

I tu r och ordning avrestas a lla de olika märk an alern a under någo t korrare tid 
än 1 milli-sekund. Förloppet upp repas 10 ggr i sek und en: och på oscillografskär
men erh å lles amp litudvärdena i tur och ordning som fram går av bild 7. Vid snab
ba för ä ndringar kan man erh å lla en fotograf isk bild över varta nnat svep . Vid 
lå ngsamm a kan man vä ip vart 10 :e svep. 

Det största värdet med nuvarande utrustning är att man i bestäm-
da tidsögonblick utan någon större efterbearbetning kan erhålla: 

dels spektralbilder över de akustiska för loppen 
dels samhörande nätvärden. 
Som tidigare nämnts tog analysen från band mycket lång tid, upp 

till ett år med begränsat materiel, medan man n u direkt erhå ller sva
ret efter framkallnin g och kopiering av de bilder som svarar mot 
önskade tidsögonblick. 

Som exempel kan nämnas att man direkt kan erhålla samhörande 
värden på de olika funktionerna v id utlösningstillfället hos en för
söksmina. Likaså kan man ur ett antal tidsbilder fastlägga dess tids
villkor m m, dels vid påverkan av fartyg dels vid påverkan av olika 
typer av svep. 

Emellertid måste man dock beakta att den fotografiska presenta
tionen endast är ett led i utvecklingen av den slutgiltiga analysut
rustningen. Målet är att med enkel fältmässig tillsatsutrustning kun 
na lösa registreringsproblemet för datamässig behandling av mätre
sultatet. 

Nästa steg i utvecklingen kommer att omfatta en digital registre
ring med hjälp av databandspelare av de mätvärden som nu i tids
följd presenteras på oscillografskä rmen . En direkt kronologisk över
förin g är idag möjlig med hjälp av en standard analog-digital om
vandlare som är kopplad till den roterande omkopplarens utgång. 
Den digitala informationen överföres sedan till en databandspelare. 
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Emellertid kräves för datamässig behandling att informationen även 
på följande uppgifter lämnas: 

l. försökets nummer och uppgifter på mål 
2. x- och y-koordinaten hos försöksobjektet och hos det rörliga 

målet med tidsuppgifter. 
Alla dessa uppgifter kan inläggas i särskilda kanaler men därvid 

blir antalet kanaler mycket stort varför en rationalisering kr ä ves. 
Ytterligare en faktor som försvårar en datamässig behandling är 

att den kronologiska registreringen kräver ett mycket stort minnes
utrymme v id kommande bearbetning. För att hålla kostnaderna nere 
blir det därför nödvändigt med att packa materieler så att endast 
nödvändiga mätvärden medtages. 

Ovannämnda uppgifter är för närvarande under studium och det 
mål som är uppställt syftar till att med hjälp av databehandlingen 
snabbt kunna ge svar på exempelvis sådana frågor som huru ett svep 
skall vara sammansatt och hur det skall föras m m för att vid röjning 
av vissa typer av minor maximal utdelning skall erhållas med minsta 
möjliga insats. 

Känner man minans funktion och de i svepet ingående elementens 
egenskaper m m samt typ av svepfartyg, dess fart, bulleregenskaper, 
magnetiska tillstånd, manövernoggrannhet m m kan man datamäs
sigt utföra ett mycket stort antal försökslöpningar och ur detta ma
teriel statistiskt framtaga optimala metoder. 

Ur det mätresultat som för närvarande finns framtaget utföres be
arbetning manuellt men liksom beträffande framtagandet av spektra 
som nu går fort måste den ytterligare sammanställningen och bear
betningen starkt rationaliseras enligt de vägar som ovan nämnts. 

480 

industrislängsel 
gr~ndpartier 
,. i h nr tJjorl anliigfl· 
,.;,.,,,. fi)r bl. ta. 

barngårdar materialgårdar 
barnhem militärområden 
broar parkeringsplatser 
båtklubbar reningsverk 
djurparker sjukbus 
flygplatser skolor 
fångvårdsanstalter skrotgårdar 
gruvområden spårvägar 
hamnar tennisbanor 
idrottsplatser tullstationer 
industrier var" 
järnverk vattenverk 
jiirnvägar villor 
lagerlokaler vägar 

J.-=liiiiiiii;\C\ii\0 

~1111\~ 

Vi svarar för allt -
från projl'ktcring tiU 
slutbesiktning. 

Modern 
special verkstad. 

Yrkeskunnig 
personal. 

Bt>gär för.~lag och 
anbud! 

Konkurrenskraftigt 
pris ät'Pn på 
enlmrt material 

HÄGRASTÄNGSEL AB 
Kontor: Bäckvägen 147, HACiERSTEN. fel. 45 62 51, -50, ·02. 

Verkstad: Värmdövägen 86, NACKA. Tel 43 12 13. 




	Omslag 1
	Nr 7 2
	Omslag 2

