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1. Valdes till föredragande för år 1962 i vetenskapsgrenen per

sonal och utbildning ledamoten S. Linden med ledamoten Ringen

son som suppleant. 

2. Valdes till medlemmar i Beredningsutskottet ledamöterna Ull

man, C. Engdahl och Celsing samt till suppleanter ledamöterna Hall, 

Stenkula och Bong i nu nämnd ordning. 

3. Föredrog sekreteraren utdrag ur ledamoten H ed lunds årsbe

rättelse för år 1961 i navigation och sjöfart. 

K;1rlskrona den 13 april 1962. 

U. REINIUS 
sekreterare. 

2J 
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Årsberättelse navigation och sjöfart 19ö2 

Av ledamoten BENGT HED LL ~D 

Världshandelsflottan 

Världshandelsflottan utgjordes enligt Lloyd 's Register den 1 di 

1960 av 36.3 11 fartyg och nära 130 milj brt. Motsvarande si f r
2 

för samm a tidpunkt föregående år va r 37.800 fartyg om c:a 136 r ilj 

brt. I dessa siffror inräknas emellertid den amerikanska reservfi >t

ran, som för båda åren beräkn ats uppgå till c:a 13 milj ton. 

Fördelningen av världshandelstonnaget framgår av v idståe1 dc 

tabell, utarbetad av "Institut fur Schiffartsforschung" i Bremen. \ id 

studium av tabellen är att märka, att institutet genom delvis an , ra 

beräkningsgrunder endast redovisar ett totaltonnage p ä c :a 130 r il j 
brt för den 1 januari 1962. 

En jämförelse med motsvarande tabell föregående år utvisar, m 

;J_v de ledande nationerna har Norge nu passerat Liberia och ry kt 

upp på tredje plats och att den grekiska frammarschen, som un er 

å r 1960 var kraftigt markerad, alltjämt fortsätter , om dock < 1 

samma tempo. I praktiken innebär denna grekiska tonnageökn ng 

emellerti d ej att den grekiska handelsflottans nybyggnadstan n ge 

ökat i motsvarande grad ; ökningen är i stor utsträckning bet in! 1d 
av Omregistreringar av ekonomiska skäl. 

Trots den kraft iga ökningen av världens tanktonnage - c er 

300 °/o ökning på 20 år - utgör torrlastfartygen fortfarande en 

största anparten av den totala vä rldshandelsfl ottan - vid årssk i ·et 

1960- 61 c: a 56 °/o. Torrlastflottan av i dag är emellertid en< l St 

63 °/o större än den, som fanns vid tiden för andra världskri, ts 

utbrott. Medan tankflottans ökning främst ligger p å de större JÖ

fartsnationerna är det huvud sakligen de mindre, som ökat sina tL -r
lastfa rtygsbestånd. 

Världens tanktonnage utgjorde den l januari 1962 69.4 milj on 

d.w. mot 66.9 vid å rsskiftet 1960-61. Den största ökningen fa ler 

på den brittiska tankflottan, närmast följd av de japanska, ~- ·e
kiska och holländska flottorna. 

Efterkrigstidens tendens til l all t stö rre fartyg fortsätter a ll rjä nt. 
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Sålunda utgör medelstorleken för bulklastflottan 18.650 ton, m.ot

svarande siffra för nu beställda fartyg är 22.100 ton. Genomsmtt

storleken för under andra halvåret 1961 sjösatt tanktonnage var 

ungefär 38 .500 ton d.w. medan på bestä llda fartyg genomsnitt

storl eken nu är 10.000 ton större. 
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Världsskeppsbyggnaden 

Det totala sjösatta tonnaget, enligt "Lloyd's Register of Shipp ng 
Annual Summary of Merchant Ships, Launched in the World 'u
ring 1961 ", utgjorde för 1961 7.9 milj brt vilket innebär en min k
ning med 0.4 milj sedan 1960 och 1.4 milj sedan 1958. 

De länder, vars varv fingo vidkännas de största minskninga 1a 
voro Frankrike, USA, Storbritannien och Västtyskland medan N •r
ges, Japans, Jugoslaviens, Sveriges och Finlands varvsindustrier öl a
de sin sjösättningsstatistik 

Vidstående tabeller, hämtade från ovannämnd kä lla, beh sa 
fluktuationerna inom skeppsbyggnadsindustrien dels för det tot. la 
sjösatta tonnaget, dels för de fyra främsta skeppsbyggande nat o
nerna. 

En granskning av Lloyd' s Register' s skeppsbyggnadsstatistik fö r t et 
gångna året visar att Japan allt fortfarande bibehåller sin ställm1g 
som främsta skeppsbyggande nation i världen, vilken ställning det '1-

nehaft alltsedan 1956. 1961 års sjösatta tonnage i Japan utgjorde 23 1 /o 
av det totala i världen sjösatta. Den tidigare ledande nationen St< r
britannien kämpar med stora svårigheter inom sin varvsindus i, 
vilket kanske bäst belyses av att landet år 1938 stod för 34 Ofo >v 
det sjösatta världstonnaget, medan motsvarande siffra i dag är 15 u/o. 
Omfattande undersökningar om skälen härtill ha pågått en län r re 
tid, och nyligen har en till olika skeppsbyggnadsländer utsänd s u
diedelegation inlämnat sin rapport. Från arbetsgivarhåll ang. vs 
bland annat det brittiska systemet med stort antal fackJören in• tr 
(siffran 34 har angivits från ett varv) såsom ett skäl till minsb ,d 
arbetseffektivitet och försenade leveranser, medan arbetarrepresr l 

tanterna ansåg bristande arbetsmetodik vara orsaken. Svensk var s
industri kom i detta sammanhang att framstå såsom ett efterf >1-
jansvärt exempel. Om man sedan granskar tabellen över registrer 1g 
av sjösatta fartyg i olika länder finner man att även på far ty s
exportområdet har Storbritannien kraftigt gått tillbaka. Från tt 
tidigare länge ha varit den största leverantören av fartyg till an' ra 
nationers redare, ligger nu Storbritannien på femte plats, passer 1d 
av Japan, Västtyskland, Sverige och Nederländerna. Kurvan Ö' er 
sjösatta fartyg visar för Västtyskland alltsedan 1958 en klart ned t
gående tendens. Mer än hälften a v det i Västtyskland sjösatta te n-
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naget är avsett för beställare utomlands. I detta avseende in ta,;er 
Sverige en markant särstä llning, då ej mindre än nära 213 av d, t i 
Sverige sjösatta tonnaget under 1961 är avsett för export. Huvli d
mottagare är Norge, som själv med sitt under året sjösatta ton a
ge noterar en rekordsiffra. 

Beträffande under 1961 SJOSatt tanktonnage, är att märka tt t 
detta minskat med ej mindre än 23 OJo jämfört med år 1960. )e 
största leverantörerna av detta tonnage äro Japan, Sverige ( .:h 
Storbritannien. Jämfört med 1960 är det endast Norge och J at- 1n 
som utvisar ökning i sjösatt tanktonnage, övriga tankfartygsb g
gande länder redovisa minskning, varav Storbritannien har L ,:: 11 

största. 

Svenska handelsflottan 

Svenska handelsflottans tonnage ökade under åren 1960 och l ' ' l 
med c:a 363.500 brt. Antalet enheter (fartyg under 100 brt ha ej 
medräknats) minskades emellertid under motsvarande tid med 4 
fartyg. 

En granskning a v de båda åren var för sig ger emellertid ii i 
resultat, att medan 1960 års tonnageökning låg över medeltalet ör 
de närmast föregående fyra åren, så låg ökningen för 1961 av e
värt under och medan handelsflottans bestånd ökades med 22 f r
tyg det förstnämnda året minskades detsamma med ej mind re 1 11 

36 enheter under det sistnämnda. Utmärkande för den svenska h n
delsflottans utveckling är således ökningen av den enskilda f r
tygsstorleken. Som närmare kommer att framgå i efterfölj ande e
dogörelser för de olika fartygstyperna är denna utveckling ' ,s
serligen inaernationell, men vidstående diagram ur Svensk " Ö

fartstidning utvisar att vår handelsflotta i detta hänseende l ,fr 
en snabbare stegring mot det större tonnaget än det genomsnitti ga 
världstonnaget. 

Torrlastfartygstonnaget utvisade under dessa två år den stÖI ta 
ökningen, därnäst följd av tanktonnaget. Beståndet den 1/ 1 1< 62 
f ramgår a v vidstående tabell. 

7'ROCENTUE.LL STOR.LE/(5UTVECKL!N6 
!1ED HÅNSYN TilL !JRUITOTDNNA6E SAMT TILL 
ANTALET FARTYG U/1/IJER EFTERXRI~SEPOKEN 

DELS. AV VÄRLDS HA!VDE:.LSFlDTTAN 
SAMT D!Lt. AV c;VENSKA HANDELSF'L0!7AN 

):,//.LA ,' ~ !O YD 'S /Ut;/$ TE !i!. 

Bi ld 3· 

Fartyg om Bestånd 

A över 100 ton Ant. 

Tankfartyg 163 

Malmtankfartyg 28 

Kyl- och frysfartyg 35 

Passagerarfart y g 98 

Ovriga utom M/seg!. 665 

Motorseglare 100 

1.089 

B under 100 ton 326 

Totalt 1.415. 

% 
100 

9o 

1/ 1 1962 

Brt.-ton 

1.337.000 

400.000 

175.000 

120.000 

1.907.000 

15.000 

3.954.000 

23.000 

3.977.000 
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Den svenska handelsflottans struktur utvisas schematiskt 
danstående figur. 

ToULASTI'ARTY<S 
l. 901.000 :&R·Tol\1 

Bild 4· 

le-

Den svenska hand~lsflottan genomgår en kontinuerlig föryngri g, 

d~t gam!a .tonnaget 1 vårt land är föga lönande och har svårt tt 

havda s1g 1 konkurrensen och ersättes därför i ganska snabb t; ·H 

~ed ~odernt. Med ov.annämnd utveckling mot större fartygsen ht er 

m?ebar detta emellertid även att det mindre kusttonnaget success vt 

m~nska~. Denna tendens är som upprepade gånger framförts f 1 ,n 

ohka hall, mycket allvarlig ur vår beredskapssynpunkt. 

Svenskt skeppsbyggeri 

Som för~t nän;nts .. intager svenskt skeppsbyggeri rangordnin~ ·n 

som det framsta 1 variden vad gäller förhållandet emellan exp rt 

av ~ybyggda f~rtyg o:h det totala byggnadstonnaget. Enligt Lloy i's 

ReglSter var for Svenges del procenttalet för år 1961 sjösatt t< '1-
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nage för export 64.6 °/o, medan motsvarande siffror för Västtysk

land och Japan voro 56.3 Ofo resp. 41.6 Ofo. Tillsammans med värdet 

av övriga skeppsbyggnadsindustriers produkter för export såsom 

maskiner, reparationer m m uppskattas varvens andel av Sveriges 

totala export under 1961 till omkrin g 7 °/o. 
Svenska varv sjösatte under 1960 85 handelsfartyg på tillsam

man 7 45.000 brt och under 1961 73 fartyg på 752.000 brt. Over 

hälften av de sjösatta fartygen under 1961 voro tankfartyg. Såväl 

direkt av dessa siffror, som av jämförelse med tidigare års uppgifter, 

kan konstateras de enskilda fartygens alltmer ökande storlek. 

Orderstocken för de svenska varven visar ej någon nedåtgående 

tendens. Under 1960 erhölls nybeställningar på 50 fartyg på ett 

sammanlagt tonnage på omkring 300.000 brt medan motsvarande 

siffror för 1961 var 55 fartyg på omkring 720.000 brt. 

Ovanstående siffror för svenskt skeppsbyggeri te sig nog så till

fredsställande. Det är dock att märka att nybyggnadsverksamhe

ten huvudsakligen är koncentrerad till våra större varv. De medel

stora och mindre varven i Sverige kämpa med betydande ekonomis

ka svårigheter. Aven om dessa varv söka specialisera sig på mindre 

fartyg såsom bogserbåtar, trålare, färjor m m är dagens situation 

nog så bekymmersam för dem. Medan det inom de större varven f n 

pågår en intensiv utvidgnings- och utvecklingsverksamhet för att kun

na möta kraven på allt större och specialiserade fartygstyper, ha un

der de två senaste åren åtminstone fem mindre varv tvingats ned

lägga sin verksamhet eller övergå till annan. I likhet med minsk

ningen av det mindre fartygsbeståndet torde reduceringen av de 

mindre varven ävenledes kunna medföra bekymmer för vår be

redskap. 
På fyra av våra svenska varv kan nu byggas fartyg av vilken 

storleksordning som helst, som i dag kan tänkas vara aktuell. Des

sa fyra varv återfinnas även bland de ledande nio varven i värl

den, vad gäller storleken av sjösatt tonnage. Rationaliseringsarbete 

pågår för att i allt större utsträckning kunna tillverka färdiga far

tygsdelar, som sedermera hopsättes på bäddarna. Men även de mind

re varven lägger ned stort arbete på driftsförbättringar för att kun

na hävda sig i konkurrensen. 
Reparationsarbete utföres på praktiskt taget alla svenska varv, 

men omfattningen härav har minskat något under de senare åren . 
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Flertalet av de fartyg, som levereras från svenska va v 
äro försedda med svenskbyggda maskiner. Dessutom exporteras n 1~ 
skiner till varv utomlands i ej så ringa omfattning. 

F2rtygstyper 

Som av tidigare redogörelse framgått är övergången till allt st< ·
re fartygsenheter tydligt framträdande inom världshandelsflorto n 1. 

Men även andra tendenser i handelsflottornas sammansättning ]. r 
under de senare åren alltmer framkommit. 

Kanske mest markant av dessa är den fordöpande tillkomst n 
av specialfartyg av olika slag. Till de traditionella specialfartygc 1, 

passagerare, malm- och tankfartyg h a nu fogats särskilda typer f )r 
transport av Ömtåliga livsmedel, gas, syror, bilar, papper m m. T Il 
antal utgöra dessa fartyg visserligen ingen större del av världsha ,_ 
delsflottan om man jämför med t ex tankfartygens anpart (ca O 
0/o), men de demonstrera klart sjöfartens strävan att rational is( a 
transporterna över ha ven. 

En blick på senare års skeppslistor visar på en annan förän ;_ 
ring; den hastiga minskningen av de koleldade fartygen. Vid å s
skiftet 1960-61 ingick sålunda i den svenska handelsflottan c -
das t 3 8 stycken. 

Ett annat område, inom vilket utvecklingen f n går mycl~,· t 
snabbt, är lasthanteringen. Förbättrade lastnings- och lossnin gsa -
ordningar, såväl ombord som i hamnarna, krävs i dagens läge, e1 r 
kostnaderna för liggetid i hamn utgöra en väsendig del i kostna' >
kalkylerna för ett fartygs lönsamhet i rådande hårda konkurre ,
läge. 

Ovanstående torde utgöra de mest påtagliga strukturförändring r
na inom världshandelsflottan allmänt sett under de senare åren. T ·_ 
terföljande redogörelse avser att något mera ingående behandla le 
olika fartygstypernas utveckling inom de olika sysselsättnings J

rådena till sjöss. 

Passagerarfartyg 

Det område inom sjöfarten, som under de senare åren haft le 
största problemen att brottas med, har otvivelaktigt varit passa' e
rarfarten över de längre distanserna. I konkurrensen med flyget t m 
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assao-erarna har fartygen hittills dragit det kortaste strået. Nedan
~tående tabell, hämtad från Norwegian Shipping News, belyser det
ta förhållande vad gäller trafiken över Nord-Atlanten, men kan 
säkerligen anses betecknande även för andra långdistanser. 

Passagerartrafik öv er N ordatlanten 
(i tusental). 

År med fa rtyg med fl ygplan Totalt 

Antal 0/o Antal "/o 

1938 665 100 665 

1946 405 79 205 21 510 

1948 501 67 252 33 753 

1950 693 69 317 31 1,01 0 

1952 843 65 448 35 1,292 

1954 943 62 581 38 1,524 

1956 1,008 55 835 45 1,843 

1957 1,026 50 1,019 50 2,045 

1958 960 43 1,292 57 2,252 

1959 884 36 1,540 64 2,424 

1960 863 31 1,920 69 2,783 

Av tabellen framgår att medan man år 1957 broderligt delade 
ungefär lika på passagerarna, hade flyget år 1960 övertagit 69 Ofo 
av det tota la antalet. På den allra senaste tiden har emellerttd fram
kommit, att flyget börjat få allt svårare och uppgif~er har fö:e~om
mit, att medelbeläggningssiffran för de transatlanttska flyglmJerna 
legat så lågt som 50 Ofo . Samtidigt rap~orteras nå~ot_ gynnsammare 
frekvenssiffror från passagerarfartygshall, som mahan~a kan tyda 
på å tminstone en stabilisering av läget, om än ej en vmdkantnng. 

Passagerarfartygsrederierna ha ej heller på 1:ågot sät_t givit up~ 
striden om passagerarna. Främst har ansträngnmgarna mnktats pa 
att söka popularisera sjöresan för den stora allmänheten. Detta h~r 
medfört förändringar i fartygens inredningar. Mindre utrymmen gi
ves numera åt lyx- och l klassutrymmena till förmån för turistklas
sens passagerare. 
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De sista åren ha också ett förvånansvärt antal stora passager;> r

fartyg levererats eller sjösatts. Och utsträcker man tillbakablick 'n 

att omfatta det sista decenniet och omfatta även det mindre pass l 

gerarfartygstonnaget inklusive större färjor och handelsfartyg m d 

utrymme för 12 passagerare, kommer man till det i flygåldern n 1_ 

got märkliga faktum att ett sådant fartyg levererats var fjorton le 
dag. 

Som sig bör är det öriket Storbritannien, som svarat för t ' t 

största tillskottet av större passagerarfartyg under de två sista år('1 . 

Ej mindre än fem stycken fartyg, på vardera Över 20.000 brt, V <1 r _ 

av två på omkring 40.000 brt, levererades under 1960 från brittis a 

varv, och föregående år sattes ytterligare ett brittiskt 40.000 och , t 

30.000 brt fartyg i trafik samt sjösattes ytterligare två över 20.0 O 

brt. Några data om några av dessa fartyg följer nedan. 

Fartyg brt Fart Passagerare 
Ekono- Högsta I kl. Tu ris 

m is k 

Canberra 45.270 27.5 31 548 1.690 

Oriana 42.000 27.5 31 688 1.496 

Windsar Castle 38.000 23 250 600 

En fråga, som livligt sysselsatt brittiska sjöfartsintressenter t J

der den senaste tiden och även varit föremål för debatt i par t 

mentet, har varit atlantjätten Queen Mary's efterträdare. Beslu ~t 
i slutet av fö rra året att, åtminstone tillsvidare, icke lägga ut r t · 

gon beställning på en ny 75.000 brt har väckt ganska stor upp

n:ärksamhet och besvikelse. Regeringen, vilken förklarat sig bere d 

tdl statsunderstöd, blev förbryllad, och varv och underleverantör r, 

vilka hoppats på denna stora beställning, klart missräknade, när l e

slutet tillkännagavs. Brittisk varvsindustri, vilken som tidigare a'l 

förts, arbetar under relativt tryckta omständigheter, såg sin svå r·~
het att behålla arbetsstyrkorna härigenom ytterligare ökad. Pl an ·

na på en ersättning äro dock ej helt skrinlagda, ett 60.000 tcns 

fartyg anses ej helt otänkbart i en framtid. Queen Mary är d rk 
kapabel att fortsätta sin tjänst ytterligare något 1 O-tal år. 
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Italienska varv har av hävd haft namn om sig såsom goda passa

gerarfartygskonstruktörer. Sena~te prod.~kter på ?etta område h~ ej 

heller jävat detta rykte, vare s1g det galler kvalitet eller kvantitet . 

Ett antal 20-40.000 brt fartyg ha under de senaste två åren le

vererats, sjösatts eller befinner sig under byggnad på italienska varv . 

Här må av levererade fartyg endast nämnas Leonardo da Vinci, 

som gjorde sin jungfrufärd i juni 1960. Fartyget är på 33.000 brt 

och kan taga 1.326 passagerare. 

U n der byggnad befinner sig ytterligare två stora passagerarfar

tyg, Michelangelo och Raffaello, vardera på omkring 40.000 brt. 

Ekonomisk fart beräknas till 27 knop och passagerarantalet 1.850. 

Men även Frankrike har på ett markant sätt sin anpart av 

tillskottet av moderna passagerarfartyg. France, 66.800 brt har ny

ligen avslutat sin provtur och med en längd av drygt 315 m är 

hon f n världens längsta linjefartyg. Ekonomisk fart är 31 knop, 

men under proven uppmättes farten till något över 34 knop utan att 

ändock full maskineffekt togs ut. Totala antalet passagerare är 

2.046. Franska staten har bidragit med 20 °/o av byggnadskostna

den på omkring 420 milj kronor. 

Ytterligare några italienska och franska fartyg på över 20.000 

äro beställda och dessutom har i Portugal nyligen sjösatts ett dylikt. 

Men det är inte endast med nybyggnader, som konkurrensen 

med flyget sker. Aven äldre fartyg deltaga fortfarande framgångs

rikt, om än efter dyrbara omändringar och moderniseringar. Ett ty

piskt sådant fartyg är 36.000 tonnaren Nieuw Amsterdam, byggd 

år 1938 och nyligen invändigt helt ändrad till en kostnad, som 

översteg den ursprungliga byggnadskostnaden. En del passagerar

linjefartyg ha likaså byggts om till rena kryssningsfartyg. Här är 

det främst Storbritannien som gå tt i täten. Fartyg ha t o m inretts 

för stadigvarande kryssningar med skolklasser. 

Passagerartrafiken över de kortare distanserna ha ökat i avse

värd grad. Detta har avspeglat sig i den omfattande nybyggnads

verksamheten inom det mindre passagerarfartygsområdet, varibland 

kombinerade passagerar- och bilfärjor intagit en dominerande plats. 

Inte minst Sverige har här varit en huvudintressent och ett antal nya 

färjor ha satts in såväl för trafik öster- som västerut. 
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T anklartyg 

Inget område inom sjöfarten utvisar en så markant utveckl 11 ., 

genom åren, som oljetransporten, med tyngdpunkten lagd på d~ 
senare åren. Oljekonsumtionen i världen ökar stadigt och nå<,J n 
farhåga till förändring härav torde ej föreligga. Världens ans t rä~ o- _ 

nin gar att exploatera nya områden och höja standarden i under ~ 
vecklade länder medför ökad oljekonsumtion. 

Oljekonsumtionen beräknas år 1970 ha stigit med c:a 7 4 °/o ja n
fört med år 1955. Några svårigheter för oljeproduktionen att t 11-
fredsst~lla det ök~de behove~ föreligg.er e~ heller och stora ännu ej 
1 anspraktagna oljereserver fums. Enligt s1ffror som lämnas av B 
Svenska Shell uppgick dessa reserver år 1951 till 12.9 miljarder t n 
och år 1960 till 47.7 miljarder ton. Produktion av råolja har un er 
samma decennium ungefär fördubblats. Nedanstående tabell, hä 1-

tad från samma källa, visar råoljeproduktionen i miljoner ton 1 ,1-

der åren 1950 och 1960 fördelade på olika områden . 

Är USA 
Mc l!. Ven c- Ovr iga 

O srern USSR 
zuela vär ld en Total 

1950 271 84 75 33 60 523 

1960 345 267 151 147 142 1.05 2 

Mot bakgrund av dessa siffror är det ej märkligt, att tankf r
tygss trukturen genomgått en nära nog explosionsartad förän dn ~ · 
Samtidigt bör dock ihågkommas, att denna verksamhetsgren in m 
sjöfarten varit utsatt för häftigare och mera oväntade, ej fö ru1 e
bara, skiftningar än inom något annat område. Här må endast er n
ras om det hastigt ökade kravet på tanktonnage under den nä rm s
te efterkrigstiden och i samband med Suez-krisen samt de dä reJ er 
följande depressionerna med massuppläggningar som nödvändig k< n
sekvens av överproduktion på tankfartyg. stabiliseringen på o -
marknaden under senaste året å terspeglas emellertid mi i den å d 

växande orderstocken på tankfartyg hos de ledande världsva rv n. 
Vidstående tabell visar tankflottans växande anpart av vä rl s
hand elsflottan. 
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Bild 5· 

1958 !lrs rekordtanker UNIVERSE APPOLLO ro4.J20 t d. w . 

År Miljoner brr. Procent av vä rldshandelsflottan 

1914 1.2 2.5 

1939 11.5 17 

1945 15.0 20 

1960 44 30 

Okningen av de enskilda tankfartygens sto rlek under de senaste 
åren är det, som gör det kraftigaste intrycket, när man söker sam
manfatta handelsflottans utvecklin g. 

Oljetransport är ingen ny företeelse. I slutet av 1800-talet bygg
des de första egentliga tankfartygen, Sverige angives f ö som en 
av pionjärerna på området, med fartyg på 600-800 ton och av
sedda för Nobels vid Kaspiska havet. Tyskarna följde snart efter, 
liksom även britterna och storleken på fartygen höll sig till en 
början på 1-3.000 brr. Storleken väx te emellertid successivt och 
vid tid en för and ra värld skrigets slut fanns tankfartyg på u p p till 
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Bild 6. 

ungefär 16.000 brt. Den alltmer hårdnande konkurrensen på ol, -
marknaden ställde emellertid krav på alltmer ekonomiska fart

1 
g. 

Då de stora fartygen äro mera ekonomiska, både vad gäller ;- 1-

skaffnings- och driftkostnader, blev följden ökade beställningar Jå 
allt större tankfartyg. Den första verkliga supertankern T I l\ A 
ON ASSI S sjösattes dock inte förrän så sent som 1953. 1955 pas e
rades 50.000 ton strecket och redan nästa år levererades en 85 .0 lO 
tonnare. 195 8 passerades l 00.000 ton och 1960 var man m d 
UNIVERSE DAPHNE uppe i 107.030 ton d.w. 

Tonnageökningen har dock icke stannat ännu. På japanska skep , s
varv ligger f n beställning på två fartyg om vardera c:a 130.C·JO 
t.d.w. och samma japanska bolag, som beställt dessa, lär överväga 
byggandet av tankfartyg på 160.000 ton. De två förstnämnda f r
tygen beräknas ha en fart på last av 16-17 knop med en mask t 

effekt på 28 .000 hk. 

Ovanstående tabell utvisar utlagda tankfartygsbeställningar, ' d 
årsskiftet 1960-61, fördelning på olika länder. 

Som framgår av denna tablå intager svensk varvsindustri ä\ en 
här en framskjutande position och högklassiga produkter ha leve e
rats till så väl svenska som utländska beställare. 

Beställningar på än större fartyg ligger emellertid inne på J e 
svenska varven. Såväl tankers på 50.000 t.d.w. som på över 75 .C J O 
och även en rekordtanker på 92.750 t.d.w. ha kölsträckts elle r ; ro 
beställda. 

I detta sammanhang bör nämnas, att för att särskilja de al ra 
största fartygen i en grupp för sig, införts begreppet "mamm •t
tankers". Den nedre gränsen angives vara 75.000 t. d. w. Med der na 
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Bild 7· 

Profilritning av de snabba lastfartygen i United States Lines. 

utgångspunkt fanns vid årsskiftet 1960-61 mo mammuttankers 
i tjänst, medan ytterligare 18 voro beställda. 

Med hänsyn till att endast ett fåtal varv och hamnar f n kunna 
taga emot dessa stora fartyg samt att vissa för oljefarten betydelse
fulla transportvägar ej tillåter dessas passage, kan man bedöma 
att mammuttankers över 100.000 t. d.w. ej kommer att befara haven 
i något större antal. 

Avslutningsvis bör även nämnas att svårigheterna för tankfarten, 
vilken som tidigare nämnts, medfört ganska omfattande upplägg
ningar - vid slutet av 1960 utgjorde upplagt tanktonnage ungefär 
3,5 miljoner t.d.w. - även resulterade i att en hel del tankfartyg 
under senare år i ganska stor utsträckning ombyggts för malm
och kalklaster. 

T or r lastfartyg 

styckegodsfartyg 

A ven om styckegodsfartygen inte utvisar samma utvecklingslin je 
vad storleken beträffar som tankfartygen, ha de emellertid i flera 
andra avseenden fått sin beskärda del, orsakat av det hårdnande 
läget på fraktmarknaden. Storleken har sedan ganska lång tid till
baka hållit sig omkring 8-12.000 ton, medan farten däremot ökat 
något, men visar nu tendens att stabilisera sig på omkring 20 knop. 
En typisk representant för denna klass visas i ovanstående bild. 

Fartyget är amerikanskt, med ett tonnage på 11.400 brt och fart 
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20 knop. Rederiet, United States Lines, har lagt upp en ersättnir ;s
byggnadsserie på sammanlagt 46 fartyg, sträckande sig över en t d
rymd av 10-12 år. 

A v största betydelse för styckegodsfartygen är att tiden i ha 111 
nedbringas till ett minimum. Ansträngningarna ha därför frä1 l St 

inriktats på att rationalisera arbetet i hamn genom förbät tr de 
lastnings- och lossningsanordningar, moderna luckkonstruktio er 
mm. 

Men även lasten har varit föremål för rationaliseringsåtgärc ~ r. 
Den sista tiden har godsbehållaren (containers) kommit allt mc· i 
bruk. Systemet innebär att behållaren lastas hos leverantören c ..:h 
transporteras ned till fartyget, där det lyftes ombord. Ett före n1. at 
utförande utgör de färdigbandade slingen, som praktiserats i S e
rige sedan flera år tillbaka vid transport av papper, massa, styc e .. 
gods m m. A v betydelse härvidlag är lucköppningens storlek, så t t 
tidsödande undantransport i lastrummen undvikes. Detta krä er 
specialbyggda fartyg och tendensen inom vissa grupper av styc e
godstrafiken pekar alltmer häråt, vilket närmare belyses under · v
snittet om specialfartyg. 

En annan utvecklingslinje, som på sistone låtit rätt mycket t la 
om sig, är den s k "roll-on/ roll-off" principen. Denna inneba 1 

korthet, att man transporterar godset till fartyget i släpvagnar, \ d
ka körs ombord och i land i lastnings- resp. lossningshamnen. U ' A 
är här föregångslandet och enligt uppgift planeras ett fartyg på :a 
30.000 ton, som skall kunna taga upp till 1.000 släpvagnar (son ju 
också måste standardiseras) och göra en fart på 24 knop. Syste et 
medför, att gränsen mellan begreppet styckegodsfartyg och bilL ja 
alltmer suddas ut, både vad gäller användning och konstrukt m. 
Allt efter hand som trafiktätheten ökar på landsvägarna med c .'S

sas begränsade och kostsamma utvidgningsmöjligheter, kommer 1 å
hända detta transportsystem alltmer att öka i omfång. 

Enhetslastfartyg 

Den stora gruppen av torrlastfartyg utgöres emellertid av de k 
"bulkcarriers". Härmed menas en fartygstyp, som avses för tr8 ,s
port av god set löst i rummen, och främst tänker man då på ma rn , 
spannmål, kol o s v. Oljetankfartygen borde måhända rent tec ·e-
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riskt också inrangeras under denna rubrik, men i praktiken har i be
greppet endast inlagts de torra lasterna. 

Utvecklingen av bulklasttonnaget har undergått en utveckling, 
som närmar sig tankfartygens. En väsentlig skillnad föreligger dock. 
Medan tanktonnaget genomgående är av ungt datum, tillhör en 
icke oväsentlig del av bulktonnaget äldre årgångar med 5 0/o bygg
da före 1939 som de äldsta. Den stora nybyggnadsrushen av bulk
fartyg ägde dock rum under mitten av 1950-talet och mellan åren 
1954-60 byggdes nära 64 °/o av den nuvarande flottan. 

Malmfartygen intager inom bulkfartygsgruppen en framträdande 
plats och utgör fortfarande en ganska stor del av nybeställningarna. 
Utvecklingen av malmfarten efter kriget har även medfört, att des
sa fartyg vuxit alltmer i storlek. Medelstorleken av den nu befint
liga bulkfartygsflottan, vilken uppgives till 18.650 ton, får delvis 
ses mot denna bakgrund. Medelstorleken för nybeställningarna lig
ger nära 4.000 ton högre. 

Malmskeppningarna ha under perioden 1950 till 1959 ökat med 
c:a 50 milj ton och visar ingen tendens att avtaga. Till den tradi
tionella svenska malmexporten kommer nu att USA mer och mer 
ökar sin malmimport från Sydamerika och Europas import av malm 
från Kanada har också ökat. Man kan därför förutse, att ett ny
byggnadsbehov av malmfartyg alltjämt kommer att föreligga. Upp
gifter ha också förekommit att upplagt tanktonnage ombyggts och 
satts in på malmfarten. 

Beträffande de andra två stora huvudgrupperna inom bulklas
terna, spannmål och kol, skall här endast konstateras att kraven 
på ökad spannmålsimport, främst till Asien, äro stora medan beho
vet av koltransporter fortfarande gradvis sjunker. 

Förutom transportbehov av ovannämnda laster, föreligger emel
lertid även ständigt ett krav att kunna förflytta laster av en mång
fald andra slag såsom pappersmassa, cement, socker, salt, kork, 

gödningsämne m m. 
En stor och mångsidigt användbar flotta av bulkfartyg är där

för nödvändig och motiverad och den ökade nybyggnadstendensen, 
både vad gäller antal och specialisering, bestyrker detta. Ett mo
dernt bulkfartyg medgiver också oftast, att det har möjlighet att 
utnyttjas för att transportera även andra laster än sin primärlast, 
därest tillfällig fluktuation så skulle kräva. 
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ou-
Bild 8. 

Bulklastfartyget kännetecknas av: 

Stora, lättmanövrerade luckor, 
Stora lastrum med ett minimum av för lasthantering hindersaPl 
ma stöttor, garneringar m m 
Maskineriets placering akter samt stor ballastkapacitet väl pll
cerad. 

Liksom styckegodsfartygen äro bulkfartygen i hög grad beroen le 

av hamnarnas anordningar för lasthantering. I stor utsträckning g u 

också bulkfartygen i fast trafik mellan hamnar, vilka äro särskdt 

utrustade för hantering av den aktuella lasten. Detta har medfc rt 

att flera fartyg saknar anordningar ombord för lastning eller lo ;s

ning. På senare tid har dock förmärkts en viss återgång till eg 1a 

kranar ombord, dymedelst medgivande ökad hamnvariationsmöjlJ,;
het. 

Ovanstående bild visar ett av ett svenskt varv konstruerat bul v 

fartyg av delvis ny typ, som medgiver transport av malm, spann

mål eller kol. Fartyget som beräknas levereras våren 1963, är 0å 
15.750 ton d.w. och skall på last ha en fart av 14 1/ 4 knop. 
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Ett annat svenskt varv har påbörjat en sene bulkfartyg på 

25.000 t.d.w. med fart på 15 knop. 
I den större bulkfartygsg ruppen bör slutligen ytterligare en typ 

nämnas, som utvecklats i Sverige, nämligen malmtankfartyget. Far

tyget, som är på 34.250 t.d.w., lastar malm i midskeppsrummen 

och olja i sidotankarna. Farten är 15 knop. 

Speci a lfart yg 

I begreppet specialfartyg bör rätteligen ingå en del av de fartygs

typer, för vilka redan redogjorts. Såväl tank- som vissa bulkfar

tyg kunna hänföras hit. Liksom på de flesta områden i modern tid 

gäller emellertid även för sjöfarten att specialiseringen sträcker sig 

över ett allt vidare område. Under denna rubrik avses dock här en

dast medtagas vissa fartygstyper, vilka envar inom sitt område, in

nebär speciella skeppstekniska konstruktioner, avsedda att på mest 

rationellt och lönsamt sätt lösa transportproblemet över sjön för 

vissa särpräglade laster och vilka framkommit under de senaste åren. 

Därutöver finnas en mångfald fartygstyper antingen mera av ser

vicekaraktär såsom bogserbå tar, kabelfartyg, isbrytare, sjömätnings
fartyg m m eller avsedda för fiskerinäringen, såsom trålare, "fabriks

fartyg" (avsedda för preparering på platsen av fiskefångsten) m fl 

eller t ex flytande tankrengöringsstationer. 

Gastankfartyg 

En typ av specia!fartyg, som tilldragit sig stor uppmärksamhet 

under den allra sista tiden, är gastankfartyget. 
De gaser, som i första hand äro aktuella för transport, äro na

turgas (metan) och petroleumgaser (propan och butan). Tidigare har 

svårigheten att transportera gasen i större kvantiteter verkat för

hindrande för dess fulla utnyttjande. K ylteknikens framsteg har 

emellertid nu ajort det ekonomiskt och tekniskt möjligt att tran

sportera gasen~a nedkylda till fl ytande form, och de ha nu fått 

en alltmer ökad industriell betydelse. 
De tekniska problem, som mötte konstruktörerna, när det gällde 

att få fram det idealiska fartyget för transport av flytande gas, 
voro många och ännu återstår flera att lösa. Tankisolationen, ned

kylningen och kravet att gasens temperatur under transporten skall 
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Bild 9· 

h~llas. ko~sta~1t, .. pumpanordningar m m äro några av frågo rn . 
Sarsktlt kanshg ar naturgasen och det är också transporten av de 1-

na, som berett och fortfarande bereder varven de största svåri -
heterna. 
. Transporten till sjöss av petroleumgaser har ägt rum sedan re! 

t:vr lång tid tillbaka och ett antal tankfartyg för detta ändarr d 
fmnes runtom i världen. Från att i början ha varit relativt små L -
tygsenheter engagerade i denna trade, ha även här storleken alltn· r 
ökat. Bilden ovan visar konstruktionsritningar på ett nyligen SJ ,_ 

satt fartyg för transport av petroleumgas. Fartyget avses kun a 
lasta 4.200 ton flytande gas och har ett deplacement på nära 9.0( O 
t. d. w. Lasten förvaras i fem stora sfäriska behållare. Dessutom k , n 
fa:tyget medföra 2.500 ton olja i särskilda djuptankar. FartLn 
bhr 15 knop. 

Såväl i Sverige som Japan bygges f n petroleumaastankfarn" 
med än större lastförmåga, den svenska med c:a 13~700 ton 0 1 h 
den japanska på 17.000 ton. 

Det första fartyget, som byggts för flytande metantransport ' l' 

Bild ro. 
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c:JC:n 
t:JL:j 

Ritning över 16.ooo ton tank för flytande metan föreslagen av 

Kieler Howaldtswerke A. G. 

sattes i tjänst år 1959. Fartyget var ett omändrat krigsbygge. Efter 
ett antal resor avbröts emellertid experimentet. Nyligen har ett tyskt 
varv publicerat ett förslag på en 16.000 t.d.w. metantanker, där den 
flytande gasen skall förvaras i isolerade tankar vid en temperatur 
under -161 °C. 

säkerligen kommer utvecklingen av denna speciella typ av spe
cialfartyget gastankern att låta mycket tala om sig och intensivt 
sysselsätta fartygskonstruktörer och andra experter under de när
maste åren jordens skeppsvarv runt. 

Bilfartyg 

De senaste årens alltmer ökade export av bilar från Europa och 
kravet att nedbringa transportkostnaderna har medfört kon
struktion av specialfartyg för biltransport. I början löstes stuvnings
problemet av bilar genom införande av löstagbara mellandäck, som 
sedermera utvecklades till hissbara lastdäck. Den alltmer stegrade 
efterfrågan på transportmedel för bilar föranledde emellertid ett 
antal rederier att låta bygga särskilda fartyg för ändamålet. Bild 
10 visar ett svenskt sådant fartyg på 6.500 ton d.w., avsedd för 
fart mellan Tyskland och Chicago och med en lastförmåga av 510 
europeiska bilar. 

Pappersrullefa rtyg 

Den svenska storexporten av papper motiverar att i detta avsnitt 
över specialfartyg nämna en fartygstyp, särskilt konstruerad för 
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Bild I r. 

Bild 12 . 

transport av pappersrullar, även om typen endast förekomm e 
enstaka exemplar. 

Det mest karakteristiska för fartyget är att lasten tages in ä v 'n 
genom lastportar i sidan, varigenom dels vinnes att transportba 1d 
kan utnyttjas, dels att lastning eller lossning kan utföras även un( er 
regn, vilket annars måste avbrytas med hänsyn till papperets ö l 

tålighet. 
Bland andra typer av specialfartyg må här nämnas den relat vt 

stora gruppen av kyl- och fry stonnage, ett område där svensJ,a 
redare och varv tagit livlig del , och där även Sovjet visat ett pl.-
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Profil och inredningsdäck till Sovjets kylfttrtygs-serie Aragvi! 

Bild I)· 

fallande intresse samt de mera enstaka exemplaren av fartyg, konst
ruerade för transport av svavelsyra, vin, likör, cement och super
/os fat. De sistnämnda förete dock inga m::ra uppseendeväckande 
konstruktionsnyheter. 

Till specialfartygsgruppen har hittills endast berörts de, som på 
grund av den last, de äro avsedda för, har erhållit en särskild ut
formning . Men hänsy n måste helt naturligt också tagas till de far
vatten och hamnar, som fartygen företrädesvis äro avsedda att 
befara. Som exempel härpå kan nämnas de fartyg, som äro avs~dda 
för trafik på de amerikanska insjöarna, den s k Lake-tra~1ken , 
där slussdimensionerna äro avgörande för fanygskonstruktwnen. 
Ett flertal svenska fartyg äro byggda härför . 
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Nya fartygsty per. 

Konkurrensen med flyget och därmed tidsfaktorn kräver allt hi ~
re farter. Men när man rör sig i mediet vatten f inns vissa gra s
värden, vilka ej kan överskridas med konventionella fartygstyr er 
utan att t illgripa oekonomiska och höga maskineffekter. Natur ~ t 
har då varit att skeppsbygga rna undersökt förutsättninga rna c h 
konsekvenserna av konstruktioner, som helt rört sig endast i end ·a 
av dessa medier, d v s ubåten eller svävfarkosten, den senare n ·d 
bärplanbåten som övergångsstadie. 

Undervattenstankern 

Skeppsvarv med lång erfarenhet av ubåtsbyggen ha gjort Uti J
ningar om möjligheten att utn yttj a ubåten som last fartyg. Så t H 

visse rligen i mindre omfattning varit förhållandet redan under Vl I, 
men då i militära sammanhang, då transport av krigsviktig P 1-

teriel måste ske utan hänsyn till ekonomi. Dåtida elektriskt dri> 1a 
motor, vars batterier först endast kunde laddas upp i marsch! ~e 
och senare medelst snorkel visserligen i uläge men då med begrän 1d 
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f 
. och vars kapac itet ej medgav mer än några timmars drift 

art, · 1· · · h 11 ·11 d nåo-ot sånär acceptabel fart btdrogo natur tgtv ls eJ e er t1 me-
me b . bo f•• k . 11 b k allvarlio-a funderingar att utnyttja u aten or - ommers1e t ru . 
~romm2.ski 11eriets tillkomst gav emellertid. projekt~.: fö:nyad aktua-

1. t Vidstående bild (ur Lloyd's L!St) vtsar en Jamforelse mellan 
!te o r l 

maskineffekt och fart för en undervattenstanker resp. van tgt tan <-
fartyg av samma storlek, 20.000 t. d. w. . 

Av kurvorna framgår att vid farter omknng 21 kno~ ko_rsa ef
fektern a varandra och över den farten skulle det alltsa bh mera 

driftsekonomiskt med ubåt. . 
Men en hel del andra faktorer måste läggas in i den kommersiella 

kalkylen . Ubåtar äro de dyraste fartygs!wnstru~ti~nen_1a, säkerhets
problemen och san nolikt även bemanmngs-, forlaggnmgs~ oc~ ut
bildningssvårigheterna komma att bh stora, _fartygens djupga~nde 
kommer att medgiva utnyttjande endast av v1ssa router (dock aven 
nya router, t ex under polarisar) och hamnar o s v . o . 

Projektet är ej orimligt, men undervattensta~kern __ m~ste samlOltkt 
ganska länge ännu ses som ett mycket exklusivt forsoksobjekt. 

Bärpl anbåten 

Iden med bärplanbåten är, att man genom den min:kade frik~ 
tionsytan och friktionsmotståndet erhål ler en bättre dnftseko~~ml 
och därmed kan uppnå högre farter med samma motoreffekt Jam
fört med motsvarande stegbåt. 

Bärplanbåten är ingen ny företeelse, redan år 1891 demonstre
rades en föregångare på Seine, men det är först under de senare 
åren den fått en mera komm ersiell användning, f n dock endast 
som passagerarfartyg. Tveksamt är väl även om type~ någo~sin 
kan utvecklas att bli ett ekonom1skt lastfartyg med nagon storre 

grad av lastförmåga. .. 
Schweiz och Italien ha varit de främsta intressenterna men aven 

USA, Ryssland och Tyskland ha nedlagt mycket arbete på utveck-

lingen. .. 
T eoretiskt finns knappast någon öv re far tgräns, men va l en eko-

nomisk vid ungefär 80 knop. 
Sedan de första utvecklade bärplanbåtarna introducerades för all

mänt bruk i början av 1950-talet har dessa båtar satts in i regu l-
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Bild 15 . 

" Fresh-1", tvillingskrov, /örsöksb /J. t för US Navy, fart 100 knop. 

jär passagerartrafik på ett flertal router såsom i insjöarna i Schv. iz, 

längs italienska kusten och från fastlandet till öar och till Gr ck

land, i Sydamerika och i Skandinavien. Utvecklingsarbetet fortsät
ter och nya typer kunna förväntas. 

M a r k e f f e k t f a r k o s t e r (mefa) 

An större uppmärksamhet än bärplanbåten har markeffekn ar

kosten tilldragit sig. Farkosten bygger på principen att genom att 

bära på en luftkudde eliminera friktionen mot det fasta underL,get 

vare sig detta är vatten, land eller is oc h uppn år därigenom p1ed 

låg effekt mycket höga farter. Dock erfordras relativt hög effekt 
för att bilda luftkudden. 

Typen har varit mycket omskriven och skildrad i tidningar och 

tidskrifter under senaste tid, och torde därför vara så bekan t, att 

här endast skall medtagas de sista utvecklingsformerna. 

Storbritannien torde, även om de ej vore de första, otvivelak tigt 

vara det land, som har kommit längst teoretiskt och praktiskt p1ed 

Siae :and hud-on 
view of the new 

Vickers VA-l. 

Bi ld 16. 
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sina mefa-konstruktioner. De vore också de första, som med sin 

experimentbåt SR. N1, praktiskt demonstrerade typens möjligheter 

till höga farter. Flera firmor i England syssla nu med projektets 

utveck ling fö r olika ändam ål såsom bilfärja, passagerarfärja , mili

tärt bruk m m. 
Innevarande år SJOSattes SR.N2, som även den i likhet med sin 

ovannämnda företrädare främst är avsedd som ex perimentbåt . Den 

är på 27 ton och beräknas kunna taga ombord 66 passagerare 

eller 10 ton last. Ekonomisk fart beräknas bli 70 knop och 

lyfthöjden 0.3 - 0.5 m med max.höjd (utan last) 0.8 m. 
En annan brittisk firma sjösatte i slutet av förra året sin expe

rimentfarkost, V A-1. Denna kommer under innevarande år att föl

jas av No 2, som avses för demonstration, varefter No 3 följer 

strax efter. Den sistnämnda beräknas få en fart upp till 90 knop. 

På projektstadiet befinner sig ytterligare en typ på 100 ton, fart 

70-80 knop. 
Ytterligare en annan firma planerar en "Hoverbus" med plats för 

80 passagerare. Försöken planeras äga rum under sensommaren på 

Loch Lomond eller Clyde. 
A ven i vårt land pågår konstruktionsarbete på en försöksfarkost 

enligt markeffektprincipen. Den väntas bli klar vid årsskiftet 1962/ 

63 och är dimensionerad för två man, men skall som överlastalter

nativ kunna taga fyra man . Maxfanen beräknas bli 50 knop. 

Mefa militära användning är helt naturligt föremål för ingåen

de studier. Brittiska marinen har sålunda nyligen ställt bas till för

fogande och avdelat tak tisk/ teknisk personal för att i nära sam

verkan med firmornas experter fort sätta utvecklingsarbetet och för

söksverksam h eten. 
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Bild I7· 

Mång::t problem inom Mefa-området väntar på sin lösning in 1an 
farkosten kommer i mera allmänt bruk, men den stora insatsen 1ch 
pågående kapplöpning mellan olika typer, ingiver goda förhc 1p
ningar. F n torde farkostens användning till sjöss vara begrä ad 
till mera skyddade farvatten, en förbättring av dess sjövärdese .:n
skaper är nödvändig för att kunn a utnyttjas över de större vatt en. 

Som parentes kan nämnas att till brittiska parlamentet föresL sits 
att "Cushioncrafts" skola k lassi fice ras som motorfordon . 

slutligen bör nämnas en kombination av bärplanbåten och m rk
effektfarkosten, vilken har det engelska namnet Skydrofoil. 

Föreliggande årsredogörelse avsåg endast behan dla vä rldsham Is
flottans och däri ingående fartygstypers strukturförändring som l 1st
bärare under de senaste åren och ej framdrivning smaskineriets 1 t
svarande utveckling eller automation ens insteg till sjös. Några s m
manfa ttande o rd härom torde ändock vara på sin plats för att n era 
fullständi gt belysa bilden. 
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Maskineri 

Tidigare har konstaterats, att de koleldade fartygen all tmera för
svinna från världshaven och ersättas av motorfartyg. Detta är den 
naturliga konsekvensen av en alltmer ökande fartygsstorlek, kraven 
på högre fart och billigare bränslekostnader. 

Ekonomisk fart för ett konventionellt lastfartyg håller sig om
kring 20 knop. Detta kunde tidigare tillgodoses med maskineffek
ter som erhölls från dieselmotorer. Alltefterhand som fartygsstorle
ke~ ökade var dock den effekt, som kunde erhållas från dåvarande 
dieselkonstruktioner ej tillfyllest utan öve rgång skedde till ångtur
binmaskiner med praktiskt taget ingen övre gräns för effekt. För
bättringar i dieselmotorn gjorde den dock åter konkurrenskraftig 
även för de större fartygen. 

Dieselmotorn kräver ett avsevärt större utrymme och dess vikt 
är högre än ångturbinen, samtidigt som den är dyrbarare i under
håll än turbinen. Fördelen med dieselmotorn är främst dess betyd
ligt lägre bränsl eåtgång. Båda typerna ingå nu i de största fartyg. 

Vid sidan av dessa två huvudtyper finnes även varianter. Den 
tunga dieselmotorns avlöpare äro de mindre snabbgående dieselmo
torerna, som gemensamt via kuggväxel driver propelleraxeln, och 
ångturbinens är gasturbinen. Den senare lämpar sig dock f n mind
re för ekonomisk handelsfartygsdrift, utan har funnit sitt största 
verksamhetsfält inom örlogsflottorna, där kravet på hög beredskap, 
tillgodoses genom dess korta start- och uppvärmningstid till högsta 
effekt. 

Alltsedan atomubåten N autilus gjorde sina första turer till sjöss 
1954, har atommaskineriets utnyttjande för kommersiellt bruk till 
sjöss varit föremål för mångfaldiga utredningar, konferenser och 
beräkningar. Vid slutet av 1961 fanns 27 atomdrivna fartyg i tjänst 
men endast fem av dessa voro övervattensfartyg, resten voro ubåtar. 
Det första atomdrivna övervattensfartyget var den ryska isbrytaren 
Lenin - alltså ej något kommersiellt fartyg - och det är först 
med det amerikanska handelsfartyget Savannah, som steget mot 
atommaskineri i handelsflottans tjänst tagits . 

Man kan dock icke utan vidare lägga kommande resultat av 
Savannahs insatser till grund för beräkninga r av lönsamheten av 
atomdrivna handelsfartyg. Jämförelsen skulle komma att halta be-
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Bild r8. 

tänkligt, då ju fartyget är ett förstlingsverk med alla dess föl jdl r [ 

form av höga experimentkostnader, specialutbildade besättnint- u , 
experter av olika slag m m. Kostnader för kommande fartyg ku. na 

således beräknas bli mindre, men säkerligen ändock så höga, .1tt 
det endast kan vara ekonomiskt för stora fartyg. Världens b m

nar äro ej beredda att taga emot dessa fartyg, säkerhetsfrågorna -;å
vä l i land som ombord äro ännu ej lösta, konsekvenserna av kt ll
sion eller grundstötning ej utredda m m. Aven om ett stort steL in 

! atomåldern ~agits a~ sjöfarten, återstå_r dock säkerligen fl era' 1r, 
mnan atomdnften siar ut de konventiOnella framdrivninasm o-
derna. b 

Automation 

Sjöfarten har liksom andra näringsgrenar också tag1t automa tO

nen 1 sm tjänst. 

Aven om tiden ej är mogen för helt automatisk sjöfart med one
mannade fart yg, som trafikera världshaven - försök med ett så-
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dant fartyg pagar i USA - och där möjligen endast lotsar och 

'' förtöjare" embarkera fartygen strax utanför haminloppen, finns 
dock ur automatiseringssynpunkt mycket att göra inom alla olika 
delområden för ett fartygs skötsel och drift. Uppgifter i tidningar 

och tekniska tidskrifter, från varv och forskningsanstalter m m ty
der också på en nog så intensiv verksamhet härutinnan. Bland an
nat ha r från Sovjet förekommit uppgifter om försök med automa
tiserade tankfartyg och trålare i båda fallen dock främst endast vad 

gäller lastning/lossning resp fångst. Men otvivelaktigt kan automa
tiseringen ti ll sjöss verksamt bidraga till både ökad säkerhet, min
skade bemanningsproblem och bättre arbetsförhållanden. 

Källförteckning 

Svensk Sjöfartstidning r 96 r-62 

Lloyd 's Register of Shipping 

The Scandinav ian Shipping Gazette 

No rwegian Shipping News 

Internation al Design Equipment 196r 

The Motorship 
"Med sikte på morgon dagens fa rt yg", föredrag av d irektö r G. Kaudern 

The Marin e Engineer and Naval A rchitect 

Hovering Craft & Hydrofoil 
MEFA, ett nytt transportmedel med intressanta fr:J.mtidsmöj lighcter, Jng. O. 

Ljungström , SAAB personaltidning. 
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Gåtorna kring Wasa 

E t t försök att ur delvis nya synpunkter ge förklaringen till re ,z f_ 

skeppet W asas förunderli ga öde. 

Av överstelöjtnant VERNER LA t-- GE 

Att Wasa är ett av vå rt lands främsta sevärdheter samt i lt t 

slag enastående i världen är allom känt, liksom ock huvuddra en 

av vad som hänt henne på 1600-talet och i våra da o-ar. Men var i . 

m~ste man frå~a sig, skulle just hon bland tusende andra, dåt d
1
; 

storre skepp variden över bli det enda, som kunde bevaras ·l 

bärgas ~iii vår tid? Svaret måste bli: det var en hel serie, en ob ~;~ 
ten ked;a av speCiel la omständigheter, som alla liksom gen om ' t t 

u.nder samverkade därtill. För åtskilliga a v dem råder dock ett t 

tills olöst v ar för det eller det blev så eller så. 

o Vi skall nu granska några av denna kedjas många länkar, te 

s~ n:.y~ket .ur synpunkten "vad" och " hur", utan "varför". t ( ck 
Vl bor; ar vtd grunden med frågan. 

V ad v ar orsaken till att W asa var så påtagligt rank? 

.. W asa torde va.rit ett av sin tids största skepp. Men därför 1e .. 

hovde hon naturl1~tvis inte vara fe lproportion erad. Vid rätteg~ g

en efter olyckan g;ordes dock en del påståenden i den riktn in· ' 11. 

Hon sk ulle varit för smal i botten , fö r höo- haft för tun o- r '" 
f" .. b b> b >b ' 

or tung over yggn::td. Men detta var endast vad vittnena t rod e2• 

1 
Liksom :lir an nat. som skr ivits om Wasa sedan hon å terupptäckts, gru J as 

ne danst : pa H afst rom s l T1S 1958 redovisad e a rkivforsknin ga r. Men d:. ut

over gors e n del fn a slutl ednin gar i försök att utfylla bl a de av H . påu 1tk 

luckorn a 1 källmateria let. 

" Som exempel på vad menige man kan komm a att tro må erinras 0111 a tt ·1:ir 

Fy lgia 1907 stod på stapeln, ta lades ock så om att hon skulle vara för hög. tör 

smal, ha för tu ng öve rb yggna d. Men hon var det mest förrräffliaa fa 1 vg. 

Krängningar i hög sjö på 45 grad er och mer före kom uta n att stabilit:ten :i ·n
t yrades. 
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Bevis fanns ej, och finns ej än, förr var det tvärt om. De skepps

byggare å ter som inkallats som vittnen ansåg, att hon varit väl

byggd, samt enligt av Kungen fastställda mått. Endast en hade 

något särskilt att meddela om konstruktionen som var värt att läg

ga märke till. "Bygemesteren" Hein Jacobsson meddelade, att han 

gjort Wasa "een foot och 5 tumar" bredare än vad som var be

stämt. Varför han vidtog denna självfallet avsevärt kostsamma för

ändring får man dock ej veta. 
Ett skepps stabilitet är ju emellertid även beroende av lastens 

placering. Ju tyngre, ju lägre, om blott stabilitetsgraden skall av

göra. Skepp i Wasas storleksordning hade därför praktiskt taget 

alltid lättare kanoner på övre än undre däck. 
Om man än 1628 inte hade en aning om skeppsbyggeri som ve

tenskap, borde man därför rent erfarenhetsmässigt ha givit Wasa 

lättare kanoner, t ex 18- i stället för 24-pundiga, på övre batteri

däck. Varför så ej skedde får man sannolikt aldrig veta. Men man 

kan gissa. Kanske var det så, att någon, varför inte den artilleri

intresserade Gustav II Adolf själv, som under planerandet und

rade om inte detta stora präktiga skepp kunde tåla 24-pundiga ka

noner på båda batteridäcken. Wasa skulle då bli ännu präktigare, 

ännu starkare. Och så blev det bara så. Endast "bygemesteren" kan

ske anade att något måste göras för att få skeppet styvare, och lät 

Wasa bli bredare än han egentligen hade rätt till. 
Vad en sådan ökning av artilleriets tyngd med ett par tiotal ton 

måste leda till ger följande vittnesuttalande ett begrepp om. "Då 

swarade Erich Jönsson, huru skulle han det meera kunna barlasta, 

när Skåtpotarne icke låge meer än 3 1/2 foot ifrån Watnet, -" 

Vad ovan sagts om orsaken till Wasas överbestyckning är givet

vis endast teori. Om man vid rättegången ej ens frågade varför 

Wasa gjorts bredare än vad som var bestämt i "serten", pekar dock 

på att ämnet - för någon - kan ha varit ömtåligt. 

Varför vidtog amiral Fleming ingen åtgärd efter krängningsförsö

ken våren 1628? 

Det har väck t förvåning att amiral Fleming ej vidtog, så vitt 

man vet, någon åtgärd efter de till synes alarmerande krängnings

proven, vilka bl a omtalades vid rättegången. Men vad skulle han 
ha gjort? 
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A v vid rättegången lämnade tidsuppgifter vet man, att oro ,;e 
utfördes senast under april månad. Då var \Vasa ännu ton; 0 

11 

värad. Att hon då var rank, behövde inte betyda att hon 'sku l~
vara det även med arti lleri och barlast ombord. Ett tomt högt skcp e 

är alltid rankt. Med våra dagars kännedom om stabilitetens orsak 

och verkan hade han kunnat omvandla provresultaten till slut c- il

tiga värden med bestyckning, men det kunde man ej på den tid:n 

Amiralen hade alltså ej nämnvärt underlag för att, om han verk l i ~ 
gen tänkt göra det, inför Kungen med säkerhet påstå, att W 1sa 

kunde bli sjövärdig endast om utomordentliga åtgärder vidt0 ,,5 

t ex ombestyckning. " ' 

Kungen hade vidare på grund av det allva rliga läget i N o d

tyskland upprepade gånger krävt, att Wasa med det snaraste skul

le färdigställas för att förenas med flottan. Detta medgav givetvis 

ej några mer tidsödande förändringar, t ex en ombestyckning, ä'l. en 
om en sådan hade ansetts önskvärd. 

Innan vi går vidare måste för övrigt framhållas vad som i f r2ga 

om W asas stabilitet är det enda fullt säkra, nämligen att hon , ts

~erlige_n var rank, eller kanske vi skall säga vek, men inga] up h 
Instabil. Hade hon det varit, skulle hon ha kantrat redan " v- ed 

Kranen her wed Slåtet". Sådant har hänt. Om inte "om" va it, 

i detta fall undre kanonportarna varit öppna, hade hon kanske 

aldrig förlist. I varje fall hade det ej skett så tidigt som nu. 

Vilken besättning fanns ombord? 

J?et enda man med säkerhet vet om besättningen är, att den 

enligt vissa tidiga provianteringsplaner beräknats till 133 båtsn.än 
och 300 soldater. 

Men fanns det verkligen så mycket soldater ombord. A v vi osa 

handlingar att döma lär så ej ha varit fallet. Genom vittnesmålen 

vid rättegången kan man dessutom bevisa detta. Låt oss lyssna il! 
vad "skipparen" Jöran Mattson hade att berätta. 

" - - Spordes om han kundhe märkia Skibet wara rankt. Han 

swarade att när de ginge till Segels, gaf det sigh först lithet på sidt1a, 

och gaf 5igh strax op igen. Och när de komme emot Tegelwil· en 

och det be~; ynte sijda, blefwe någre förordnade, som skulle intaga 

Stycken, män för än de wäll finge ett Stycke in, gick Skibet omkull." 
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Uttalandet visar att några soldater knappast kan ha funnits på 

batteridäcken. I annat fall hade fälttygmästaren, som vi av andra 

vittnesmål vet skulle ordnat saken, inte behövt få "någre förord

nade" f rån däck som handräckning för kanonerna. 1 

Att batteridäcken måste varit relativt folktomma finns emellertid 

ännu ett bevis för. Efter Wasas bärgning har man där funnit kvar

levor endast efter ett fåtal man. Genom den snabba, överraskande 

förlisningen och förhållandena över huvud taget på batteridäcken 

torde ytterst få haft möjlighet att rädda sig ut därifrån. Antalet 

förolyckade därstädes måste med andra ord ha endast med ett få

tal understigit antalet som vid förlisningen kan ha befunnit sig där. 

Kanske var det därför till och med så, att de få, efter vilka fun

nits kvarlevor på batteridäcken, utgjorts just av de båtsmän, som 

varit olyckliga nog att av "skipparen" beordras dit för att "intaga 

stycken" i tron att det skulle kunna rädda Wasa. 

Varför stängdes ej kanonportarna efter de svåra krängningarna? 

Att de öppna kanonportarna var den yttersta orsaken till Wasas 

förolyckande är uppenbart. Men varför stängde man dem ej då 

man märkte hur vek Wasa var. Kan skälet ha varit, att man ej 

kunde stänga dem, att kanonerna var uthalade så att kanonmyn

ningarna var i vägen. 
Men var de verkligen uthalade. Det var de sällan till segels, i 

varje fall ej när man snabbt måste kunna stänga dem, t ex utom

skärs. Visserligen var lavetterna vid bärgningen i uthalat läge, men 

det bevisar ej någonting. De kan ha varit inhalade, men halats till 

bords av 1600-talets dykare. Såsom nedan av beskrivningen för bärg

ningen med tillhörande skisser visas, måste första etappen i varje 

fall ha innefattat att hala ut lavetterna till yttersta läge. 
A v vittnesmålen vid rättegången kan man dock med ganska stor 

1 Wasa skulle naturligtvis inte gå ut i krig utan sold ater - för pjäsbeman

ningar, närstrid m m. Men hon behövde inte få dem från det "inskrivningsom .. 

råde" där hon byggts, utan kanske från något längre söderu t. Risken för att 

råka i strid und er seg lin gen dit, i norra Ostersjön, var praktiskt taget obe 

fintli g. - Men när man vet hur vek Wasa var utan so ldater, kan man undra 

hur hon skull e bli med dem ombord, d v s med en extra last, en rörlig last, 

på drygt 20 ton . 
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säkerhet dra den slutsatsen, att kanonerna vid förlisningen v rit 
uthalade. Vid Wasas kraftiga krängning utanför Beckholmen ar 
det nämligen inte kanonportarna man tänkte på, vilket hade v, rit 
det naturliga, utan på att motverka krängningen genom att " c ga 
in Stycken". Varför? Jo av det ovan nämnda skälet, att kano rr e na 
var i vägen. Och att snabbt hala in lä kanoner, i första han d de 
på undre däck, hade man inga kanonserviser för. 

Nu kan man visserligen tycka att redan Wasas första krängnin a r 
vid Tranbodarna borde varit varning nog. Man kunde ha skic .at 
folk från övre däck, båtsmän, att hala in kanonerna och stänga u d
re portarna. Men dels hade man ingen aning om faran, dels sh Ile 
en sådan åtgärd avsevärt ha fördröjt avseglingen. Tiden var i1 ne 
för den start, som alla väntade på. Och skulle man hinna till V x
halm med gästerna innan mörkret föll på - i mörker var inc 11-

skärssegling omöjlig - fick avgången inte försenas "i onödan! ' ' 
Så som vi ser det, vi som vet hur det slutade, måste det d< ck 

varit rena hasarden att gå till segels så som skedde. Därför 1å 
man även fråga sig: 

Hur kunde rätten underlåta att åtala fartygschefen för att gen m 
grov vårdslöshet ha vållat W asas förlisning? 

Svaret torde vara, att chefen ej ensam beslutat i frågan om kan· n
portar m m utan att det beslutats på högre ort och av storpoliri k.a 
skäl. 

Som bekant var det internationella läget sommaren 1628 sad n , 
att "hela världen" hade anledning att vara uppmärksam på Sv· ri
ges förehavanden. Den redan ryktbare Gustav II Adolf hade v sat 
att vårt land var en faktor att räkna med. Vad vi nu vet börj. de 
man ana, nämligen att i det krig, som vi kallar det 30-åriga, S e
rige kunde komma att bli tungan på vågen. 

An så länge var 30-åriga kriget för många, även för Sver ~e , 
emellertid mest ett "kallt" krig!, med allt vad det innebar av c p
lomatiskt maktspel. Det kan då ej vara annat än naturligt om en 

1 En kort erinran kanske inte kan skada. Frankrike var genom sin store R iche ·eci 

liksom påven visserligen ytterst angeläget om att protestantismens framträng3 1dc 
stoppades, men fruktade Habsburgs växande makt mer och såg därför med ro r 
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svenska k rigsledningen ville låta Wasa, ett av världens mäktigaste 
och moderna skepp, redan vid hennes första framträdande inför 
offentligenhet bli en betydelsefull bricka i spelet, en maktsymbol 
ungefär som våra dagars rymdfärder, månraketer, jätteparader, 
o dyl. 

I samråd med fart ygschefen hade därför kanske själva krigsled
ningen bestämt alla detaljer, tid, plats och sätt, för Wasas avfärd. 
Kanonportarna med sina vackra maskaraner öppna. Kanonerna ut
halade så att skeppet skulle riktigt ordentligt imponera. Det var 
de direktiv Söfring Hansson hade att gå efter. 

Vi kan tycka det underligt att man ej insåg farans vidd. Men 
att man ej hade en aning därom visas enklast av att man med
givit ett 50-tal hustrur och barn till de ombord tjänstgörande att 
medfölja en bit på vägen. 

Låt oss så, som en sammanfattning och ett förtydligande av vad 
som skedde, i fantasin följa med som Wasas gäster. Som ögonvitt
nen hade vi då kanske kunnat berätta ungefär följande. 

Sedan Wasa blivit klar för avgång och kastat loss förtöjningarna, 
förhalas hon genom pålkransen, varefter strömmen så vackert tar 
henne sydvart. Varpbåtarna behöver till en början endast hålla 
henne på rätt bog. När sättningen från Söderström börjar verka, 
fälls första varpankaret och varpningen börjar. Det går långsamt 
men är nödvändigt för att före segelsättningen komma i planerat 
lovartsläge. Särskilt med en ny besättning på ett ännu aldrig seg
lat skepp är detta viktigt. Hur lätt kunde man ej eljest driva på 
grund om något skulle kinka. Till slut förs ett "spring" i land 
akterifrån så att Wasa svänger och vänder stäven åt rätt håll, 
mot Sal ts j ön. 

tillfredsställelse Sve ri ge som motvikt till kejsa ren . Spanien, som v äl ej glömt 
chikanen med den oövervinnerliga a rm adan 40 :l. r tidi gare och vad som sedan 
hände dess sjömakt, hoppades, ehu r u försvagat, p å att f:l. som plåster medverk a 
vid upprä ttandet av en kejserlig flo tta i O stersjön - så snart Wallenstein , "ge
neral des oceani schen und ba ltisch en mceres", kunde ställa säkra baser där t ill 
förfogande. D et protestantisk a Holland, som ännu länge skull e få kämpa för sin 
frihet, mot sp anskt förtr yck, samt England och Danmark va r givetvis också 
intresse rat, om än av vi tt skild a skäl , liksom ock R yssland och Polen . För at t 
nu ej tala om de nordtyska smås tate rna och fri a städerna , för vilka Sver iges 

insats kund e betyda liv eller död. 
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Uppe på däck är liv och rusch och rätt så nervöst inför stunuens 
allvar. Till råga på allt har man gästerna att tänka på - o q i 
vägen. Och runt om, på stränder och i andra skepp och mängden 
av småbåtar massor av folk, hela Stockholm som ser på, hur ar 
vinkar. Chefen Söfring Hansson, som sannerligen har annat at t ti n ~ 
ka på i denna stund, måste vinka och hälsa tillbaka. 

Men mest har Söfring uppmärksamheten riktad mot Lustholr en 
(nuvarande Skeppsholmen). Där har hovet sina små lusthus ch 
täppor dit de brukar ro över vackra sommarkvällar som del' 1a. 
Säkert har man bjudit in diverse prominenta personer och urländ ka 
beskickningar att därifrån, som från en hedersläktare, åse eva le
manget. Vad man kunde iaktta därifrån skulle kanske gå ut ö "er 
all världen i hemliga rapporter om vårt lands växande styrk a. 

Just när man skall gå till segels inträffar en sak, som kunde 1 Ii
vit den varning, som räddat Wasa, men ej blev det. Av någon n
ledning uppstå r en allmän rusning ombord mot skeppets ena si la. 
Wasa kränger till häftigt. Fälttygmästaren springer ned till l ,t
teridäck för att se, om orsaken kan ha varit någon kanon som ko n 
mit på drift. Men redan när han kommer ned på övre batterici a k, 
rätar Wasa upp sig igen. N ågot fel på kanonerna kan alltså ej .1 a 
vållat överhalningen. Han går då strax upp igen, kanske med < 1 ~ n 
reflexionen, att det var ju väl att det ej var något att göra med ka
nonerna eftersom han glömt få handräckningen med sig fr ån ö ·re 
däck 1• 

Och så kom det sig att regalskeppet Wasa, rikets stolthet, f ..:k 
fortsätta sin resa i det lugna vackra sensommarvädret som hon u , 
med ett oanat damoklessvärde över sig. Sannerligen - omskt·i en 
skulle hon bli. 

Den korta seglatsen . 

Sedan utgångsläget intagits sätter man segel. När springet il l 
land kastats loss , låter man en del av det hänga kvar akteru t s m 
1 Redan vid en krängnin g p å ro- r 5 grader skulle en del av de undre kar"' n
porta rna nå tt vattenytan. Kanske W asa redan v id den här omtalade hände; 'en 
och and ra till fä ll en tagit in vatten. K anske in gen fann s p å undre barrerid tcK 
som kund e märk a det. H ade fä lttygmästaren gå tt dit ned eller något befäl is
tars dä r, hade de i va rje fa ll bort in se fa ran och kunnat va rsko däck däron 

I ) 

Skisser till fem skeden av Wasas undergång 

Vind en pressar allt mer och 
mer mot d e v äldiga märs

seglen . 
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W asas krängning 10 grader. 2 0 , JO, 40 graders krängning. 

Undre k anonportarnas underkant har 

nCitt v attenytan. 

Fler och fl er kanonportar under v at 
ten . W asa förlorar helt sin stabilitet. 
Löst gods rasar ned över däcken. 

J) 

A J,, Jrf:::)~ 
~-~ 

-· -
Masterna med rigg, segel, ligger i 
sjön. Vattn et fyller snabbt W asas 

inre. 

5) 

l 

4 )~ 

f 
Kanonerna, barlast m m d rar W asa 
mot botten , men m asterna med segel 
m m bromsar, hCiller igen , styr. 

W asa tar bot ten . Endast sto rmastto p
pen är k v ar över vattenytan . Genom 
att dra i pilens riktnin g, ka n W asa 

rätas upp. 

ett slags h jälproder. För säkerhets skull, eftersom man ännu ej kun-
nat pröva roderverkan. . . . .. . o 

Vinden är visserligen svag, men by1g. A.n sveper den vastenfran 
runt söderklipporna, än kommer den uppifrån _eller kastar ern~~· 
Wasa pendlar hit och dit. Styrningen är det dåhgt med. Farten ar 
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för låg och rodret för smalt. Hjälprodret, "ett kabeltåg efter", ~ ) r 
inte mycket till. Den naturliga strävan hos varje segelfartygsel f 
att hålla undan för lä land , kan sålunda ej genomföras. W a as 
kurs för henne allt mer ner i lä, mot Beckholmen och Djurgår s
landet. Hade hon kunnat fortsätta ännu några minuter till, kam ;~ e 
hon strandat - och varit förlorad för vår tid. Men man kan ej 
annat än känna medkänsla för hur förfärligt Söfring Hansson m s
te ha haft det. 

Plötsl igt kommer en ny by. Den är, som vanligt vid svaga v l 

dar, mest verksam i de högre luftlagren. Det är sålunda de väld sa 
märsseglen som får det mesta. Wasa vräks hårt babord. Man kas ar 
loss skoten, men det gagnar föga. "Märse skoter" går i dubbel v n
kel till skottaljan och låter sig endast alltför långsamt överh2 a. 
Obevekligt pressas Wasa allt mer babord över. Först undre rad< 1s, 
sedan båda raderna kanonportar i lä kommer under vatten . D e i 
van liga fall till långt över 45 ° ökande, upprätande kraften uppl ' r 
helt. Balansen kan ej upprätth ållas. Wasas tunga master faller ha• d
löst i sjön. Rår och stänger bräcks och segel sköras vid slaget P ot 
vattnet. Wasa vattenfylls och sjunker. 

Men de skräckslagna, maktlösa åskåduna på stränderna i när c
ten får nu se något, som verkar som ett under, som om Wasa å 
rat sig och ville upp igen. Just som hennes skrov försvunnit, n er 
sig masterna åter ur vattnet, om än med riggen i trasor. Men så 
sjunker även de tills Wasa tagit botten; endast en del av storm a~ en 
är ännu synlig. - En skiss över händelseförloppet vid förlisnin en 
bifogas. 

1600-talets bärgnings försök. 

Låt oss rekapitulera: en lång rad delvis utomordentliga omst n
digheter hade på ett förunderligt sätt samverkat till vad som an 
sägas ha varit klammern mellan 1600-talets och 1900-talets ked or, 
mellan den levande W asa och den på sätt och vis lika levande 1 JU 

seala Wasa. Hon förliste nämligen på en utsökt lämplig plats 

där djupet var för stort för a tt 1600-talets bärgare skulle k u na 
få upp henne och hon sålunda måste vänta på räddningen ti ll rå
ra dagar med våra resurser 
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där Wasa dock var tillräckligt åtkomlig för att 1660-talets dy
kare skulle kunna befria henne från batteridäckens farli gt tunga 
kanoner, 

där vartilets egenskaper och djupet gav henne erforderligt skydd 
under den 300-åriga väntan på sjöbotten och t o m i viss mån 
mumifierade henne, 

där strömsättningen var sådan att W asa ej behövde riskera 
att ännu en gång kantra, samt 

där W asa befann sig nästan inom det nuvarande varvsområdet 
och därigenom i v1ssa avseenden fick en idealplats för den slutliga 
bärgnin gen. 

Om de första årens bärgningsför sök är ej mycket att säga. Op
timismen var stor men ej i rimlig proportion till resurserna. Vad ka
nonerna på batteridäcken angår var de för öv rigt ännu så fast surra
de till skeppet, att det varit omöjligt att bärga dem, även om dy
karna då som fyra decennier senare haft dykarklocka att arbeta 
från. 

Endast en sak lyckades 1pan med. Tack vare att stormasten stack 
upp över vattnet, var det med den som väldig hävarm relativt lätt 
att varpa ell er spela Wasa till mer upprätt läge. 

Men när vintern kom, eller våren med sin islossning, fortsatte 
naturen själv förstörelseverket. Det va r sannolikt isen som levere
rade de oerhörda krafter som erfordrades för att bryta av stor
masten strax ovan däck, kanske även fockmasten. 

Så förgick nära fyra decennier. Vad människohand ej kunde ha 
lyckats med, skötte naturen själv om. Järnfästena för lavetternas 
tal jo r och kanonernas tappöverfall rostade sönder. Därigenom 
lösgjordes de tunga kanonerna från skeppet och blev klara för bärg
ning. För Treileben och Peckell och deras dykare var det bara att 
hämta. Att de lyckades kan synas som ett mirakel, men det var här 
som det brukar: vad man kan är ej svårt. Vilket givetvis ej hind
rar, att vad dykarna utförde måste an ses som verkliga bragder, då 
lika väl som tre sekler senare. 

Omstående skisser visar hur bärgnin gen kan ha skett. 

Vad som sedan hände är allt för vä l känt för att behöva be
skrivas. Hurusom Wasa allt mer blev glömd för andra, mer när-
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skisser till kanonernas bärgande på 1660-talet 

a) 

Dykaren i sin dykarklocka smyger 
ett öga av trossen kring kanonmyn
ningen och "sejsar åt". Har kanonen, 
som troligt är, varit uthalad, var åt
gärden lättare. 

c) 

Vid fortsatt dragning kryper kano
nens tappar ur sitt läge i lavetten . 

Den glider ut genom portöppningen. 

b) 

Vid dragning i trossen föl jer k.mo

nen med Lavett snällt med så U ngt 
däcket medger. Surrningarna h,Wer 
dem ej längre kvar till skeppet. 

d) 

·/ 

Kanonen är strax fri från far .ygci 
och hissas i vertikalt läge. Ev skiftar 
man först om till en slinga vid tap
parna och hissar kanonen vågr:··t . 

liggande angelägenheter. Huru först tre sekler senare Franzens. av 
Ahnlunds forskningar inspirerade, envetna sökande ledde till resul
tat. Hurusom detta och Hafströms ingående arkivstudi~T återvack
re intresset, Wasa blev ett riksintresse. Och huru allt sedan dess 
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lyckades tills W asa nu är vad hon är och under generationer väl 
kan förbli - en oskattbar tillgång för land och folk. 

De försök, som här gjorts att lösa gåtorna kring Wasa, är för
sök utan pretentioner på att betraktas som något annat. Men det 
måste vara så, att det, som för oss synes oförklarligt, en gång haft 
sina giltiga, och ingalunda gåtfulla skäl. Försöken har endast avsett 
att bidra till att reda upp dem. 
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Inre tjänsten - ett problem på jagare 

Av ledamoten l. WIC KB ~G 

Uttrycket inre tjänst brukas ofta vid tal ombord. Orden är sv ra 
att definiera men inrymm er mycket av livet på örlogsfarty g. ) it 
kan räknas a ll organiserad verksamhet förutom utbildning, matet d 
vård och stridstjänst. Effek tiv inre tjänst präglas av fast organ a
tion och god ledning. 

I fredstid lever en rustad jaga re ett självständigt liv med v
seende på inre tjänsten. Den sköts utan egentlig medverkan av l •s
resurser i land . Besättningsmannen finner snart efter ombordko ls
ten a tt den inre tjänsten sä tter sin prägel på hans liv. Den i t j" 1S

ten invigde vet därjämte att en effektiv inre tjänst är en för uts tt

nin g för trivse ln ombord och ett gott övningsresultat. 
En samhällsutveckling, som kännetecknas av ökat välstånd ö ' r

lag och som skänker individen allt mer fritid, kan självfallet , ,re 
und gå att påverka det isolerade, trånga karlsamhälle som en jagat )e
sä ttning bildar. Praktiska och psykologiska problem av ski lda lag 
inom in re tjänsten tränger sig också på fartygsledn ingen. I f n 
sä ttningen skall först några av dessa problem närmare beröras. 

Besättningen på en landskapsjagare uppgår till mellan 200 •.: h 
250 man, varav en allt större del utgör befä l av skilda gr< Jer 
och med olika specialiteter. När huvuddelen av besättningen k m
mer om bord på hösten möter flertalet av dem en ny, ovanlig m jö. 
Trängseln och den kollektiva förläggningen blir för mången •e
nig i början chockartad. Det civila livets goda komfort måste ' an 
avstå ifrå n. Den stora mängden befäl för med sig sä rskilda j r 

läggningsproblem. Rimliga krav på utrymme och standard för Je
fälet, främst stambefäl et, behöver tillgodoses i första hand. 

De yngre besättningsmedlemmarnas tankar kretsar nu som fl T i 
världen gärna kring maten. Smä rre och tillfälliga brister i 1 ,H 

hå llnin gen och dess organisation ger snabbt utslag i otrivsel. 1 )ch 
det är in te lätt att få mathåll ningen att fl yta frikt ionsfritt. 'l ill
gången på ekonomi- och handräcknin gspersonal täcker prakti sk t tn-
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te behovet. Förstärkning av personal fr ån däck blir behövlig, vilket 
i sin tur medför att däckskvarteren uttunnas. Formerna för bespis
ning har ändrats. Genom att furir erna numera vanligen äter åt
ski lt fr ån de meniga får dessa senare äta utan önskvärd tillsy n av 
befäl. 

Ordningen och renhållningen bildar ett annat inretjänstproblem. 
Envars förmåga att hålla ordning på sin a egna tillhörigheter ä r 
i hög grad individuell. D et ökade vä lstån det stärker dock inte den 
unge medborgarens ordningssinne. Det märk s ombord och ordnings
problemen i mässarna är väl så besvärliga. R engö ringen ombord har 
alltid ägnats stor omsorg. Vikten av fast form och rutin för ren
göringen är måhända idag, när känslan för ordning är avtagande 
hos gemene man, än större. Fria ytor på skott och durkar tas a llt 
mer i anspråk för uppsättning och uppställning av materiel. Häri
genom bildas sk rymslen och trånga passager, som gör det svårt att 
hålla rent. 

Förvaring och tömning av matavfall, sopor och dylikt är också 
besvärli gt. Som familjefar med ekonomiskt ansvar blir man betänk
sam, när man ser allt det spill av mat som växer i matavfallskärlen 
på kort tid. Det är hart när omöjligt att minska tillflödet i kärlen 
och ofta svårt att bli av med innehållet däri. Endast till sjöss där 
havet sväljer snabbt är en sekond helt nöjd. 

Beklädnadsvård och fysisk träning fordrar sin tid och kräver 
särskild planläggning, då båda ä r beroende av yttre betingelser som 
möjligheter till tvättbyte och idrottsutövning. Dessa verksamhets
former är icke minst viktiga med hänsyn till varje besättningsmans 
naturliga önskan att gå rent klädd och hålla sig i fysisk trim. Det 
är svårt att f å tiden räcka till framför allt för fysisk träning. 

Vakttjänsten är en form av beredskapstjänst, som ständigt ä r i 
gång och fordrar särskild omsorg. Personalbehovet för denna kon
tinuerliga verksamhet blir avsevärt och denna del av inretjän sten 
blir vanligen betungande med följd att annan inre tjänst blir efter
satt . 

Handräckningsa rbeten och ombordtagning av förnödenheter ä r 
andra grenar av inre tjänsten so m är omfattande och tar mycket 
tid. Arbetena är dels rutinmässiga och kan då ges fast organisation, 
dels oregelbundet återkommande och får då ofta planeras med kort 
varsel. 
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Inre tpnsten och dess problem enligt ovan är till stor del , 11 -

mängiltiga för rustade fartyg. På landskapsjagare blir inre tj äns en 

emellertid särskilt omfattande på grund av att den så gott som 

helt bedrives inom relingarna och får större proportioner gen ) !11 

att den berör en stor besättning i trång miljö. 

Inre tjänstproblemen har ägnats uppmärksamhet och mycket gö ·es 

för att komma till rätta med dem. Det rör sig dock om ett svår 1r

betat område där problemkomplexet är brett och delproblemen n

flätade i varandra. Förutsättningarna för inre tjänstens bedrivai' de 

är i mycket fastlåsta. Förbättringar inom vissa grenar av inre t j ~t,l s 

ten har skett på bekostnad av nackdelar inom andra. Huvudorsa · en 

till dessa besvär ligger i det faktum att inre tjänsten ingalunda ar 

målet för verksamheten ombord, ej heller något direkt medel ör 

att nå målet utan endast en mer eller mindre nödvändig grund ör 

all annan verksamhet. Denna grund kan lätt bli åsidosatt och m

danskymd om man från början fäster blicken alltför hårt v id må

let i fred - att få fram en besättning utbildad för kriget. 

Olika faktorer försvårar inre tjänstens bedrivande. 

Med förefintliga korta kommenderingstid ombord i fred m~,s te 

verksamheten ständigt rationaliseras för att frilägga mera tid rö r 

övningar. Man strävar vidare att ge besättningen, när övningar ej 

pågår, minsta möjliga bunden tid ombord och i stället mesta moj

liga fritid borta från fartyget. Detta betyder i praktiken att i•u e 

tjänsten kommer i kläm mellan tiden för övningar och friti~ en. 

Materielunderhållet kräver numera större insats av yrkesutbil dad 

personal. Personal, som tidigare kunnat a v delas för inre tjänst, n 1s

te ianspråktagas för dylikt underhåll. Tiden för inre tjänst bli r 

alltmer begränsad samtidigt som antalet man tillgängliga för inre

tjänstarbeten minskar. 
Aktuella grundläggande bestämmelser om inre tjänsten saknas .leJ

vis. Det nya sjötjänstreglementet blir välbehövligt. Resultatet av 

pågående utredningar om arbetstidsreglering inom försvaret kan ock

så beräknas påverka rutinen ombord och därmed den inre t jän'>ten 

i någon riktning. 
Det är en annan aspekt på ämnet, som behöver behandlas. För 

fartygsledningen är den inre tjänsten en första ordningens arl: ers

uppgift. Besättningens inställning till tjänsten ombord beror ju på 

hur inre tjänsten organiseras och skötes. Det blir emellertid fr~ rn st 
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det yngre befälet som blir arbetsledare i inre t)ansten. De möter 

den bland annat som vaktbefäl och divisionsbefäL Det verkar nu 

som om detta befäls intresse för de ganska enahanda arbetsuppgif

terna håller på att minska. Befälets intresse och arbete koncentre

ras mest kring huvuduppgifterna inom vapentjänsten, skeppstek

niska tjänsten och motsvarande. Arbetsuppgifter inom inre tjänsten 

överlåtes mer och mer på underlydande befäl med mindre erfaren

het och kvalifikationer. Den rutinmässiga inre tjänsten blir en upp

gift för dem som för stunden har tjänsteansvar. Det personliga en

gagemanget i övrigt i inre tjänsten blir ringa. Den inre tjänsten be

traktas väl som nödvändig men samtidigt som en sidauppgift för 

vederbörande befäl utan större betydelse för hans egen praktiska 

utbildningsgång. Om denna iakttagna tendens till nedklassning av 

inre tjänsten är allmängiltig är det berättigat att känna viss oro. 

Denna utveckling beror sannolikt till stor del på att befälets ar

betstid numera är ansträngd av andra viktiga och mera påtagbara 

arbetsuppgifter. Särskilt utbildnings- och stridstjänsten kräver extra 

arbetstid för förberedelser och dragande av erfarenheter. En annan 

bidragande orsak kan vara att olika jagare bedriver inre tjänsten 

på olika sätt, vilket vid tjänstgöring på olika fartyg kan skapa osä

kerhet hos vederbörande. Många bestämmelser som reglerar inre 

tjänsten ombord är likväl samordnade jagarna emellan. 

Vad kan nu göras för att komma till rätta med inretjänstproble

men på landskapsjagare? Författaren avstår från att stanna vid 

de två mest iögonfallande problemen, nämligen hur man skall kunna 

frigöra tid och öka personalen för inre tjänst, med dessa problem 

konkretiserade för nu rustade jagare arbetar säkert de härför när

mast ansvariga cheferna. I stället skall frågan belysas från annat 

håll. 
Befäl av alla slag behöver vägledning om inre tjänst vid sjötjänst

göring. För närvarande är det endast inom vapentjänsten ubåt som 

befälet meddelas direkt utbildning i inre tjänst. l övrigt får be

fälet utbildning i inre tjänst i samband med reglemensundervisning 

och praktiska kurser ombord. Men detta bedömes otillräckligt. Trots 

den redan digra floran av utbildningsämnen i flottan finns behov 

av ytterligare ett, förslagsvis benämnt "allmän fartygstjänst", som 

huvudsakligen avhandlar inre tjänsten ombord i fred och krig. 

Landskapsjagaren bör vara förebilden för utbildningen. Officerare 
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och vederlikar behöver minst orienterande utbildning under ka,' r-

t~de n ~cl.1 ordentlig utbildning under vapenofficersskolan med p1 11:
t!sk nllampmng under vapenofficerskursen. Underoff icerare ·c h 

underbefäl behöver också få grundliga teoretiska och praktisk:1 11 _ 

sikter i ämn et under utbildningstiden. M ålet för utbildningen s cl ll 

va ra att ge vederbörande befäl en allm än vägledning om inre t j 15_ 

ten ombord, dtfferentlerad befälsgraderna emellan, samt en mer le

ra ljerad undervisn ing om inre tjän sten och dess problem inom c

derbörandes an svarsområde ombord med anvisningar hur tj än en 

skall skötas. E n erfaren f d sekond bör kunna skriva ett un der 15_ 

ningskompen di um. 
Svårigheten med utbildning i inre tj änst bedömes främst ]i <>• c j 

att hålla utbild ningen aktuell med verkligheten med hänsyn til l en 

ständigt pågående rationaliseringsverksamheten inom sjötjäm ' n, 

som kan förväntas öka i fr amtiden. Inretjänstfrågor behöver av en 

anledn in gen följas upp av en cen t ral instans. En sammanhå ll ,! dc 

målsman för inre t jänsten ombord på jagare och eventuellt öv g:: 

övervattensfartyg med ansvar att fö lj a och likrikta verksam h en 

bör utses. Denna fråga får kanske sin naturliga lösning om cb el V 

CM föreslagna övervattenstjänstin spektionen ti llsättes. Vad son )e

hövs ä r att kvalificerad personal kan avses för att på bred l sts 

penetrera inretjänstfrågorna och söka mera fu llständiga lösn it -;ar 

än vad som hittills varit möjligt. Ledningen av inre tjänstens ut

veckling bör i fortsättningen falla på färre händer och inre tj ns

tens nuvarande ställning som något av strykpojke hävas. Men f · m

för allt fordras det att ge befälet som skall tjänstgöra om bon på 

jagare utbildning för sina inretjänstuppgifter. 

373 

Ele mentärt om LASER 

Det nya ljuset 
Av kommendörkapten A. AKESSON 

Det låter som ren a science ficti on att det med en vettig teknisk

ekonomisk insats skulle vara möjligt att konstruera en l juskälla med 

sådana egenskaper och prestanda, som döljer sig bakom benämning

en LASER. 
LASER är "det nya ljuset", använ dbart som verktyg i den kniv

lösa kirurgin men även som bärv åg för lika många informations

överföringar som a lla nu använda radiofrekvenser tillsammans. 

LASER förutses även komma att ersätta radar inom rymdnaviga

tionen både för avstånds- och hastighetsbestämningar. Man har även 

spekulerat i att LASER sku lle k unna förverkliga den gamla iden 

om dödsstrålen. Det är nämligen möj ligt att åstadkomma strålnings

intensi teter, som är nära miljonen gånger större ~in vid solens yta. 

Forskningen har emellertid visat att de förhoppningar man kny

ter till LASER-tekniken inte är några fantasifoster. I facklittera

turen möter man a llt oftare uppgifter och notiser om denna 

högfrekventa strålningskälla . Det är ytterst sannolikt att LASER 

kommer att finna tillämpningar inom vapentekniken och att be

greppet om några år kan komm a att bli lika allmänt vedertaget 

som radar och IR. Det kan därför vara på sin plats att granska 

vad som döljer sig bakom begreppet LASER. 

. LASER har betecknats som en av 50-talets viktigaste vetenskap

liga upptäkter, t ill vi lken vetenskapsmän och forskare knyter stora 

förhoppn ingar. Förkortningen härleds ur 

Light (Microwave) 
Amplification by 
Stimulated 
Emission of 
Radiation 

Ibland förekommer också ben ämningen optisk Maser, då M stå r 

för Microwave. 
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LASER är en lju skälla av helt ny karaktär. Till skillnad från vårt 
vanliga solljus är det icke sammansatt av flera frekvenser. LA ~Rs 

ljusvågor rör sig i samma fas, varfö r de inte får s k b ruskarak tär 

Ljusknippet kan betraktas som parallellt då det ej divergerar 11ed 
mer än 0,2 bågsekunder. LASER-ljuset är en högfrekvent mono. 

kromisk, smal, stark vågrö relse. LASER-apparaturen kan icke en last 
tjänstgöra som ljuskälla. Den kan även förstärka och om fasa s , agt 
ljus, en egenskap, som utnyttjas i LASER-mottagaren. 

Bland de mer eller mindre välgrundade sakuppgifter, som f lre
kommit om LASER kan följande noteras: 

1. Maximal effekt per cm 2 100 miljoner watt. Denna höga ef."ekt 

kan komma till användning för svetsning och skärning och är i ven 
orsaken till att "dödsstrålen" ånyo aktualiserats. 

2. Strålningens parallella och monokromatiska natur skall l OJ

liggöra kommunikationer mellan satelliter och främmande pla1 ~te r 
på avstånd upp till hundratals ljuså r. 

3. Avståndsmätning med stor noggrannhet på stora avstånd . J' og
grannheten i avståndsbestäm ning har angivits till 0,01 o/oo. 

4. Erforderlig uteffekt vid hastighetsmätning från satellit mot im
lakropp 40 milliwatt på avstånd 1600 km - 40 watt på av s• ån d 

50000 km med en information var S:e sekund. Noggrannhet i has
tighetsbestämningen ca 0,1 °/o. 

5. Vikt på hastighetsbestämmande LASER-apparatur enligt van 
mindre än 50 kg och volym ca 25 liter. 

6. LASERs högfrekventa bärvåg kan i princip samtidigt för led
la omkring en million telefonsamtal. 

7. Brusfri mottagning och stora räckvidder i förhållande t ill för
brukad effekt. 

8. Praktiskt användbara LASER-system beräknas vara klar< ' för 
tillverkning om 3-4 år. 

9. LASER har redan använts för kortdistanskommunikatione 

10. LASER har använts för att bränna bort tumörer i dju rög< n. 

Beträffande atmosfärens genomsläpplighet eller transmission fak
tor för det nya ljuset är emellertid uppgifterna sparsamma Att 

transmissionsfaktorn varierar med använd frekvens i likhet met vad 

375 

0111 gäller för IR torde emellertid vara klart. Det synliga ljusets 

:åglängdsområden gränsar ju även till !R-våglängderna. Därigenom 
]<ommer LASERs användningsmöjligheter i "marknära" samman

hang troligen att bli mycket väderleksberoende. Detta förhållande 

styrkes också av att det enligt tillgän gliga uppgifter verkar som 

0111 utveck lingen huvudsakligen hade en mycket " hög" inriktning. 

De ansträngningar, som utomlands läggs ned på utveckling av 

LASER-tekniken är av en sådan storleksordning, att det styrker 

uppfattn_ingen att ?e förhoppningar, som kn y tes till dess prak_~iska 

tillämpnmgar relattvt snart kommer att ge pataghga res u l ta t. A ven 
i Sverige bedriver flera institutioner forskn in gsarbete inom LASER

teknikens område. Om utvecklingen håller vad den hittills lovat 

kommer detta med stor sanno likhet att revolutionera många tidi

o-are verksamhetsområden. 
b 

Hur det nya ljuset framställes kan populärt förklaras på följande 
sätt. Från en vanlig ljuskälla emitte ras energi spontant, varvid ljus

kvanta eller fotoner' frigöras. Om en atom absorberar elektromag

netisk strålning kommer elektronerna upp i ett högre energitillstånd. 

Vid återo-ång till ursprungligt energitill stånd utstrålar den tidigare 

tillförda 
0

energin. LASER-tekniken använder sig av denna princip, 

men med den skillnaden i förhållande till den vanliga ljuskällan 
att den lagrade energin utstrålas under stimulerin g med annan strål

ning av bestämd våglängd. Man kan också kort uttrycka det att ett 

speciellt aktivt material, som spontant kan utsända fotoner, bom
barderas med fotoner från den stimulerande energikällan . I de fall 

den träffande fotonen inte absorberas förorsakar den emission av 

en andra foton, som blir i fas med den träffande reflekterande fo

tonen. De kommer båda i samma fas och erh åller samma riktning 
och frekven s. Sannolikheten för stimulerad emission ökar med an

talet frekvens- och energibestäm da fotoner, som kan pumpas in i 

LASER-materialet. Energi- och emissionstillstånden kan åskådlig

göras med följande figurer, som illustrerar det tidigare förda reso
nemanget. 

Figuren visar från vänster en foton , som träffar materialet och 

1 
Foton allmänt namn på ett kvantum a v elektromagneti sk st rå lnin g. Vid elektron 

Övergång från yttre t ill inre bana frigöres ene rgi i form :tv strå ln in g - et t 

bestämt lju sk vantum eller foron er. Foronen ha r ä ven ka lla ts ljusa rom. 
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bringar upp detta i ett högre energitillstånd när fotonen absP 

ras. Efter en stund sker en spontan emission av en foton, va 

det lägre energitillståndet återtages . En ny absorberad foto n ~ e r 

ett lyft upp till högre energit illstånd, vid vilket ytterligare en f on 

träffar, men reflekteras och koord ineras med den fo ton, som 111-

nars senare skulle avgivits spontant. 

Problemen ligger bl a i hur man skall kunna upprätthålla :1n 

förhållande i LASER-marerialet mellan hög- och lågenergiat< ·1 er 
.:k-och i att finna lämpliga material för önskade olika optiska J 

venser. Hittills har man använt sig av dels syntet iska rubin sL ar, 

dels uranium och samarium i kalc iumfluorid , men även blam 

av neon- och hel iumgas har funni t bruk som LASER-material. 

Det exicetarade materia let placeras i ett reso nansrum, vars 

gar utgöres av parallellställda speglar. U tgående energi passera 

nom en av spegelväggarna, som gjo rts delvis transparent. Vä, 

nas spegelbeläggning a v ser att öka sannolikheten för samspelet 

lan fotoner och LASER-materia l. Den stimulerade emissionen 

minner på dett sätt i viss mån om ett kedjereaktion sfö rlopp. GL 

reflektion av strål ningen kan intensi teten i resonansrummet 

och den stimulerade strålningen blir härigenom mera koncen t t 

jämfört med den spontana. I mottagaren är spegelväggarna t 

parenta såväl för inkommande som utgående förstärkt strå! 

En LASER-sända re respektive -mottagare kan schematiskt å~ 

ar
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pJ.-
OJll 
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t ng. 
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Förstärkt 
~ 

utgåen'de 
"> 

strålning 

> 

liggöras med följande figurer. (Totalreflekterande spegelvägg ut

märkes med kraftigare markerin g än de transparenta speglarna). 

Den stora nackdelen med nuvarande LASER-sys tem är att de 

icke a rbetar kontinuerligt i alla händelser icke sådana med aktivt 

fast material. I gassystem har man dock lyckats upprätth å lla rätt 

förhållan de mell an hög- och lågenergiatomer, medgivande konti

nuerli g drift, varvid man emellertid ej får ett så monokromatiskt 

och ensartat ljus som de fasta materialen ger. 

Bland de problem, som för närvarande närmast fo rdrar en lös-

ning inom LASER-tekniken märkes 
Utforsknin g av lämpliga material 
Orientering och avstämning av mottagare mot sänd are 

Avvägnin g av speglarnas reflektionsförmåga 

Resonansrumm ens storlek 
Klarläggande av transmissionsfaktorer i olika medier 

U texperim enterande av sändare med kontin uerlig drift med ut-

nyttjande av fast material 
Fasts tä ll ande av lämpliga frekvenser för olika ändam ål 

Aven om alla dagens LASER är mer eller mindre labo ra to ri e

produkter och praktiskt användbara mottagare knappast tycks ex is

tera, tord e det icke dröja länge innan LASER finner sin plats inom 

den moderna tek niken. Helt säkert kommer dess genombrott att sam

manfalla med t iden för den första lyckade landningen på månen. 
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Spänningsprover av patronhylsor 
.. . 

av massmg 
Av fabriksingenjör SVEN Rt- SK 

Benägenheten för spänningskorrosion hos massmg bruk ar n 1n 

prova genom att doppa ned provföremålet i en vattenlösning tv 
ett kvicksilversalt. Provningen grundar sig på att utfällt kvick 11-
ver snabbt tränger fram längs provföremålets korngränser och t
löser sprickor, om dragspänningar finns i ytan. Det uppges, tt 

provningsmetoden i frågan framkommit i Tyskland under 1890-ta
let i samband med undersökningar över självsprickor i patronh 1-
sor (1). Tyskarna arbetade till en början med sublimatlösning ( Ig 
ClJ, under det att engelsmännen, som började praktisera prov( i 
början av 1900-talet och då likaledes för patronhylsor, anvät J e 
sig av merkuronitratlösning (Hg NO:;) (2). I svenska bestäm meJ er 
för patronhylsor infördes sublimatprovet år 1906 (3) och har e
dan använts under flera årtionden, tills det under senare tid i 1 

Ll 

vudsak ersatts med merkuronitratprovning. Numera användes V<-~1-
ligen merkuranitrat vid spänningsprovning av detta slag. En öv 'r
sikt av data som äro av intresse i samband med spännin s
provning i kvicksilversaltlösning har publicerats av Lissner ·h 
Rask (4). Det har under senare tid gjorts vissa invändnin H 

mot det s k kvicksilverprovet, bl a därför att det i verkligheten ir 
ammoniak eller ammoniakföreningar, som förorsakar spänningsk. r
rosion hos mässing. Detta har i sin tur medfört en strävan mot -:n 
provningsmetod grundad på användande av ammoniak . Emellet td 
torde man kunna räkna med att kvicksilverprovet under avsev · ·d 
tid kommer att tillämpas. Man har lång erfarenhet av provet, s< m 
föreskrives i flera länders normer, och även om det i vissa sz n
manhang har sin begränsning, kan det i erfarna händer ha tt 
värde. Det är i detta sammanhang av intresse att notera, .tt 
merkuronitratprovet f n är föremål för standardisering i Tyskh 1d 
(Entwurf DIN 50911) . 

Med hänsyn till vad som nyss anförts, kan kanske följand e n-
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dersökning vara a v något intresse. Vid användande a v sublimatlös
ning har i Sverige ofta föreskrivits en O, 15 Ofo -ig lösning och en 
provn!ngsti_d ~v 5 .. timm~r? medan ~-an . vid användande_ av _mer
kuromtratlcismng foresknvlt 1 °/o-tg losntng och en provmngstld av 
15 minuter. I vissa bestämmelser har även förekommit föreskrifter 

0111 användande av 1,5 °/o-ig sublimatlösning och en provningstid 
av 4 timmar och i något fall 5 tlmmar. 

I samband med några undersöknin gar som utförts vid Ammuni
tionsfabriken Karlsborg utfördes en jämförande provning, som kan 
"e v issa hållpunkter för en bedömning av de olika föreskrifternas 
~111ebörd. U r 15 prov lotter av finkalibrig ammunition, innehållan
de hylsor, där spänningskorrosionsrisk förelåg, uttogs slumpvis 90 
st patroner, som provades med 30 st i resp 1 °/o-ig merkuronitrat
lösning, l ,5 Ofo-ig sublimatlösning och O, 15 Ofo-ig sublimatlösning, 
varvid provningstiden i merkuronitratlösningen var 15 minuter och 
provningstiden i sublimatlösningarna 5 timmar. Samtliga prover 
hade före spänningsprovningen betats i salpetersyra ( 40 vol 0/o HN0:1 

sp.v.1 ,4) under 30 sekunder. Provnin gsbctingcbcrna voro i_ övrigt 
likvärda för de olika provgrupperna. Resultatet av provmngarna 
har sammanställts t följande tabell. 

A ntal spruckn a prover 

Antal pro vad e i resp. M erkuronitr:;tt- l Sublimatlösn. 
lösn. st. lösn. J Ofo-ig 

l 1,5 % - ig 
l 

O, I 5 %-ig 
( I) min. ) (5 h) (5 h) 

-

JO r8 z6 !6 

JO I 20 J 
)O 9 24 13 
30 6 20 Il 

JO 4 2J J 
JO 7 22 Il 

JO Il 22 15 
JO l O 20 '7 
JO I 3 Il 21 

JO 7 IS 4 
JO 7 JO 6 
)O 25 25 JO 
) O 4 II 6 
)O 5 23 6 
)O 8 !6 9 

~ 450 

l 
I 3 5 

l 
291 

l 
171 

l % spruckna ) O 65 )8 
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Av tabellen framgår att man erhå ller un gefä r sam m::-. bild 

spänningskorrosionsrisken för de aktuella partierna v id använd a 

av l 0/o-ig merkuronitratlösning under 15 minu ter som vid O, 15 

av 
de 
o-

ig sublim atlösning under 5 timmar. Hänsyn har då endast tagits 

anta let spruckna hylsor v id provningst idens slut. Det bör oc s3. 

understrykas att hylsornas fö rbeh andling va ri t densamma. l v sa 

äldre bestämmelser för sublimatprov fö reskrevs endast avfetti 1g 

av proverna, vilket vid oxiderade hylsor kan ha påverkat p t v

ningsresultatet. Sprickorna ha i samtliga fa ll upp t rätt i patro n! 

il! 

l-
sornas halsparti, där projektilerna sitta ipressade. 
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Litteratur 
FlOTTES DE COMBAT 1962 

har utkomm it, som va nli gt redi ge rad av H enri Le M assan. H a n fu ll följ e r tra 

dit ionerna f dl n 1897, då den första uppl aga n ut kom, men numera sker ut g i v

n in gen endast vartann at å r. P å 375 sidor i stort form at för ekommer 95 ski sse r 

av örlogsfartyg och c :a 8oo foton, va rav 2 50 nya . I denn a fran ska ma rink a lende;· 

upp tages även ma 1·in flyg, helikoptra r och ma rin a robo ta r med da ta och bilder. 

G ivetvis k nytes det stö rsta in t r~sset till a tomdrift och utvecklin gen på robot

fronten . USA uppg ives ha 6 J a tom -ubåtar und er b ygg nad i o lika stadier och 

färdi gs tällda j;i mte en kryssare och jä tte -hangarfartyget Entcrprise fä rdigstä llda. 

So vjets atom-isbrytare arbetar sedan mer ä n ett å r i Norra Is ha ve t, men a ntalet 

sovjeti sk a atom- ubå t a r a nses icke kunna prec iseras . Storbritannien h a r två a tom 

ubåtar under bygg nad, men den f ra nska ha r ännu ej kunn at kö lsträckas. I dc 

större marine rn a bl ir robot- k ryssa re och robot-fregatter a llt ta lrika re. li.ldre 

jagare moderniseras i växand e anta l för a tt få bä ttre ubåtsjagand e egenskaper, 

i USA moderniseras inte mindre ä n J 6 3 jagcu e. 

Goda illust rat ioner fö rhöj a boken s värd e. Aven om storm a ktsmarin ern a i hu 

vudsak fra mhållits såsom tongivand e fö r utveck lin gen, så redov isas dc öv ri ga 

marin ern a ned ti ll dc mi nsta med stor nogg ra nnhet. Vid en del marin er förekom

mer sen tense r som in led nin g, va rv id så da na berömdh eter som Mah a n, Monck, 

Thi ers och Peter den Sto re cite ras . 
A. K 

WEYERS FlOTTENTASCHENBUCH 1962 

(utg ivare Alexander Bredt ) 

visar på sina 396 sidor inte m ind re ä n 1076 ski sse r, 286 foton oc h 302 silhuetter. 

Fa rt ygssk isserna ä ro nogg ra nt och detaljerat utfö rd a, de flesta mästerligt ri tade 

av den b. nde Er ich G rön cr. 

E n n yhet i den na de n 44:e å rgå ngen :1r a tt silhuetter a v samtliga marin ers 

fartyg (utom de a ll ra minsta fa rt ygen) t illkommi t i ska la I :3500 för att tj ä na 

som uppslagsve rk och fö r :lt t lä tt a re kunn a hitta i bildförtecknin gcn. Seda n före

kommer som van ligt sa mtli ga fa rt yg i ska la I :2000 som ski sser ( fa rt yg mindre 

än 50 m i längd i skala r :I ooo) . 

Bl and dc fartyg, som t illdrage r sig scirskilt intresse, må nämn as ski ssern a öv er 

dc a merikanska nya robot- fregattern a, den ameri kanska a tomdriv na robot- fre

gatten, den a merik a nska stora min svepa ren, som dri vs a v fyra fl ygpl a nspropellrar, 

det n y:t amerikanska la ndst ign ingsfa rtyget .med helikoptra r, d c am erik a nska doc-
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korn a för la ndst ignin gsfartyg, m fl. Bla nd sovjetiska illustration er mä rks frä1 ' t 

de nya ro botjaga rn a av Krupnyj-klass med sina vä l synliga utskju t nin gsa na J
ni nga r. Någ ra bra bi lder av n ya sovjeti ska ubå tar full ständi ga r ma tcricl cr. 

Som vanli gt måste man beundra utgiva rens förm åga att på ett begränsar l 

rymm c få in den stora män gd av uppgifter och data, som återfinn s i Flott t 

raschcnbuch. Publikationens vä rd e förhöj es ytterligare genom det utmärkta bi l 

matc ri eler, där fa rt ygsskissern a v isa r en osed va nligt god prec ision. 

A. K 

SAMlEVNADSFRAGOR 

A rh enäum Verlag 1961. 

C hru sjrjov ha r en gång sagt om väststaterna, att " d e komm er all a att 

kommunisti ska, antin gen dc v ill d er eller ej. Man frågar inre en havand e kv 1 -

na, om hon v ill ha barn. Nä r hennes dag kommer föds barne t". Der bet yd 

att bolsjev ikern a menar, att kommunismen av nödtvång en rid mås te exi stt" l 

v id sid an om kapitalismen, men att fra mtiden tillhör kommunism en. Man le, 
sid a vid sid a till den d ag, då den a ndra - väl att märka, den a ndra, 11 c 

kommuni smen l - går under. 

I väs ter däremot menar man med fredl ig saml ev nad en poliri sk situati on, "'' -

vid det kapita listiska samhället har lika stort existensberättigande som det ko1 -

munisri ska . P ietro Quaroni, en a kti v italiensk diplomat, som län ge ha r vi st .r; 

i Sovjetunionen och för närvara nde ä r sitt land s representan t i London, t l

lägge r, att vi a ldrig kommer a tt få en sådan - av väste rn så efterlängtad -

fredlig sa ml evnad, så länge fanatiska bol sjev iker som Chrusjtjo v leder den ko -

monisti ska vä rlden. Men en dag, tror Quaroni, kommer i R yss land komm uJC <

ter med mindre ambitioner och större förståe lse för livers rea lireter a tt in ta L
1 n 

ledande rollen, och först då blir det möjli gt att förhandla med öste rn på f ; t 

bas is. Detta blir emellertid varken i morgon eller i övermorgon. 

Genom sin ekonomiska, kulturell a och militära styrka kan väs tern fö rm å koll

moni ste rn a att inordna sig under den västli ga uppfattningen om fredl ig sa· ,_ 

lev nad . Men det är absolut felakti gt att hoppas på att Sovjet reda n nu i 

polir iska tänkande och handlande utgh från denna samlevnadsp rin cip. Vi m <

te upphö ra med a tt tolka ryssa rnas ord och handlinga r på der sätt, som le 

tänkt sig. De säger dagl igen med a ll önskvärd t ydlighet vad de v ill ha, lik ' n 

Hitler på sin rid . D å som nu vi ll den västli ga världen inre störas i sin ha -

slummer och br yr sig föga ell er intet om der, som inre passar in i bilden. 

Det ä r i dessa västliga önskedrömmar C hru sjtjov framstå r som en väl vd 'l' 

oc h t ill mötesgående statsman, som ä r anhängare av en fred li g samlev nad i v . t-
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lig menin g, men som på gru nd av sta lini sterna , kinese rna eller andra kommu ni s

riska ma kter inre kan genomföra vad ha n vill. Sådana pol iriska fantasier beteck

nar författaren med a ll rätt som farlig a legender. 

Kommuni ste rna tror, att den icke-kommuni st iska vä rlden genom sin inre ut

vecklin g och d egenerat ion är förutbe stämd a rr bli kommu nistisk. D e anse r det 

va ra sin upp gift a tt påsk ynda processen. "Ni kommer a lla att bli kommunister 

mina omå lamm, oc h vi skall hjälpa er", sade C hrusjrjov i ett ta l till västli g~ 
diplom ate r. I der sammanhanget sk yr Moskva in ga medel, utom ett - krig. 

Risken att möra en väpnad rea ktion från väs tern ä r d et enda hind ret som kom

munistern a erkä nn er och respekterar - om den fria vä rld-en inte ä r utm attad 

eller res ignerad, ouppmärksam eller svag. Genom sin politik ha r bolsjev ikerna 

framk a ll at en egend omli g si tuat ion: så länge väste rn ä r fast bes luren att i nöd

fall försva ra sin fr iher med vapen i hand , behöver man knappast befara ett 

världskrig. Verk ligt olycksdigert blir läger fö rst då den fria vä rlden sa tsar 

allt på f reden! 

I sin bok drö jer fö rfatta ren, i samba nd med den ryska rakri ken att urholka 

den västl iga vär lden inifrå n, län ge v id den synnerligen aktuel la frågan, hu r 

koloniali smen skall avvecklas och hur utvecklin gs länderna ska ll få hjälp och stöd . 

Bolsjev ikern a hjä lper endast av politiska skäl dessa stater, men är mycket skick

liga i art fra mstä ll a sig själva som de undertryc kta folkens osjälviska hj ä lpare. 

Va d efterst räva r kommunisterna i de gaml a kolonierna? Naurli grvi s vi ll de 

vinna bund sförvanter och snabbt göra de nya staterna till kommuni ststy rd a län

der, men framför a llt vill de beröva de kapita li sti ska maktern a marknader för 

"att reducera deras industrivinster" och på så sätt äntligen få till stånd d en 

efterlängrade och av Marx förutsagda " utarmningen av väs terns proleta ri at", som 

kommer att fö ljas av den så iv rigt eftertraktade revolutionen . Vägen frå n Mosk

va t ill P a ri s, sade som bekant Lenin, gå r över Peking och Kalkutta. Bolsjevis

men vet inte eller v ill inte veta, att vå r tids kapitalism knappast ha r något 

gemensa mt med kapitalismen på Marx' oc h Enge ls rid, och att den under dc 

senaste 50 å ren framför allt socia lt har und ergå tt en sta rk utveckling. 

D en billi ga oc h - i motsats till må nga ryska böcker - på ett kl art och 

lättförståeli gt språk skrivna boken bör läsas av a ll a, som intresse ra r sig för den 

fredliga sam lev nadens problem, men fram för a llt av dem, som i denn a fråga 

hyser omori verade förhoppningar . 
Oskar Angelus. 
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Notiser från nar och fjärran 
Sc1m nunsr:·l1ld a vid Ma rin ens Pressdera lj. 

Bogse rbåt. 
Sverige 

D en isbryta nd e bogse rb ~ren Achilles, som bcsr:illrs för marinens rciknin u 

1'\s ivcrk cn i Åm ål, sjöartes den 2 ; 5. tl 

Ma rinens prcssdeu l 

USA 
f( ryssa re. 

Bilox i, CL-8o, har s~ l r s för 353.289 doJL:t,·s till skrotn in g. 

Jagare. 
Ma ri ne News . Ap ril 196 

Br~chana n, DDC-r4, som ä1· av Charles F Adams-kl::tssen, leve rerades den . 

' 962. D en 7!2 hissades befälstecknet. 

id 

_Ric!?ard E Byrd sjösarres den 6/2. P å hennes bädd p:'tbö rjades samrn a 
1
g 

kolsrracknlllgen av Waddell. Båda fartygen t illhör Charles F Adams-klassc ; 

Ubåtar. 
Marine News . April r96 

Thomas A Jeffcrson, SSBN-61 ", ... d 1 · j o SJOSattes en 24 2 v ie Newporr News S p-

bui ldin g & Dry Dock Compan y . 

Th omas A Edison, SSBN-610, togs i tjinst den ro/ 3. 

Marine News. April 196 

Sto rbritan nien 

f( ryssarc. 

l slutet av detta å r skal l Belfast til lföras resc rvflottan. 

Jagare. 
Marine News. Ap ril 196 . 

Tre av dc hittills besrälida robotjagarna ska ll gå provtu rer under det J._ .m

mand c budgerå re t och två - Hampshirc och Devonshire _ skall ras i r 11 sr 

i slutet av mars 1963. Dc bestyckas med Seadug Mark I , men DLG-5 och 6, om 

bestä lldes i september r96r, Lh en starkare och möjl igen sjörobot vers ion a v < rea 

v ~ pen. 

M a rin e News. Ap ri l 1 9 ( 
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Barfleur, Chaplct, Cockade och Comet har strukits ur li srorna och ska ll tro

ligen sk rotas. 

St . Kitts anbnd e t ill Sunde rl and i feb ru a ri för a rr skrotas . 

Saintes har gjo rt sin sista ex pedition. Hon kom till P l ymourh i april. 

Mari ne News. Apr il 1962 . 

Fregatter. 

Ytterli ga re fyra f rega tter av T ribal-kl assen vä nras bli fä rdi ga 

nimli ge n f.sk imo, Gurkha, Nubian och Tartar. 

o vare n 

Marine News . Ap ril r 962. 

Den sjätte fregatten av Triba /-kl assen, Mohaw k, sjösarres d en 5 april på V ic

kers-A rm st ron gs L td varv i Barrow-in-Furnes. 
The Navy. April 196 2. 

V östtyskland 

Ubåtar. 

U 1, den första ubft t so m b yggts fö r den väs ttyska fl o ttan, rogs i tj ä nst den 

20 mars då fla gga och beLil stec ken hi ssades. 

The Illu strated London News. Mars 3 r , 196 2. 

Norge 

Ja gare. 

I samba nd med fort sa t ta prov av det no rska a ntiubhsvapn et Teme Il! ska ll 

jaga ren Bergen göra en expedition till USA. Ex peditionen varar under tiden 3 

ma rs- r r juni. J aga ren sk a ll ligga v id den amerika nska ma rinbasen Key W est 

under tiden 19 mars-27 maj för a tt va ra med p å de avs luta nde proven m ed 

der n ya vap net. Bergen a nlöper Ponta Delgada pft såväl bort- som hemväg. 

Kommend örkapten O P Åkenes ä r fartygschef. Besättningen uppgår ti ll 25 0 man . 

No rsk Tidskrift Fo r Sj•wesen. Mars 196 2. 

Motortorpedbåtar. 

Balder skal l skrotas Stavanger. 
Ma rine News. A pril 1962. 

Frankrike 

Esko rt fartyg. 

Balny och Prate t av Commandant Riviere- k lassen sjösattes i Lorient den 17/ 3. 

Ma rine News. Apr il 1962. 

Nederländerna 

Tankfartyg. 

Ett ta nk fartyg för nederl ändska flott:Jn har beställts vi d ett varv i Rotterdam. 
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F:ntyget få r följand e data: deplacement I O.JOO ton dwt, dimens ioner r6 8,3 
20,) X rr,2 meter. Ä ngturbin er med en sammanbgd effekt av 22.500 axe lh:1 r
kr ,lfter ger tankern en marschbrr av r S knop och en högsta fa rt av 21 knt ') 

Marine News. April 196 2 

Belgien 
Min svepar-e . 

Van fi averbeke (f el b ri ttisk:~ Rcady) h,'i.llcr p!l :Ttt skrot:Ts . 

Marin e News . April 196 2. 




