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Instrumentsökning 

Av Carl Olof Cederlund 

Vrak kan lokaliseras med de olika typer av 
instrument, som utvecklats för rekognoscering 
över och kartläggning av havsbotten för olika 
syften. Flera av dessa instrument används i 
Sverige idag inom sjöfarten, sjömätningen, 
för hydrografiska och geologiska undersök
ningar m. m., men har i mycket ringa ut
sträckning prövats för sökning efter och loka
lisering av vrak. 

Några av de viktigare typerna av sådana 
hjälpmedel är: 

Draggen och handlodet är lika enkla som 
gamla och välprövade redskap för avkän-
ning av havsbotten. De kan vara mycket 
användbara när det gäller att lokalisera 
ett vrak, vars läge är bestämt till ett begrän
sat område och vilket sticker upp ett stycke 
ovanför bottenytan. WASA lokaliserades med 
hjälp av en dragg, som släpades över botten, 
och fyndet bekräftades genom att ett lod med 
en huggpipa släpptes ned på fartyget, varvid 
sjödränkt ek från skrovet fastnade i hugg-
pipan och kunde tas upp till ytan. 

Ekolodet har en mångfald användningar, 
t. ex. för sjöfarten för att mäta djupet till 
bottnen från fartyg under gång, för sjömät
ningen för kartläggning av havsbottens topo
grafi, för fisket för att lokalisera fiskstim, och 
lämpliga trålbottnar. Sjöfartsverket har ut
arbetat en särskild mall eller " lathund" med 
hjälp av de ekon man registrerat vid sjömät-
ning — för att ange de olika typer av ekon 
som utmärker förekomsten av vrak på botten 
(se ekolodsregistreringarna, s. 160). 

Statens sjöhistoriska museum har i sam
band med sin vrakregistrering erhållit bilder 
av vrak, registrerade med ekolod, som mycket 
tydligt visar fartygets silhuett på botten (fig. 
1). Ekolodet ger således möjligheter att er
hålla goda registreringar av fartygsvrak, dock 
under förutsättning att ekolodet, som ju re
gistrerar bottenprofilen rakt under söknings
fartyget, passerar direkt över vraket. Systema
tisk sökning med ekolod förutsätter således att 

man kan lägga upp ett söksystem med så 
korta avstånd (ca 5—10 m) mellan sök
sträken att man kan vara säker på att fånga 
ekona av eventuella vrak på lodets skrivare. 
Användning av lodet kräver också att vraken 
ifråga höjer sig så pass från bottnen, att de 
registreras genom skrivaren som upphöjningar 
på eller markeringar ovanför bottnen. Även 
ekolodets frekvens har betydelse för möjlig
heten att upptäcka vrak. Ett lod med hög 
frekvens har bättre upptagningsförmåga än 
ett lågfrekvent och kan således tydligare 
registrera mindre föremål på botten, än vad 
ett lågfrekvent ekolod kan göra. 

Ett annat instrument, som liksom ekolodet 
fungerar genom utsändandet av akustiska vå
gor, är den s. k. side-scan-sonar, som i Sverige 
främst används för geologiska undersök
ningar. Denna sänder ej, som ekolodet, bara 
Ut ljudvågor vertikalt ned mot bottnen, utan 
även ut mot den ena eller bägge sidorna. 
På dess skrivare registreras således inte bara 
en vertikal profil, utan också en kartbild av 
bottnens utseende åt sidorna. Denna bild be
står av mörka och ljusa partier, där de mörka 
motsvarar en mottagen signal och de ljusa 
avsaknad därav. De mörka partierna repre
senterar i princip uppstickande föremål, me
dan de ljusa utgörs av håligheter eller par
tier skuggade av uppstickande föremål. Den 
kartbild man erhåller, som inte ger en exakt 
horisontalprojektion på grund av att ljud
vågorna går snett ned mot bottnen från bå
ten, kan täcka ett område av bottnen under 
båten om ett par hundra meter ut från var 
sida. (Skalan i skrivarens originalkartor är 
ca. 1:700 i färdriktningen och ca. 1:350 vin
kelrätt mot denna.) Side-scan-sonar är ett av 
de instrument som är mest lämpade för syste
matisk sökning efler och registrering av vrak, 
eftersom instrumentets skrivare snabbt ger 
en sammanfattande bild av ett större botten
område. 
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Fig. 1. Bild på skrivaren 
för ekolod av ett äldre 
fartygsvrak i Stockholms 
skärgård med arbets
namnet Ostronvraket.— 
Picture of the recorder 
for the echo-sounder of 
an old wreck in the 
Stockholm archipelago 
with the tentative work
ing title of Ostronvra
ket. 

Ett annat akustiskt instrument används för 
seismisk profilering i samband med geologisk 
kartläggning. Det kan beskrivas som ett eko
lod, som har förmåga inte bara att registrera 
bottnens kontur utan även att tränga ned 
under bottnens yta och registrera geologiska 
strata och formationer i dessa med olika tät
het. Särskilda instrument har utvecklats för 
att undersöka de översta skikten i bottnen på 
grunda vatten, t. ex. Edgertons "mud pinger". 
Denna typ av instrument kräver liksom eko
lodet, att Ijudimpulsen passerar rakt över de 
objekt man söker fånga, eftersom det registre
rar en vertikal profil. De bilder av objekt 
inan erhåller på skrivaren kan erbjuda tolk-
ningssvårigheter, eftersom det kan vara svårt 
att verifiera att en förtätning i bottnen ett 
stycke under bottnens yta är ett vrak eller 
annan maritim lämning och inte en samling 
sten eller motsvarande. 

Olika instrument som registrerar variatio
ner i jordens magnetfält kan även användas 
för sökning efter vrak. Särskilda sådana in
strument har utvecklats för undervattensbruk, 
bl. a. för minletning. 

Mätning av variationerna i jordens mag
netfält med protonmagnetometer har utnytt
jats inom landarkeologin. På motsvarande 

sätt har man i utlandet använt det nämnda 
instrumentet för att söka vrak efter historiska 
fartyg, både sådana byggda av järn och av 
trä. De förra har helt naturligt erbjudit de 
bästa möjligheterna till lokalisering, eftersom 
det framförallt är järn som orsakar föränd
ringar i magnetfältet. Men även fartyg av 
trä har kunnat lokaliseras på detta sätt genom 
att dessa som regel innehåller avsevärda 
mängder järn, i form av förbindningar i bord
läggningen, ankare, kätting osv (Hall 1972). 

Elektroniska sökinstrument för lokalisering 
av järn och metall har även använts med 
framgång, bl. a. på vrakplatsen för det 
svenska örlogsskeppet R IKSNYCKELN, för
list vid Viksten i Stockholms skärgård 1628 
(Ahlberg och Grisell 1973.. 

Slutligen bör även undervattenstdevision 
nämnas som ett av hjälpmedlen för sökning 
av fartygsvrak under vatten. Med hänsyn till 
den begränsade sikten i svenska vatten och 
TV-kamerans begränsade räckvidd under 
vatten bör denna dock snarast betraktas som 
ett komplement till ovan nämnda tekniker, 
vilket kan användas för att verifiera före
komsten av vrak i bottnens yta. 

Av de ovannämnda instrumenten har lod, 
ekolod, side-scan-sonar, elektronisk metallsö-
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Fig. 2. Denna och de tre följande fig. visar de 
bilder, som skrivaren i det maringeologiska forsk
ningsfartyget "Strombus" side-scan-sonar givit vid 
registrering av äldre skeppsvrak vid Dalarö i 
Stockholms skärgård. På dessa har markeringar 
gjorts. Platserna för de vrak, som nämns i texten, 
har utmärkts med ringar. Därtill har andra indika
tioner på bottnen också utmärkts. Fig. 2 visar det 
välbevarade vraket efter ett handelsfartyg med ar
betsnamnet Saltskutan, förlist på Dalarö redd un
der 1700-talet. I bildens vänstra kant ger skriva
ren en bild av bottenkonturen rakt under puls-
givaren och mot höger en bild av bottnen in mot 
stranden vid Dalarö. Den senare syns som ett ore
gelbundet mönster i bilden. Av de två mörkare 
markeringarna utgörs den övre markerade av det 
aktuella vraket, den undre av undervattensskrovet 
av en segelbåt förankrad på platsen. — Picture of 
the recorder of the side-scan-sonar of the well-
preserved wreck of a merchant vessel with the ten-
tativc working title of Saltskutan, löst in the roads 
of Dalarö in the 18th century. To the left the 
recorder gives a picture of the contour of the 
bottom directly below the pulsator, and to the 
right a picture of the bottom towards the shore at 
Dalarö. The latter appears as an irregular pattern 
in the picture. Of the two darker markings, the 
upper indicates the wreck in question, the lower 
the under-water hull of a sailing-boat anchored at 
tlie place. 

käre och undervattenstdevision prövats av 
Statens sjöhistoriska museum i samband med 
sökning efter och besiktning av äldre vrak 
och liknande. 

Våren 1976 erbjöds museet att under en 
dag utnyttja forskningsfartyget Strombus som 
innehas av den geologiska institutionen vid 
Stockholms universitet, och som bl. a. är ut
rustat med side-scan-sonar, för vraksökning. 
Avsikten var att utröna vilka möjligheter 
detta instrument erbjöd för sökning efter 
äldre vrak i samband med prospektering av 
havsbotten för takt eller för anläggningsverk
samhet. Denna tillämpningsövning lades upp 
så att ett antal kända äldre vrak i Dalarö-
området registrerades på sonarinstrumentets 
skrivare. Vraken registrerades från olika vink
lar för att man därigenom skulle få en upp
fattning av variationerna i de bilder som 
erhölls. 

Fem olika vrak registrerades, av vilka två 
är väl bevarade och tre mer eller mindre ned
brutna. I det följande skall en kort beskriv
ning ges av några av de olika ekobilder som 
erhölls: 

Det väl bevarade vraket efter ett större 
handelsfartyg daterat till 1700-talet, med ar
betsnamnet "Saltskutan", beläget nära stran
den i Dalarö, avbildades som en tydlig kon
tur på den karta som instrumentet ritade 
(fig. 2 ) . Vraket ligger på slät botten och 
höjer sig minst fem meter över densamma. 

Det andra väl bevarade vraket, efter ett 
något mindre handelsfartyg förlist vid Jut-
holmen mitt emot Dalarö under 1700-talets 
första år, avbildades mindre väl (fig. 3 ) . An
ledningen till detta var antagligen att bott
nen mellan instrumentet vid forskningsfarty
get och vraket dels sluttade upp mot vraket 
och därtill var mer kuperad. Detta medför, 
att registreringen av vrakkonturen störs av 
andra ekon och därför blir mindre tydlig. 

Det troligen fragmentariska vraket beläget 
utanför pensionat Bellevue i Dalarö gav inte 
någon säker bestämning på skrivaren. Flera 
ekon på kartbilden kan dock vara indikatio
ner på förekomsten av vraket i fråga. 

Det relativt väl bevarade vraket efter brän
naren G R Ö N E JÄGAREN, brunnen och för
list utanför Dalarö Skans 1676, registrerades 
ur samtliga fyra väderstreck. Från norr erhölls 
en mycket god bild av vraket (fig. 4 ) , medan 
det från söder inte fångades av skrivaren alls, 
även denna gång beroende på dels vrakets 

Fornvännen 71 



158 C a r l Olof C e d e r l u n d 

WX 

<.-':.Vi?. • 

• < V ' , . " 

Fig. 3. Bild på skrivaren till side-scan-sonar av det välbevarade vraket efter ett handelsfartyg förlist 
vid Jutholmen, Dalarö. Vraket, som är markerat med blyerts på bilden, framstår inte tydligt på grund 
av att botten mellan instrumentets pulsgivare och vraket sluttar upp mot det senare och dessutom är 
kuperad. Därigenom skyms vraket av andra ekon. — Picture of the recorder of the side-scan-sonar of the 
well-preserved wreck of a merchant vessel löst at Jutholmen, Dalarö. The wreck, marked in the picture, 
does not appear clearly, because the bottom between the pulsator of the instrument and the wreck rises 
up towards the latter and, in addition, is undulating. Thereby the wreck is screened off by other echoes. 
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Fig. 4. Bild på skriva
ren till side-scan-sonar 
av vraket efter bränna
ren Gröne Jägaren, för
list vid Dalarö Skans 
1676. — Picture of the 
recorder of the side-
scan-sonar of the wreck 
of lhe fireship Gröne 
Jägaren, löst at Dalarö 
Skans in 1676. 
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Fig. 5. Bild på skrivaren till side-scan-sonar av det 
nedbrutna vraket efter örlogsskeppet Riksäpplet, 
förlist vid skäret Äpplet 1676. Skrovets spant sticker 
upp ur bottnen och kan urskiljas som ett ellips
format eko på bilden. — Picture of the recorder of 
the side-scan-sonar of the broken-down wreck of 
the warship Riksäpplet, löst at the islet of Äpplet 
in 1676. The fråmes of the hull stick up from the 
bottom and can be discerned as an elliptical echo 
in lhe picture. 

läge på bottnen i förhållande till de utsända 
ljudpulserna, dels den kuperade bottnen på 
platsen. Slutligen registrerades vraket efter 
örlogsskeppet R I K S Ä P P L E T förlist vid skä
ret Äpplet nära Dalarö Skans 1676. Detta 
vrak är relativt kraftigt förstört men av så 
kraftiga dimensioner, att man på kartbilden 
kan urskilja de ur bottnen uppstickande span
ten samt förstäven, vilka tillsammans bildar 
en elipsformad kontur på botten (fig. 5) . 

Som framgått av den ovan givna korta 
redogörelsen är sökning efter äldre vrak med 
instrument ett i Sverige i stort sett oprövat 
hjälpmedel i marinarkeologins tjänst. Sanno
likt erbjuder här side-scan-sonar det bästa 
alternativet, kompletterad med i första hand 
protonmagnetometer och undervattenstde-
vision. Med hjälp av dessa instrument i kom
bination kan det vara möjligt att registrera 
äldre vrak, under förutsättning att botten
topografin inte är för kuperad. 

En viktig första uppgift, om side-scan-sonar 
skall kunna utnyttjas för kartläggning av 
äldre vrak i samband med inventeringar av 
havsbotten i kulturminnesvårdens tjänst, är 
att samla in och systematisera typserier av 
olika slag av indikationer av vrak på den 
kartbild som side-scan-sonar ger — i likhet 
med dem som utarbetats av Sjöfartsverket i 
samband med sjömätning med ekolod (se s. 
160). Detta skulle enklast kunna utföras ge
nom att till position och bevaringstillstånd 
kända, äldre vrak systematiskt registrerades 
med side-scan-sonar ur olika vinklar och på 
olika avstånd från vraken. 
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E K O L O D R E G I S T R E R I N G A R A T T OBSERVERA 

1. V-formad grop i sandbotten. Delar av skrov kan finnas ovan 
botten, trots att ekogrammet inte visar något sådant eko. 

2. Samma eko som nr. 1, men här syns skrovet. 

3a. Föremål på botten. Hårt bottenlag (kan vara packad sand). 

3b. Mindre föremål, något nedgrävt i sanden '[mina?). Bör åter
finnas i dubbelekot. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Vrak eller fisk, bör undersökas i känsliga vatten. 

Vrakeko på fast botten. OBS den omvända droppformen, 
den är ganska typisk för ett äkta vrakeko och kan förekomma 
i flera varianter (långa, korta, tjocka och smala). 

= nr. 5 +driftgrop på vrakets strömsida. På läsidan kan det 
ibland bildas en vall. 

Kan vara fisk, men det har ibland visat sig vara en mast-topp, 
särskilt när ekot består av flera korta registreringar intill var
andra. (Observera) svärtningen i bottenekot.) 

8. = nr. 7, dock troligast fisk. 

9. Fisk eller vrakdelar. Kan även vara en skarp temperaturgräns 
mellan två vattenlager eller ett lager förorenat vatten. För de 
senare antagandena finns dock inga bevis. 

10. Kan tydas som vrakeko men p. g. a. den rundade bottenpro
filen kan man anta att vraket är helt försvunnet i det översta 
bottenskiktet. (Gropen håller på att fyllas därför att det inte 
längre finns något som stoppar upp vattenströmmen). 

11. Fast föremål i sanden, ekot skall även återfinnas i dubbel
ekot såsom en starkare svärtning. 

12. Vrakeko vid lödning i sakta fart (mindre än 5 knop). 

13. Ej vrak. Ekot uppstår, när tidvatten och ström samverkar 
över en skarp topp. Särskilt vanligt på västkusten. 

14 och 15 = nr. 13. 

16. Vrakeko. 

17. Kan vara vrakeko om ekot finns med även i dubbelekot. Tro
ligen äldre vrak eller fast föremål på fast botten, där det 
har bildats avlagringar över föremålet. 

OBSERVERA 

1. Att ovanstående förteckning bygger på antaganden genom 
erfarenhet, lika väl som på verkliga undersökningar och där
för endast skall användas som en vägledning. Alla påståenden 
är alltså inte fullt vetenskapligt bevisade. 

2. Att observationerna i huvudsak är gjorda på ekolodet Atlas 
Echograph 58 (ett fiskelod). Andra lod kan ge något annor
lunda teckning, vart och ett efter sin typ, dock skall huvud
dragen kunna återfinnas. 

Sa. 
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Different kinds of instruments can be used 
for searching and locating old wrecks under 
water. The Swedish National Maritime Mu
seum has been in a position to use primarily 
the following: the grapple or the hand lead, 
a well-tried implement for systematic survey 
of the bottom of the sea; the echosounder. 
which gives a profile of the bottom under the 
surveying ship (see Fig. 1) ; the side-scan-
sonar (see Figs. 2—5), which presents a chart 
of the bottom of the sea; the proton-magneto-
meter and electronic metal detector register
ing the presence of iron and metal objects 
usually occurring in old wrecks; the under
water television, which makes it possible to 
identify objects registered by other instru
ments. One more instrument may possibly 
be used as an implement for the above-
mentioned survey, viz. a penetrating echo
sounder, which presents a contour picture of 

the sediment, bedrock etc. under the surface 
of the bottom. 

The Swedish National Maritime Museum 
has chiefly tried the side-scan-sonar for re
gistering wrecks of different types and in 
different states of preservation (Figs. 2—5). 
An important task in order to render possible 
a systematic search of old wrecks in connec
tion with inventories and mapping of the sea 
bed in the service of the protection of ancient 
monuments would be to collect and system-
atize type series of different kinds of indica
tions of wrecks on the chart presented by the 
side-scan-sonar. The easiest way to do this 
would be to register old wrecks, whose posi
tions and states of preservation are known, 
systematically with the side-scan-sonar from 
different angles and at different distances 
from the wrecks. 
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