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Meddelanden 
från 

K u ng l. Örlogsmannasällskapet 

Nr 5/1987. Ordinarie sammanträde den 12 mars i Stockholm 
(Utdrag ur protokoll) 

l. Sammanträdet hölls på Militärhögskolan i närvaro av 43 ledamöter och 18 in
bjudna gäster. 

2. Hedersledamoten Bengt Schuback höll i sin egenskap av chef för marinen ett an

förande med rubriken "Att tro på sin uppgift- en betydelsefull försvarsfaktor". 

Efter anförandet följde en livlig frågestund. 

Stockholm den 2 april 1987 

M Haglund 
sekreterare 
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Ledamoten 
GUNNAR TENGSTRAND 

Torpedtekniken idag 

Kommendör Gunnar Tengstrand är chef för 
torpedbyrån vid Försvarets materielverk. 

Årsberättelse för år 1986 inom vetenskapsgrenen " Handvapen, artilleri- och robot
teknik, Torpedteknik, Minteknik". 

Inledning 

Att den tekniska utvecklingen av för
svarsmateriel varit enorm har varit up
peRbart för alla. Försvarsmaterielut
vecklingen har inte bara tagit tillvara de 
landvinningar , som gjorts inom olika 
teknikområden, den har tillsammans 
med främst rymdtekniken många gånger 
varit pådrivande för den tekniska ut
vecklingen. 

Att även torpedvapensystemen varit 
föremål för en teknisk utveckling av sto
ra mått är kanske mindre känt. Orsaken 
är troligen att torpedvapnet är mindre 
spektakulärt - många gånger till vapnets 
fördel - samt att dess utveckling i stor 
utsträckning är så speciell , att direkta 
paralleller med andra objektområden 
saknas. Detta trots att torpedtekniken 
på randen av det möjliga utnyttjar en 
mångfald olika teknologier såsom hyd
rodynamik, hydroakustik , olika former 
av signalbehandling och datorteknik för 
att nämna några av de viktigaste. 

Det är intressant att gå tillbaka till en 
årsberättelse inom Örlogsmannasällska
pet från år 1953-54 " Den konventionella 
ångtorpedens förnye lse" av Tor Ödman , 
vid denna tid chef för torpedbyrån inom 
dåvarande Marinförvaltningen. Det 
svenska torpedvapnet befann sig då i ett 
skede, där torpeder av förkrigsstandard 
började bli otillräckliga för att svara upp 
mot den aktuella hotbilden samtidigt 

som nya tekniska utvecklingsmöjligheter 
började komma fram. Erfarenheter från 
torpedutvecklingen inom de under VK2 
stridande marinerna hade även börjat bli 
tillgängliga. Framställningen i årsberät
telsen tyder på en klar förvissning om att 
man stod inför en dramatisk nyutveck
ling av torpedmaterielen. Nu tre dece
nier efteråt är det lätt att konstatera hur 
rätt detta var. Från 50-talet och fram till 
nu har stora utvecklingssteg tagits både i 
Sverige och utomlands . Och intet tyder 
på att denna utveckling skulle vara slut. 

Utvecklingen inom olika 
funktionsområden 
Pådrivande för torpedutvecklingen ha 
varit att man med ny teknik fått möjlig
heter att anpassa torpedens prestanda 
till en förändrad hotbild , för ytmåls

torpeden främst i form av krav på ökade 
insatsavstånd. Dessutom har ett helt 
nytt område öppnat sig genom torpe
dens användning i ubåtsjakt , vi lket ej fö
rekommit före eller under VK2. De nya 
teknikområden , som möjliggjort denna 
utveckling är främst den nya elektroni
ken med sin miniatyrisering , datortek
nik , ökade kunskaper inom hydraakus
tiken samt nya möjligheter att binda och 
kontrollera stora energimängder inom 
torpedens små utrymmen. Här skall ock
så redan tidigt i denna redogörelse fram-
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hållas den utveckling , som skett inom 
strids- och eldledningstekniken, vilket 
har varit nödvändigt, om man rätt skall 
kunna utnyttja den moderna torpedens 
prestanda. 

Torpedens funktion kan delas in i tre 
områden nämligen framdrivning, styr
ning och verkan. Till detta kommer olika 
stödfunktioner såsom utskjutning, eld
ledning, bassystem etc. I det följande 
kommer huvuddragen av utvecklingen 
inom dessa områden att redovisas. 

Framdrivning 
Huvudkraven på torpedens framdrivning 
skall svara upp mot insatsavstånd, må
lets fart och målets djup i fråga om 
ubåtsmåL Härtill kommer vissa tilläggs
krav såsom lågt buller, spårlös bana, sä
kerhets- och underhållskrav , ekonomi. 
Tillgång till atmosfärluftens syre saknas 
givetvis vid torpeddrift. 

Alla huvudkraven behöver inte nöd
vändigtvis sättas maximala samtidigt, 
utan kan varieras beroende på aktuellt 
uppdrag . Fart kan t ex växlas mot di
stans. Varianterna kan göras inom en . 
och samma torped eller genom framställ
ning av torpeder för speciella uppdrag. 

Ä ven torpedkroppens utformning har 
stor betydelse för framdrivningen. Här 
ger dock bl a torpedtuberna ombord så
dana begränsningar; som hindrar en full 
anpassning av torpeden till hydrodyna
mikens lagar. 

I detta sammanhang kan även beröras 
möjligheterna att minska torpedens 
framdrivningsmotstånd med friktions-

. nedsättande vätskor. Försök har utförts 
med positiva resultat , men enligt uppgift 
krävs sådana anordningar i torpeden , att 
de stjäl hela vinsten. 

Två huvudtyper av framdrivnings
maskineri används. I det termiska mas-
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kineriet ger de medförda drivmedlen 
värmeenergi, som med kolvmotor eller 
turbin omvandlas till mekanisk energi 
för propellerdriften. I det elektriska 
medförs energin i ett batteri , vilket dri
ver en elektrisk motor. 

Alla termiska förkrigstorpeder utnytt
jade medförd komprimerad luft för för
bränning av bränsle, vanligen sprit eller 
fotogen. Även vatten medfördes för reg
lering av temperaturen och för genere
ring av ånga . Då luften innehåller 79 
procent kväve, som ej kan utnyttjas och 
som dessutom avger ett avgasspår på 
vattenytan, är denna energiform olämp
lig. 

I Sverige har utvecklats ett torped
maskineri för väteperoxiddrift, vilket eli
minerar ovanstående nackdelar . Energi
innehållet i torpeden har härigenom 
ökat ca 4 ggr. Principen härör från för
sök utförda av Helmuth Walter i Tysk
land under 30-talet. 

Hanteringen av högkoncentrerad vä
teperoxid är dock ej helt riskfri. Walter, 
som lyckades framställa större, helt säk
ra väteperoxiddrivna kraftaggregat , an
såg med ledning erfarenheter från prov 
med torpeder, att torpedens dimensio
ner ej medgav inbyggnad av betryggande 
säkerhet. I England utföll prov med en 
väteperoxidtorped så olyckligt, att ubå
ten "Sidon" sänktes till följd av en tor
pedexplosion år 1955. Även i USA har 
framtagits en väteperoxiddriven torped 
Mk 16, men denna har sedan länge av
skrivits på grund av osäkerhet i hante
ringen . Mot bakgrund av dessa erfaren
heter nedlades ett omfattande och fram
gångsrikt arbete vid utvecklingen av den 
svenska väteperoxidtorpeden typ 61. Ar
betet har utförts främst inom FOA och 
FFV. Då tekniska erfarenheter av 
högkoncentrerad väteperoxid saknades, 

VATTEN 

Bild l. Väteperoxiddriven torped typ 61. 

var man nödsakad att ta fram en om
fångsrik regelsamling "Väteperoxid
normer" för utnyttjande av väteperoxid. 

Det svenska arbetet startade redan på 
1940-talet. Efter grundläggande utveck
ling provades väteperoxid i en ombyggd 
äldre torped. 1956 fattades beslut om ut
veckling av en väteperoxidtorped, seder
mera torped typ 61, bild l. 

Första beställning av serietorpeder 
skedde år 1963. Torped 61 har varit i 
operativ tjänst sedan slutet på 60-talet. 
Den har även exporterats till Danmark 
och Norge. Uppskattningsvis har ca 
10 000 skott skjutits utan ett enda till
bud till någon väteperoxidexplosion. 
Däremot förorsakade ett kombinerat 
ventil- och hanteringsfel att väteperoxid
behållaren på en torped 61 blåste av sitt 
innehåll rätt ut i luften vid lastning av en 
torped ombord på kustkorvetten Stock-

VÄTEPEROXID 85% 

holm år 1985. Lyckligtvis inträffade inga 
vare sig person- eller materielskador. 
Händelsen anses vara mycket udda, men 
trots detta ingångsätts åtgärder för att 
eliminera risken. 

Parallellt med väteperoxidförsöken 
provades inom FFV kväveoxidul (lust
gas) som syrebärare för torpeder. Då vä
teperoxiden visade sig fördelaktigare , 
valdes dock denna. 

I USA har man gått en annan väg. 
Torpedutvecklingen har där varit in
riktad mot ubåtsjakttorpeder med krav 
på insats på större djup utan nedsättning 
av torpedfarten. 

Den lätta ubåtsj akttorpeden Mk 46 
drivs av en axialkolvmotor. I den ur
sprungliga torpedversionen Mod O erhöll 
motorn drivgas från en krutsats. Då den
na vållade mycket bekymmer, övergick 
man till att alstra drivgasen genom för-
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bränning av ett enkomponentbränsle -
bränsle och oxidator i samma ämne - be
nämnt Otto Fuel efter sin upphovsman 
Dr Otto Reitlinger. Detta är en olj e
liknande vätska och kan beskrivas som 
en väl stabiliserad nitroglycerin. Risker
na vid hantering är ringa frånsett en viss 
giftig inverkan. Den ger en mycket enkel 
maskinprocess. 

Otto Fuel sprutas in i en brännkam
mare, där den förbränns och ger drivgas 
till motorn. För ökning av effekten ökas 
insprutningsmängden. Så sker även för 
att hålla effekten och därmed torped
farten konstant vid det med ökande 
djupgående ökande avgasmottrycket. 
Tyvärr innehåller avgaserna ca 75 pro
cent icke kondenserbara , olösliga pro
dukter , vilka ger torpeden ett röjande 
och störande avgasspår. 

Samma typ av framdrivningsmaskineri 
men med väsentligt högre effekt används 
i den tunga amerikanska torpeden Mk 
48 . 

En liknande process används i Eng- . 
land för framdrivning av en ny tung tor
ped SPEARFISH. Skillnaden består i att 
Otto Fuel här kompletterats med HAP 
(hydroxyl - ammonium - perklorat). 
HAP ger ett högre energiinnehåll samt 
en fullständigare förbränning och där
med en mindre andel olösliga avgaser. 
Priset för detta är dock en minskad sä
kerhet. Otto Fuel och HAP förvaras i 
skilda behållare i torpeden, bild 2. Driv
gaserna driver en turbin i öppen cykel , 
dvs avgaserna går liksom på torpederna 
Mk 46 och Mk 48 rätt ut i sjön , vilket är 
förvånande , då en turbin är avsevärt mer 
känslig för mottryck än en kolvmaskin . 

Då avgaserna från Otto Fuel innehål
ler icke kondenserbara gaser, kan detta 
drivmedel ej användas för torpedmaski
ner med sluten, helt djupoberoende cy
kel. Otto Fuel anses därför ha en ringa 
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utvecklingspotential för ubåtsjakttorpe
der med ytter ligare ökat djupgående. 

Även den svenska torped 61-maskinen 
går i öppen cykel och är därför känslig 
för mottryck. Då torpeden är en ytmåls
torped och därför framförs på måttliga 
djup , kan detta ses som en ringa nack
del, men vid utskjutning/utsimning från 
ubåt på större djup blir effektsänkningen 
märkbar. Krav på större djupgående 
även för en ytmålstorped kan även fram
föras med hänsyn till målsökarfunktio
nen. 

Vid FFV pågår utveckling av ett nytt 
torpedmaskineri , bild 3, med följande 
förbättringar: 
o högre energitäthet 
o djupoberoende effekt 
o vibrationsfri gång - mindre buller. 

Den högre energitätheten erhålls ge
nom att avgasernas vattenånga konden
seras till vatten , som återförs till proces
sen. Härigenom inbesparas medfört vat
ten och behållare för detta. Det åter
förda vattnet används även för framdriv
ning av bränsle och väteperoxid till 
brännkammaren - ångapparaten. Här
igenom inbesparas tryckkärlet för 
komprimerad luft, som i torped 61 an
vänds för frammatning av drivmedel. Vi
dare har man vid utformning av maski
nens varma delar lyckats minska kylför
lusternas avsevärt. Avgasernas icke kon
denserbara del , huvudsakligen C02, 
komprimeras i en kompressor , så att de 
kan tryckas ut i sjön mot det tryck , som 
råder på torpedens djup. 

Härigenom erhålls en djupoberoende 
effekt dock till priset av ökad driv
medelsförbrukning , då kompressorns ef
fektbehov är djupberoende . Den vibra
tionsfria gången erhålls genom att mas
kinen , en 7-cylindring axialkolvmotor, är 
helt utbalanserad. Maskinen har i proto
typutförande körts i de effekter, som 
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01/t: bt:I'JÖI/ore . 

Bild 3. Maskinlayout f ör svensk , ny tung torped (överst) sam t flödesschema för 
denna. 
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krävs för en svensk ny tung torped. Mas
kinen har även rönt intresse bland ut
ländska torpedtillverkare. 

Ett maskineri SCEPS (Stored Chemi
cal Energy Propulsian System) är under 
utprovning i USA för den nya lätta tor
peden MK 50, bild 4. 

I denna låter man litium reagera med 
svavelhexafluorid (SF6) i en ånggenera
tor. Ångan driver en turbin , kondense
ras och återmatas till ånggeneratorn. 
Förutom ett högt energiinnehåll har 
denna drivmedelskombination den 
märkliga egenskapen , att restprodukter
na , som blir kvar i ånggeneratorn , har 
mindre volym än ursprungsmaterialet , 
varför inget utsläpp erfordras. Processen 
blir således helt sluten och därmed dju
poberoende . Uppgifter om hur projektet 
framskridit är mycket knapphändiga . 

De elektriska torpedmaskinerierna 
har den fördelen att de i princip är djup
oberoende. Dessutom har de relativt 
sett en vibrationsfri och tyst gång på 
grund av få rörliga delar. Vidare finns i 
torpedbatteriet elektrisk energi direkt 

tillgänglig för strömförsörjning av torpe
dens elektronikutrustning. Nackdelen är 
att man i fråga om effekt och energität
het ännu ej kunnat komma i närheten av 
de termiska maskineriernas prestanda. 

Mycket har gjorts för att få fram mer 
energitäta batterier. Ett stort steg togs 
när man lämnade blybatterierna och in
förda silver-zinkbatterier , vilka nu domi
nerar, åtminstone för drift av tunga , 
eldrivna torpeder. 

Batterierna förekommer som primär
batterier = engångsbatterier för strids
skott och sekundärbatterier = ladd
ningsbara. Primärbatteriet har den för
delen, att det ständigt under hela sin 
livslängd är i beredskap för användning. 
Till följd av engångsanvändningen är de 
för dyra att förbruka för övnings- och 
provskjutningar. För sekundärbatteriet 
är förhållandena de motsatta. När de har 
våtsatts med elektrolyt kan de användas 
för upprepade skjutningar , men livs
längden har nedgått avsevärt. 

En typ av primärbatteri , som använts 
sedan 1950-talet är magnesium/silver-

Bild 4. Maskinlayout SCEPS för torped Mk 50. 
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kloridbatteriet. Det benämns sjövatten
batteri , då sjövatten från torpedens 
omgivning används som elektrolyt. Bat
teriet infördes tidigt på den lätta ameri
kanska ubåtsjakttorpeden Mk 44 med 
ett effektuttag av 20 kw. Batteritypen 
har sedermera förbättrats genom änd
ring av magnesiumlegeringar och in
förande av cirkulation för sjövattnet för 
att minska beroendet av vattnets tempe
ratur och salthalt. Denna senare version 
återfinns på den engelska lätta torpeden 
STINGRA Y, effekt ca 70 kw. 

En annan sjövattenbatterityp under 
utveckling är aluminium/silveroxid-bat
teriet med elektrolyt av kaliumhydroxid , 
upplöst i sjövatten. Batteriet utgjorde 
ett framdrivningsalternativ för den 
amerikanska torpeden MK 50 (180 kw), 
innan man beslöt att välja SCEPS. En
ligt uppgift har detta batteri valts till den 
franska lätta torpeden MURENE. Bat
teriet har ett komplicerat hjälpsystem 
med cirkulationspunp, värmeväxlare och 
gasseparator samt system för start och 
kontroll av elektrolytkoncentrationen. 

På många håll i världen pågår en in
tensiv forskning kring litiumbatterier. 
De största förväntningarna ställs till liti
um/kol/tionylklorid (Li/C/SOCL2) 
batteriet. Denna batteriteknik är fullt 
etablerad för mindre batterier med låga 
strömuttag. För batterier med energiin
nehåll motsvarande kraven för torped
drift är emellertid svårigheterna stora, 
speciellt avseende säkerhetsriskerna. Er
farenheterna tyder på att en extrem till
verkningsnoggrannhet kommer att krä
vas. Operativt användbara torpedbat
terier ' bedöms knappast vara klara före 
år 1995. Litiumbatteriet har stora för
delar speciellt avseende högt energiinne
håll/kg, där de tidigare nämnda batte
rierna lider av en hög si.lvervikt. Ä ven 
livslängden förväntas bli högre. 
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De svenska lätta torpederna ström
försörjs med silver/zinksekundärbat
terier. Denna batterityp valdes en gång 
för att man skulle få tillförlitliga bat
terier tilllägsta totala kostnad. Som tidi
gare nämnts har sekundärbatteriet nack
delar i fråga om beredskap, vilket varit 
känt länge men som blivit än mer påtag
ligt under de senare årens ubåtsinciden
ter. För att komma ifrån dessa bekym
mer pågår utveckling av ett primärbat
teri av s k termisk typ . I det termiska 
batteriet utgöres elektrolyten av ett salt, 
som bringas till smältning av en pyro
teknisk sats, vilken antänds vid avfyring
en av torpeden . 

Om denna utveckling lyckas har man 
löst beredskapsproblemen och fått ett 
batteri, som dessutom är avsevärt bil
ligare än de nuvarande silver/zinkbat
terierna. ·Dessa måste dock även fort
sättningsvis användas för övningsskjut
ning . 

En jämförelse mellan olika energikäl
lor för torpeder nu och i framtiden fram
går av bild 5. 

Effektbehoven för olika torpeder 
framgår av bild 6. 

Jämförelsen tyder på att i framtiden 
står sig de elektriska systemen bra i kon
kurrens med de termiska. 

I och med ökningen av batteriernas ef
fekt och energiinnehåll börjar man nal
kas gränsen för vad elektriska motorer 
med konventionell konstruktionsteknik 
kan tåla. Hittills har använts likströms
motorer med normal kommutering. Då 
just kommutatorn är en av de gränssät
tande delarna, pågår utveckling av kom
mutatorlösa växelströmsmotorer, varvid 
batteriets likspänning omvandlas till 
växelspänning i tyristoromvandlare. Ty
ristorteknik har även kommit till an
vändning för start och reglering av mo
toreffekten med möjlighet till variation 

Energiutbyte 

Energikälla W h !l Wh/kg 

Nu Framtid Nu Framtid 

IE::IIlJ!~~<:! 

Otto Fuel 315 380 310 372 

SCEPS 280 420 170 300 

UE::~1I1~~<:! 

Mg/AgCl 2 160 160 93 93 

Al/AgO - 480 - 200 

Li/SOC1 2 320 530 146 550 

Bild 5. Jämforelse mellan olika energi källor för torpeder. 

av torpedfarten inom vida gränser. 
Motoreffekten skall omvandlas till 

framdrivningskraft för torpeden. Detta 
har sedan de första torpederna skett 
med propellrar. Två motroterande pro
pellrar infördes mycket tidigt för att ba
lansera ut de vridande momentet , som 
annars skulle ge torpeden krängning. 

Propellrarna har genom tiderna ut
formats för att ge en effektiv framdriv
ning. Med dagens krav på lågt buller dels 
för att störa målsökaren minst möjligt, 
dels för att inte röja torpeden och den 
skjutande ubåten , har bullerkraven blivit 
väl så framträdande som framdrivnings
kraven. 

Trots att det idag finns beräknings
program, är konstruktion av propellrar 

för torpeder en mycket svår konst , för
enad med omfattande provning och sto
ra kostnader , om man vill uppfylla alla 
ställda krav . 

Med den amerikanska torpeden Mk 48 
introducerades en ny framdrivningsform 
för torpeden . De dubbla propellrarna 
har här ersatts med en propeller, arbe
tande i en dysa , s k pump-jet. Den efter 
propellern roterande strålen riktas upp 
med ledskenor bakom propellern , så att 
krängning undvikes. Pump-jet har flera 
fördelar: 
o kavitationen kan kontrolleras 
o effektiviteten ökar med torpedfarten 
o växellåda för motrotation utgår. 

Trots detta är pump-jet aktuell endast 
för ett fåtal torpeder. Förutom på Mk 48 
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återfinns pump-jet på STINGRA Y och 
de projekterade Mk 50, SPEARFISH 
och MURENE samt ev på den tyska 
tunga torpeden DM2A4. 

En tredje framdrivningsform med tro
lig utvecklingspotential är MHD (mag
neto-hydrodynamic-device) . I detta sys
tem omvandlas den elektriska fram
drivningsenergin till magnetiska pulser , 
som sätter vattnet i rörelse. Enligt upp
gift finns systemet på några sovjetiska 
ubåtar för framdrivning i tyst lågfart. Att 
skala ned denna teknik till torped
dimensioner lär dock ta sin tid , varför 
propellrar eller pump-jet blir kvar under 
resten av detta århundrade. 

Ambitionerna att minska torpedernas 
buller är stora. Bullret härrör från rörli
ga delar i torpeden såsom framdrivnings
motor, servomotorer samt pumpar och 
generatorer. Utvändigt genereras hy
drodynamiskt buller , som kan reduceras 
genom riktig utformning av torpeder i al
la delar. Bullret fortplantas genom tor
peden på olika vägar: För att reducera 
bullret gäller det således att minska bul
lerkällorna och införa dämpning i fort
plantningsvägarna med beaktande av ba
lans under de olika åtgärderna. 

Styrning 

Torpedstyrningen är det område, där ny 
teknik gett de största möjligheterna att 
leva upp till radikalt nya ambitioner. 
Det är givetvis den enorma utvecklingen 
inom elektronikområdet som även här 
gjort sig gällande. I de äldre torpederna 
var de olika funktionerna låsta till fasta 
organ med små möjligheter till variation 
och flexibilitet. Med modern elektronik 
är möjligheterna både vad avser funk
tion och variation praktiskt taget oändli
ga . 

Torpedstyrningen bygger idag liksom 
tidigare på en autopilotfunktion , som 

håller torpeden på avsedd kurs , fart och 
djup. Tillkomsten av målsökare har även 
medfört stora krav på torpedens kräng
ningstabilitet. Denna autopilot kan på
verkas av olika program, av torpedens 
egen målsökare eller med kommando 
utifrån. 

Den första stora inbrytningen i Sveri
ge inom detta område gäller kommando
styrningen. Genom trådförbindelse mel
lan skjutande fartyg och torped kunde 
torpeden fås att ändra kurs för att kom
pensera för målets undanmanövrar. Den 
tidigare salvskjutningen med tiotals tor
peder i sjön - kunde därmed begränsas 
till salvor om 2 a 3 torpeder. Efter ett 
omfattande utvecklingsarbete och 
provning - inte endast vad avsåg torpe
derna utan kanske i än högre grad tråd
utspolningen från fartygen - hade den 
svenska marinen som första nation ett 
fungerande trådstyrningsystem för tor
peder på ytfartyg i mitten av 50-talet och 
på ubåtar ca 5 år senare. Flera nationer 
har tagit efter det svenska utförandet. 
Trådstyrningen har senare utvidgats till 
att omfatta även andra parametrar än 
sidstyrningen . 

Hur noga än torpedstyrningen och 
målinmätningen sker, finns ändå vissa 
fel , när torpeden nalkas målområdet. 
Detta fel ökar med skjutavståndet och 
nedsätter träffsannolikheten . En slutfas
styrning genom målsökning har därför 
varit önskvärd sedan länge . Tyskarna 
lyckades införa målsökare på äldre yt
målstorpeder (Zaunkönig m fl) mot slu
tet av VK2. I USA koncentrerades in
tresset att utveckla målsökare , arbe
tande såväl i sida som i djup för ubåts
jakttorpeder. Alla hittills operativa tor
pedmålsökare bygger på hydraakustiska 
principer. 

De första torpedmålSökarna var pas
siva. De kräver alltså att målet avger ett 
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tillräckligt buller att styra på. Å andra si
dan är den passiva målsökaren tyst och 
röjer således inte en i övrigt tyst torped. 
Känsligheten hos de passiva målsökarna 
har ökats , genom att förbättrad förstär
karteknik blivit tillgänglig. 

Därmed har målsökarens räckvidd 
ökat men också känsligheten för stör
ningar. En typ av störning härrör från 
buller inom torpeden , egenbuller , som 
på olika vägar transmitteras genom tor
peden till målsökaren. 

Torpeden utstrålar också vid sin gång 
olika typer av buller. Detta kan efter re
flexion mot botten eller vattenytan nå 
målsökaren . Det är därför av yttersta 
vikt att reducera torpedens egenbuller 
och utstrålade buller. 

Vidare finns sjöbrus , som till skillnad 
från ett målbuller är okorrelerat. Genom 
signalbehandling enligt korrelations
princip kan sjöbruset undertryckas , var
igenom ett målbuller , svagare än sjö
bruset , ändå kan urskiljas. 

Genom frekvenskollision med andra 
hydraakustiska utrustningar, bl a sona
rer, kan även dessa störa torpedmålsö
karen. Då möjligheterna till val av fre
kven~ av flera skäl kan vara begränsade, 
kan dessa frekvenskollisioner skapa sto
ra svårigheter. 

Den aktiva målsökaren kan styra in 
torpeden även mot tysta mål. Övriga 

· fördelar med den aktiva målsökaren är 
möjligheten till avståndsmätning samt , 
att signalbehandlingen kan bli mer gi
vande , då man arbetar med signaler , 
som målsökaren själv sänt ut. Ett rörligt 
mål kan urskiljas genom doppleranalys 
av den utsända pulsen ," och ett stillalig
gande mål kan klassificeras genom ana
lys av reflekterade FM-pulser av olika 
beskaffenhet. 

Nu är detta ej så enkelt som det låter , 
vilket visar sig genom svårigheter att 
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skilja bort reflexer från vattenytan resp 
sjöbotten , en svårighet som gör sig spe
ciellt märkbar i grunda vatten. 

Pulseffekten för moderna aktiva tor
pedmålsökare kan uppgå till mer än 10 
kW. Anledningen är främst , att moderna 
ubåtar förses med ljudabsoberande yt
beläggning, varför den reflekterade pul
sens effekt minskar avsevärt. Denna re
ducerade puls skall sedan överrösta tor
pedens egenbuller , som trots stora in
satser för bullerreduktion är svårt att 
hålla tillräckligt lågt vid de torpedfarter , 
som krävs idag. 

En ytterligare försvårande faktor vid 
torpedmålsökning utgör motmedel i 
form av skenmåL Sådana finns i olika 
avancerad grad från enkla bullersändare 
till sofistikerade ekorepetitörer , vars 
svar på torpedmålsökarens signaler bra 
nära efterliknar målet självt. Målsökaren 
måste därför även skilja bort sådana ty
per av falska mål. Även inom detta om
råde är således spelet mellan medel och 
motmedel i full gång. 

Lobformning , signalbehandling , mål
klassificering och andra funktioner i mål
sökaren kräver en mycket avancerad 
elektronik. På senare tid har även da
torkraft införts speciellt för målidenti
fiering. Dessa funktioner hade ej kunnat 
byggas in i torpeden utan dagens möjlig
heter till miniatyrisering . Trots detta 
kan utrymmesfrågorna bli kritiska , var
för speciella mikrokretsar måste tillver
kas , då standardelement ej uppfyller 
kraven. 

För programstyrningen, som en gång i 
tiden utnyttjade mästerliga mekaniska 
programverk , har modern elektronik 
medfört betydande utvidgningar. Pro
gramstyrningen utnyttjas inte endast för 
att reglera torpedens bana utan även för 
de flesta funktionerna i torpden. Med 
mikroprocessorer har stora variations-

möjligheter erhå llits, och med mjukvaru
programmering kan nya program införas 
relativt lätt. 

I den moderna torpeden arbetar de 
olika styrfunktionerna ej var för sig utan 
i kombination. Den autonoma - icke 
trådstyrda - torpeden programmeras fö
re avfyring till att uppsöka målområdet 
för att där ta upp sökandet. Beroende på 
rådande förutsättningar såsom målfak
torer , vatten förh åll anden , motmedelssi
tuation tillkommer det torpden själv att 
välja bästa uppträdande för att genom
föra sökning och attack. Torpeden kan 
sägas i miniatyr motsvara ett stridsfartyg 
med sonar , strids- och eldledning, fram
drivning och styrning dock utan de ope
ratörer, som finns ombord i fartyget. 

För den trådstyrda torpeden kommer 
även en operatör med i bilden . De mo
derna trådstyrningssystemen medger in
te endast girkommando till torpeden , 
utan utgör en dubbelriktad datakom
munikation mellan skjutande fartyg och 
torped , så långt trådförbindelsens fre
kvensomfång tillåter. Enkelledare räc
ker upp till 25 Hz , vi lket täcker en hel 
del av behovet. Dubbelledare täcker ett 
frekvensområde upp till ca l 500 Hz, 
men denna kräver å andra sidan mer ut
rymme för trådmagasinen. För fiberop
tisk ledare syns ingen praktisk gräns, 
men här är ännu priset gränssättande. 
Valet av länk styrs således i första hand 
av krav på överförd information samt 
erforderlig längd . 

Med den dubbelriktade datakom
munikationen kan operatören överta en 
del av de beslutsfunktioner , som ligger i 
torpeden i det autonoma utförande. Det 
är därmed inte självklart att man kan 
överföra torpedens " intelligens" till far
tyget. Risken föreligger , att trådför
bindelsen går förlorad genom t ex tråd
brott eller att fartyget förhindras genom-

föra fortsatt styrning av torpeden . 
Datakommunikationen kan vidare ut

nyttjas , genom att torpeden från sitt läge 
närmare målet kan tillföra operatören 
ytterligare beslutsunderlag i form av in
formation från målsökaren eller från 
andra sensorer , t ex TV-kamera. 

För att torpeden skall kunna kom
mandostyras i sin bana, måste man hela 
tiden känna till dess position . Vid den 
ursprungliga trådstyrningen skedde det
ta genom död räkning efter beordrad 
kurs och fart. Om en målsökande torped 
skall återtas till kommandostyrning efter 
en målsökningsfas , måste torpeden åter
föra en positionsuppgift till eldledning
en, vi lket kan ske med den utvidgade da
takommunikationen . 

Om man vid den ursprungliga tråd
styrningen råkar ut för trådbrott, över
går torpeden t i Il a t t vara en bart rak
torped. Med datakommunikation kan 
uppgifter om målets läge, kurs och fart 
överföras kontinuerligt till torpeden , så 
att denna vid ev trådbrott själv kan styra 
mot den senast beräknade framförpunk
ten. 

Verkan 
Verkansdelen - stridsdelen - utgör tor
pedens " nyttolast". Uppgiften för den 
övriga delen av torpeden - drivdelen - är 
att tillsammans med övriga delar av tor
pedvapensystemet se till att stridsdelen 
kommer fram till målet. 

stridsdelen utgör i regel 15-20 % av 
hela torpedvikten. stridsdelen är di
mensionerande för hela torpeden. Kan 
den göras effektivare och därmed mind
re , kan hela torpeden göras mindre , eller 
kan mer utrymme ges till andra funktio
ner i torpeden. 

Den konventionella stridsdelen är ut
förd för lika verkan i alla riktningar. (In
om parentes kan nämnas att en svensk 
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torpedleverans erhöllladdning för riktad 
verkan i slutet på 40-talet). Detta har va
rit enklast vid tillverkning, och laddning
arna i de tunga torpederna var tillräckli
ga för att ge avsedd verkan. Speciellt har 
denna typ av laddning mycket god ver
kan vid sprängning nära under kölen på 
ytmål , vilket varit möjligt sedan länge 
med tillgängliga magnetiska eller hydra
akustiska zonrör. Genom inblandning av 
aluminiumpulver har denna verkan för
stärkts väsentligt . Fortsatt utveckling in
om detta område pågår, varvid provas 
även andra metoder och särskilda ut
föranden. 

I USA har utvecklats en speciell typ av 
laddning PBX (plastic - bounded - ex
plosives) , vilken har hög verkan och är 
svårare att initiera. Den är därmed 
mindre känslig för exempelvis brand el
ler artilleriträffar. Möjligheten att införa 
denna i svenska undervattensvapen dis
kuteras men möter bl a den svårigheten 
att tillverkning ej sker i Sverige. 

Inom NATO har man uppmärksam
mat, att de lätta ubåtsjakttorpedernas 
laddningar (ca 40 kg) ej är tillräckliga för 
att bekämpa moderna sovjetiska atomu
båtar med dubbelskrov . En utväg är att 
använda riktad sprängverkan (RSV) . De 
moderna torpedernas styrfunktioner gör 
det även möjligt att åstadkomma träff i 
rätt läge och rätt vinkel mot målet. Hit
tills är den engelska torpeden STING
RA Y den enda operativa torpeden med 
RSV. Den kommer närmast att följas av 
den amerikanska Mk 50, samt av den 
franska MURENE. 

För svenskt vidkommande kan RSV 
bli aktuell, då även invasionsfartyg kan 
behöva bekämpas med denna typ av 
laddning. Härvid krävs då , att våra i an
vändningssätt universella torpeder kan 
styras in på rätt sätt mot olika typer av 
mål. En möjlighet är, att stridsdelen ges 
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både riktad och konventonell verkan. 
Forskning och försök inom undervat
tensverksansområdet är intensiv. Försök 
i fullskala mot riktiga fartygsmål är gi
vetvis svåra att genomföra, varför myc
ket arbete ägnas åt framtagning av rätt
visande nedskalningsprinciper för prov i 
modellskala . 

I samband med ubåtsincidenterna i 
Sverige framfördes krav på en torped
stridsdel, som skulle skada men inte sän
ka en inkränkande ubåt. Efter utveck
ling genomfördes ett fullskaleprov mot 
den utrangerade ubåten Hajen. 

De flesta nutida torpederna är för
sedda med initieringsorgan för både di
rektträff ( anslagsspets) och avstånds
verkan (zonrör). I vissa fall används ett 
zonrör med mycket kort räckvidd endast 
som komplettering av anslagsspetsen för 
de träfflägen, där denna ej ger tillräckligt 
utslag. I andra fall har zonröret en verk
lig avståndsverkan för att antingen ge 
verkan även vid nära träff eller för att , 
som nämnts tidigare, ge utlösning av 
laddningen under målet. Inom den sist
nämnda tekniken har det svenska tor
pedvaphet haft en mycket framgångsrik 
utveckling. Ett hyrdaakustiskt zonrör 
har tagits fram, där man med datortek
nik för signalbehandlingen lyckats få 
zonröret mycket falsklarms- och mot
medelsresistent. 

Utvecklingen inom verkansområdet 
kan synas långsam. Detta kan bero på 
att för nya laddningar och initierings
principer kan fordras ett omfattande sä
kerhetsarbete . 

Utskjutningsanordningar 
Principerna för utskjutning av torpeder 
från ytfartyg har inte förändrats i någon 
större omfattning. Den mest kritiska de
len av banan är vattengenombrytningen 
och första delen av undervattensbanan. 

Sjöhävning och andra faktorer inverkar 
slumpartat, och torpeden drar med sig 
en luftsäck ned i vattnet, som påverkar 
styrningen . Det är därför mycket svårt 
att finna de lämpligaste inställningarna 
och andra faktorer för att få det bästa in
svängningsförloppet. Med svenska krav 
på utskjutning i grunda vatten kan detta 
vara mycket besvärande. 

Med kommandostyrning behöver ej 
längre torpedens utskjutningskurs låsas 
till målets framförpunkt. Detta ger en 
frihet vid val av tubernas bestycknings
vinkel. Skjutning rätt akteröver före
kommer och har många fördelar. 

För torpedskjutning från ubåt ställ s 
ökade krav på lågt buller och taktisk fri
het avseende ubåtens fart, manöver och 
djup. Två huvudprinciper förekommer. I 
den ena trycks torpeden ut med vatten, 
som accelereras med en pump eller en 
kolv. Uttryckning av torpeden med te
leskopiska hydraul- ell er luftkolvar an
vänds även. Vid den andra principen får 
torpeden simma ut för egen maskin kraft. 
Torpedtuben måste då ha en större dia
meter för att vatten skall kunna komma 
in förifrån för att ersätta torpedens vo
lym. Av denna anledning gavs de ameri
kanska torpederna Mk 37 och Mk 45 48 
cm (19") diameter för att kunna simma 
ut från befintliga 53 cm tuber. Vid utsim
ningsprincipen har man avstått från att 
skjuta ut minor eller andra icke självgå
ende objekt genom torpedtuberna. 

En nackdel med trådstyrningen är att 
den hindrar omladdning av tuben, så 
länge trådstyrning av föregående torped 
pågår. 

Vid fällning av torpeder från flygplan , 
helikoptrar eller bärraketer måst torpe
dens fallhastighet bromsas upp före vat
tengenomslaget. Detta sker med fall
skärm. Fallskärmen ställer vissa krav på 

fällningshöjd och fällningsfart , vilka ej 
kan underskridas. 

De raketer, som förekommer som bä
rare av ubåtsjakttorpeder är , 
o ASROC (USA) 
o Malafon (Frankrike) 
o Jcara (Australien) 

Den amerikanska SUBROC, bärare 
av kärnladdning för ubåtsjakt fr ån ubåt , 
avses ersättas med ASW-SOW (standoff
weapon) , vi lken troligen får en torped 
Mk 50 som alternativ till kärnladdning
en. 

I Sverige fälls lätt torped från helikop
ter utan fallskärm , då en fallskärm skulle 
omöjliggöra trådstyrning. 

Eldledning 
Torpedledningens uppgift är att med 
ledning av inmatade värden från olika 
sensorer och från eldledningsoperatören 
beräkna och överföra skjutvärden till 
torpeden , så att denna manövreras på 
avsett sätt i bana mot målet. 

För autonomt styrda torpeder inmatas 
alla värden före avfyrning, för kom
mandostryda torpeder sker inmatning 
även medan torpeden går i bana. Vid 
dubbelriktad datakommunikation sker 
en kontinuerlig uppdatering av värden 
mellan eldledning och torped. l vissa fall 
kan från eldledningen även utföras test 
av torpeden före avfyring. 

Här är ej platsen att redovisa torped
eldledningarnas utveckling. Det är dock 
givet, att utökade funktioner i torpeden 
kräver utökade funktioner i eldledning
en samt att kontaktytan mellan dessa bå
da torpedsystemdelar definieras noga. 
Härtill kommer ytterligare funktioner 
såsom startförberedelser och avfyrning 
samt manövrering av utskjutningsan
ordningar och luckor. 
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Torpedutveckling i utlandet 
I det följande redovisas torpedutveck
lingen i utlandet med hänvisning till bild 
7, som är en sammanställning över de 
mest representativa befintliga torpeder
na samt några utvecklingsprojekt. Upp
gifterna har hämtats ur öppna publika
tioner och tidskrifter. 

USA 
USA har varit den ledande nationen av
seende torpedutveckling under efter
krigstiden. Vid utvecklingen har det 
största intresset riktats mot framtagning 
av ubåtsj akttorpeder. Erfarenheterna 
från ubåtsjaktverksamheten under VK 2 
påvisade behovet av ett precisionsvapen 
för direktträff mot målet, vilket nu sågs 
möjligt tack vare den nya torpedmålsö
kartekniken . Som vapenplattformar för 
ubåtsj akt ansågs flygplan och sedermera 
även helikoptrar ha de bästa förutsätt
ningarna , vilket ställde krav på lätta tor
peder. Den första lätta ubåtsjakttorpe
den blev Mk 43 med en diameter av en
dast 25 cm. Den efterträddes snart av 
torped Mk 44, som tillverkades i stort 
antal för både USN och . för ett antal ex
portländer. Genom sin stora spridning 
blev torpeden något av en stilbildare och 
den säregna diametern 32 cm (12 3/4") 
har blivit standard för lätta torpeder in
om NATO. 

Genom torped Mk 44 infördes en helt 
ny typ av ubåtsjaktsystem , där torpeden 
fä lldes inte bara från flygplan och heli
koptrar utan även från ytfartyg med det 
likaledes standardiserade torpedtubstäl
let Mk 32. Torpeden infördes även som 
stridsdel i bärraketen ASROC (Anti 
Submarine Rocket). stilbildande blev 
även torpedens programmerade bana 
med spiralformat sökmönster, bild 8. 

Efterträdare till Mk 44 blev torped 
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Mk 46. Den ökande farten hos de sovjet
iska ubåtarna krävde högre torpedfart 
och längre gångtid, vilket vid denna tid 
eJ kunde uppfyllas med elektrisk tor
peddrift. 

Med sina goda prestanda och genom 
den direkta anpassningen till att efter
träda Mk 44 blev även Mk 46 en mark
nadsframgång. Mod l har tillverkats i 
10 000 ex för USN och Mod 2 i 6 000 ex 
för export. Mod 4 har tagits fram i 2 000 
ex för CAPTOR-systemet (Encapsula
ted torpedo) , vilket bestå r av en botten
förankrad kapsel innehållande en tor
ped. Torpeden utlöses på indikation av 
främmande ubåt. 

Mk 46 genomgår f n ett modernise
ringsprogram NEARTIP (N ear-Term
-Improvment-Program) , vilket ger tor
peden ytterligare bättre egenskaper att 
bekämpa alltmer snabba och djupgå
ende sovjetiska ubåtar. 

Möjligheterna att i tillräcklig grad 
förbättra torped Mk 46 är dock be
gränsade. Torpedens fart på stora djup 
kan ej ökas nämnvärt , den konven
tionella laddningen på endast 40 kg är 
ej tillräcklig, och den stora delar av sty
rutrustningen är föråldrad trots ge
nomförda moderniseringar. En ytterli
gare uppgradering av torpeden är där
för ej kostnadseffektiv . I stället pågår 
projektering av en ny lätt torped med 
projektnamnet ALWT (Avanced Light 
Weight Torped o) numera betecknad 
Mk 50 BARRACUDA. Framdrivning 
sker här med SCEPS , målsökaren får 
mycket avancerade prestanda ink! 
motmedelsresistens och stridsdelen får 
RSV. Torpeden har blivit längre och 
tyngre än beräknat , vilket kan ge be
kymmer vid vissa utskjutningsanord
ningar, där den skall ersätta Mk 46. 

För ubåtsjakt från ubåt används den 
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Mlr.32 torpeda tube!Mir.46 torpedo 

l 
l 
~Initial dive 
1 Enablong poont (arming and homing 
1 1 meochanism energozed) \ ____ 7 ___ ---- -(....-l-~~ -__ .,.., 

---- l . ( ~ 
Enablong run -- _ ... 1 

(Propulsion-to-targt!t area) ~-- ---;,< 
---------- l 

Preset search pattern ... --->' Target homong 
c ___ ... ' L •) ......... c:::.f- _/ __ _ 

Target detection 

Bild 8. Banprogram för torped Mk 44 och efterföljare. 

tunga torpeden Mk 48. Denna har 
länge varit världens mest exklusiva tor
ped med ett seriepris av ca l milj dol
lar/st . Torpeden används idag som 
självförsvarsvapen på de strategiska 
ubåtarna, så att dessa inte ska hindras i 
sin huvuduppgift. Den tidigare avsik
ten att Mk 48 även skulle bäras av yt
fartyg skrinlades men har nu åter bör
jat att diskuteras. 

Torpeden har förbättrats successivt. 
Efter den ursprungliga Mod l har Mod 
3 bl a fått en utvidgad datakommuni
kation med vapenbäraren. Mod 4 som 
gäller nuvarande leveranser har fått en 
förbättrad ubåtsjaktförmåga och skall 
även -kunna användas mot ytmål. Ett 
moderniseringsprogram ADCAP (Ad
vanced Capability) avser att klara av 
hotet från de sovjetiska ubåtarna av 
Alpha-klass , vilka enligt uppgift kan 
hålla 40 knop på djup över l 000 m. 
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Avsikten har varit att senare komplet
tera Mod 4-torpeden till ADCAP-sta
tus, men man har istället accelererat 
utvecklingsprogrammet för att ge ny
tillverkade torpeder ADCAP-kvalitet 
från början. Priset för dessa torpeder 
lär vara avsevärt högre än grundtorpe
dens . 

För att få fram en enklare och bil
ligare torped att användas för enbart 
ytmålsbekämpning har USN gått ut 
med en offertförfrågan till ett antal 
torpedtillverkare , även europeiska , för 
inköp av 2 000 torpeder. Frågan är än
nu ej avgjord. 

Bland intressanta amerikanska tor
peder , nu tagna ur tjänst, bör även 
nämnas den väteperoxiddrivna Mk 16 
samt Mk 45 , vilken som ASTOR (Anti
Submarine Torpeda) kunde bära 
kärnstridsdeL 

England 

Torped Mk 24 Tigerfish är avsedd att 
skjutas från ubåt mot ubåt. Den har se
nare kompletterats för insats även mot 
ytmål. Tigerfish har en lång utveck
lingstid bakom sig, fylld av bekymmer 
och besvikelser. Bottenmärket nåddes 
under Falklandskriget , när brittiska 
ubåten Conqueror skulle göra en tor
pedinsats mot den argentinska krys
saren Belgrano. Då fartygschefen ej 
hade förtroende för sina moderna Ti
gerfish-torpeder , avfyrades i stället två 
raktorpeder av typ Mk 8, vilka här
stammar från slutet av 1920-talet, åt
minstone till sin grundkonstruktion. 
Felen låg dels i torpeden, bl a i tråd
styrningssystemet, dels i anpassningen 
till övriga delar i torpedvapenssys
temet. Vid undersökning av orsakerna 
kritiserades projektledningen bl a för 
att inte ha hållit ett samlat grepp över 
hela vapensystemet. Felen har sedeme
ra åtgärdats, men först år 1985 kunde 
den torped , vars projektering började 
1959, betraktas som fullt operativ. 

Det slutliga godkännandet togs efter 
ett provskott med stridstorped mot 
den utrangerade fregatten Lowestoff i 
juni 1985. Med sitt relativt gamla 
grundkoncept och sina begränsade 
prestanda får torpeden betraktas som 
halvmodern. 

Den lätta torpeden STINGRA Y har 
en inte fullt så lång utvecklingstid bak
om sig. Utvecklingen startade i slutet 
på 60-talet med en kravspecifikation 
7511 (egentligen som efterträdaren till 
ett tidigare nedl agt projekt Mk 31). 
Ekonomiska och tekniska svårigheter, 
troligen beroende på att man satt må
let mycket högt i förh ållande till till
gänglig teknik , ledde till att man disku
terade att lägga ned projektet och i 

stället bygga om tidigare anskaffade 
Mk 46-torpeden till den moderna ver
sionen Mod 5. I jämförelse visade det 
sig dock , ·att STINGRA Y var mer 
avancerad för att möta ett framtida 
ubåtshot. Bättre användbarhet i grun
da vatten , stridsdel med RSV och en 
elektronik, där för första gången i tor
pedsammanhang programmeringen 
utgjordes av mjukvara, var de avgöran
de skillnaderna. STINGRA Y blev ope
rativ år 1983 och anses f n vara den 
mest avancerade lätta ubåtsjakttorpe
den i världen. I en Mod 2-version avses 
farten ökas genom övergång till 
A gO/ Al-batteri. 

Inför ersättning av Tigerfish genom
fördes 1977 en realiserbarhetsstudie , 
vilken resulterade i en kravspecifika
tion 7525 . Denna ligger till grund för 
utvecklingen av en ny tung torped med 
projektnamnet SPEARFISH. Enligt 
specifikationen skall denna torped vara 
snabbare, tystare och mer djupgående 
än Tigerfish. Som tidigare nämnts har 
man för framdrivningen valt en turbin 
med Otto Fuel + HAP som drivmedel. 
Med en särskild testtorped utrustad på 
detta sätt , har farter upp till 70 knop 
uppnåtts. För målsökar- och styrut
rustningen avser man att utnyttja tek
nik från STINGRA Y i största möjliga 
utsträckning. 

Italien 
Den tunga torpeden A 184 har en rela
tivt modern målsökar- och styrutrust
ning. Den har dessutom en utvecklad 
datakommunikation med tråd , men 
dess framdrivningsmaskineri ger ·mått
liga fart- och distansprestanda. 

Den lätta torpeden A 244 bygger på 
den amerikanska Mk 44, som tillver
kats på licens i Italien. l A 244 har mål-
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.sökarelektroniken bytts ut, medan 
ljudomvandlardelen är densamma som 
för Mk 44. 

Torped 244/S har fått en helt ny mål
sökare, byggd enligt moderna princi
per, vilket har medfört betydligt för
bättrade egenskaper avseende grunda 
vatten, målklassificering och mot
medelsresistens. Fart- och distanspres
tanda är dock fortfarande måttliga . 

Torped 244/S har i konkurrens ex
porterats till ett antal länder, främst 
ostasiatiska, där lägre ställda krav ej 
motiverat anskaffning av den 50 pro
cent dyrare Mk 46. 

En ny lätt torped A 290 är under ut
veckling. Här vidareutvecklas inte en
dast elektronikutrustningen, utan tor
peden i övrigt moderniseras för ökade 
prestanda . Bl a införes nytt framdriv
ningsmaskineri med pump-jet samt ny 
stridsdel, troligen RSV. 

Tyskland 
I Tyskland återupptogs torpedutveck
lingen i slutet av 1950-talet. Den första 
torpeden var en 53 cm ubåtsjakttorpe
den DMl SEESCHLANGE med el
drift. För ytmål eftersträvades högre 
fart/distansprestanda , och man arbe
tade i flera år med ett termiskt krets
maskineri för torpedprojektet NIXE. 
Som bränsle användes bensin och som 
oxidator syrgas. Motorn utgjordes av 
en Ottomotor i V-arrangemang. Aven 
Wankelmotor var aktuell. Projektet la
des ned i mitten av 70-talet. Under ti
den hade man arbetat med ett elmo
torprojekt DM2 SEAL. Med många 
gemensamma delar från SEE~ 
SCHLANGE men med dubbelt batten 
kunde detta projekt realiseras snabbt. 
För export utvecklades med SEAL 
som utgångspunkt SST4 (Special Sur
face Target). Från SEAL har sedan ut-
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vecklats allmålstorpeden SUT (Surface 
and Underwatertarget Torpedo). Tor
pederna är trådstyrda med en väl ut
vecklad datakommunikation. Eldriften 
ger dock inte bättre prestanda , än vad 
70-talets teknik kunde erbjuda. 

För närvarande pågår utveckling av 
DM2A3 SEEHECHT med ny målsö
kare och ny elektronik men med pres
tanda i övrigt som SEAL. För nästa ge
neration DM2A4 studeras nytt elek
triskt, alternativt termiskt maskineri 
med avsevärt högre prestanda. 

Frankrike 
Samtliga i Frankrike utvecklade efter
krigstorpeder har varit eldrivna. Den 
syrgas/alkoholdrivna ubåtsjaktorpeden 
K2 är ett undantag. Torpeden, som hade 
hög fart (ca 50 knop) och kort distans (ca 
800m) och saknade målsökare, är tagen 
ur tjänst sedan länge. 

Bland senare torpeder kan nämnas 
L5 som finns i flera versioner. Torpeden 
är :nålsökande men ej trådstyrd. Torped 
F17 med målsökare och trådstyrning är 
avsedd att skjutas från ubåt mot ytmål. I 
en senare version har torpeden även 
getts ubåtsjaktförmåga . 

Den 53 cm ubåtsjakttorpeden L4 be
nämns trots sina 540 kg för lätt torped. 
Den är avsedd att fällas från flygplan el
ler att medföras i bärraketen Malafon . 

Ubåtsjakttorpeden MURENE är un
der utveckling. Torpeden kan betraktas 
som en parallell till STINGRA Y och Mk 
50 BARRACUDA. Den kommer att ut
rustas med en mycket avancerad målsö
kare - och styrelektronik, pump-jet och 
RSV-stridsdel. 

Svensk torpedutveckling 
Den svenska torpedutvecklingen har i 
jämförelse med den internationella ut-

vecklingen präglats av särskild inriktning 
och en speciell hotmiljö. Dessa kan kort
fattat sammanfattas i följande: 
o Invasionsförsvaret har prioriterats. 
o Ubåtsjaktfunktionen har nedtonats 

ända fram till de senaste åren. 
o Ubåtshotet har varit begränsat till 

små , långsamtgående ubåtar, opere
rande på måttliga djup. 

o Ytmålstorpeder har haft en fram
trädande roll inte endast på ubåtarna 
utan även på ytattackfartygen. 

o De hydraakustiska förhållandena i 
våra grunda vatten är mycket svåra. 

Som tidigare nämnts hade den svenska 
marinen redan tidigt ett fungerande 
trådstyrningssystem för torpeder. Sys
temet utvecklades på Stockholms Or
logsvarv, där också de första installatio
nerna genomfördes , först på ett antal 
"jagartorpeder" typ JB3, sedemera typ 
13 samt på några "ubåtstorpeder". Med 
dessa visades under några års skjutningar 
i kustflottan, att systemet var värt att 
bygga på. Dessa erfarenheter låg till 
grund för ett beslut att bygga om samtli
ga torpeder av typ 14 (JB4) och 27 
UA 7). Den första torpeden, som fick 
trådstyrning från början, var torped 61. 

Före trådstyrningens införande efter
strävades hög torpedfart för att snabbt 
komma till träff. Detta medförde kort 
torpeddistans och små insatsavstånd. 
Med trådstyrningen framkom krav på 
lång distans för att möjliggöra upprepa
de målpassager. Detta medförde att far
ten skruvades ned för alla trådstyrda tor
peder. Då ett kvadratiskt förhållande 
gäller för utnyttjandet av torpedens 
energiinnehåll för fart eller distans, blir 
utbytet i distans ganska stort för en 
måttlig fartminskning. 

Samtidigt genomfördes väsentliga ut
vecklingar inom eldledningsområdet. 
Radarn, som till en början endast an-

vändes som hjälpmedel, blev en direkt 
integrerad del för målföljning i RATSI 
(radartorpedsikte). Styrningen av de 
trådstyrda torpederna skedde först för 
hand, varvid målets och torpedens läge 
följdes upp i manuella plottingbord. 
Dessa funktioner fördes tillsammans 
med målföljaren in i ett torpedeldled
ningsinstrument (Torci = torpedcentral
instrument) , med vilket torpederna kun
de trådstyras mot mål antingen för hand 
eller med automatstyrning. Motsvaran
de utveckling har skett med ubåtseldled
ningar , där dock siktlinjestyrning till
gripits vid brist på avståndsinformation. 

I mitten på 1950-talet startade torped
målsökarutveckling i Sverige . Samtidigt 
projekterades vår första lätta torped 41 
med 40 cm diameter. Den första målsö
karen (torped 411) var ganska enkel och 
elektronrörbestyckad, men var dock för
sedd med en djupkanal för ubåtsjakt. Vi
dare arbete med denna djupkanal upp
hörde i och med de minskade ambitio
nerna inom ubåtsjakten. För den efter
följande målsökaren 412 utvecklades 
korrelationsstyrning, men icke heller här 
sattes några krav på målsökning i djup
led. 

Vid utvecklingen av torped 42 hade 
helikoptrar med ubåtsjaktförmåga blivit 
aktuella vapenbärare. Målsökaren till 
denna torped har därför fått full ut
byggnad för både sid- och djupmålsök
ning. 

Under slutet av 60-talet hade den vä
teperoxiddrivna långdistanstorpeden 61 
blivit operativ. Under endast ett drygt 
decennium hade det svenska torpedvap
net således erhållit tre revolutionerande 
nya ingredienser , nämligen 

o trådstyrning, 
o målsökare, 
o väteperoxiddrift. 
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Det började diskuteras, vad en kom
bination av dessa skulle kunna ge . 

Den svenska torpeden typ 61 har sålts 
även till Danmark och Norge. I samband 
med försäljningen, som skedde i kon
kurrens med andra leverantörer med 
målsökande torpeder på tillverknings
programmet, åtog sig den svenska leve
rantören FFV att ställa upp på en ut
veckling, ledande till att förse torped 61 
med målsökare. Ett projektsamarbete 
inleddes mellan FMV (Sverige) , SMK 
(Danmark), SFK (Norge) och FFV. Ef
ter avslutat utvecklingsarbete kunde 
man våren 1981 genomföra provskjut
ningar med prototyptorpeder, vilka med 
utnyttjande av tidigare redovisad mo
dern teknik skiljer sig från grundtorpe
den 61 genom följande: 

o målsökare, 
o dubbelriktad datakommunikation, 
o sökprogram, 
o fart- och djupomställning i banan, 
o uppföljning av målets och torpedens 

position, 
o elektronisk djupregulator, 
o zonrör m m. 

Den moderniserade torpeden har fått 
beteckningen 613. Serieombyggnad av 
torpeden har beställts av alla de tre del
tagande marinerna. 

Med torped 613 har man fått avsevärt 
förbättrade egenskaper i synnerhet avse
ende insatsavstånd och träffsannolikhet. 
Med dessa egenskaper är torped 613 
troligtvis den kraftullaste ytmålstorpe
den i världen och innebär ett av de störs
ta tekniska genombrotten inom svensk 
torpeputveckling. 

Till torpeden har anskaffats en mycket 
avancerad test- och utvärderingsutrust
ning. Speciellt kan nämnas att hela för
loppet under ett skott spelas in på band
kassett, en i torpeden, en i eldlednings-
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instrumentet. Med hjälp av utvärde
ringsutrustningen erhålls en analys över 
skottet, varvid önskade parametrar, bl a 
den kompletta torpedbanan med målsö
kar- och zonrörsfunktioner , kan erhållas 
som grafisk dokumentation. Därmed är 
de gamla arbetskrävande torpedanaly
serna ett minne blott. 

Vid studier inför projekteringen av 
torped 42 fann man, att trådstyrning 
skulle öka systemnoggrannheten avse
värt, särskilt vid skott från helikopter. 
Helikoptersystemet med torped 42 i sin 
andra version, torped 422, projekterades 
därför med trådstyrning. 

Trådkommunikation i torpedsystem 
422 innehåller några inställningsmöjlig
heter utöver sidstyrning av torpeden 
men är ändå begränsad jämfört med sys
tem 613, då tiden ännu ej var mogen för 
detta omfattande system. 

Vid tiden för planering av anskaffning 
av 40 cm torpeder för ubåtar typ Väster
götland hade erfarenheterna från 613-
systemet börjat komma fram. Det be
slöts därför att detta system i anpassad 
form skulle införas i dessa torpeder, som 
fått beteckningen 431, i exportversion 
43XO. Anpassningen innebär bl a att sys
temet utvidgas att omfatta även djup
styrning för ubåtsjakt samt att säkerhe
ten för eget och andra fartyg ökas genom 
införande av en 3-dimensionell sökzon. 

Utvecklingen av de lätta torpederna 
fortsätter närmast med vidareutveckling 
av målsökaren. De lätta torpederna har 
en mångsidig användning, då de ingår i 
beväpningen på ubåtar, helikoptrar och 
kustkorvetter. 

De tunga torpederna har nyligen gra
derats upp genom moderniseringen av 
torped 612 till 613 . I fråga om styrpres
tanda är dessa torpeder av hög klass, 
medan torpeden i övrigt är av 50-tals-

standard . Inför anskaffning av nya tor
peder till nya vapenbärare framställs nya 
krav samtidigt som nya tekniska möjlig
heter kan tillvaratas. 

De nya kraven avser främst 
o lägre buller (minskad röjningsrisk och 

störning av egen hfn); 
o längre distans (ökat skjutavstånd); 
o mindre dimensioner (kortare tor-

ped); 
o djupoberoende maskineffekt ; 
o hög beredskap utan merkostnader ; 
o lägre LCC (life-cycle-cost). 

Då krav på lågt buller aldrig ställts för 
tidigare tunga torpeder, bör utgångslä
get vara gynnsamt. Den nya maskinen 
och ökade kunskaper om hydradyna
miskt genererat buller ger stora möjlig
heter att uppnå en väsentlig bullerreduk
tion. 

Som tidigare nämnts är energiinnehål
let i det nya maskinkonceptet avsevärt 
högre än i det befintliga. Denna vinst 
kan tas ut i ökad distans och/eller ~pins
kad torpedlängd. Möjlighet finns att 
minska torpedlängden med ca 1,5 m, vil
ket ändå ger en distansökning av ca 30 
procent vid oförändrad medelfart. Dju
poberoendet ger frihet vid val av såväl 
utskjutningsdjup som gångdjup. 

För minskning av LCC står de största 
möjligheterna att vinna, om behovet av 
underhållsinsatser på torpederna kan 
minskas, vare sig torpederna ligger i för
råd, är beredskapsklargjorda eller an
vänds för övningsskjutning. Dessa krav 
har framställts mer koncist än tidigare, 
samtidigt som bättre metoder har fram
kommit att prediktera felutfall och till
gänglighet. 

De nya torpederna är givetvis inte bil
liga . I vissa situationer kan de dessutom 
vara överkvalificerade. De lätta torpe
derna skall täcka de båda användnings
områdena attack mot ytmål på stora av-

stånd och ubåtsjakt på korta avstånd . 
Detta har gett anledning till diskussioner 
om en enklare torped för ubåtsjakt , i 
kostnad och· komplexitet mellan torpe
den och sjunkbomben. 

Hösten 1985 provades en minitorped 
(egentligen minförstörningsfarkost) i 
Hårsfjärdsområdet. Kostnaden för en 
dylik torped kan uppskattas till ca 20 
procent av en fulltorped . Proven gav 
positiva resultat och visade att systemet 
är realiserbart. 

Sammanfattning 
I denna redovisning har gjorts ett försök 
att visa den utveckling , som skett inom 
torpedtekniken under efterkrigstiden . 
Nya hot har ställt nya krav på utveck
lingsinsatser , vilka möjliggjorts genom 
tillvaratagande av ny teknik inom många 
områden . 

Internationellt sett har satsningen till 
övervägande del ägnats åt ubåtsjakt
funktionen, där hotet utvecklats i rikt
ning mot högre fart, större djup och hår
dare mål. De stora djupen har vållat sto
ra tekniska problem men också medfört 
befrielse från de hydraakustiska svårig
heter, som gäller i grunda vatten. Ovana 
vid förhållanden nära ytan har i flera fall 
gett svårigheter vid utvecklingen av tor
pedens ytmålsfunktioner. 

I Sverige har torpedens ytmålsfunk
tion länge varit förhärskande . Ä ven här 
har det växande hotet mot det egna far
tyget i form av ökande upptäckts- och 
bekämpningsavstånd kunnat mötas ge
nom möjlighet till torpedinsats på avse
värt ökade avstånd. I princip har insats
avståndet för tunga torpeder nära för
dubblats vid varje av de nedanstående 
utvecklingsstegen. 
o Raktorped . 
o Trådstyrd torped . 
o Väteperoxiddriven långdistanstorped. 
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o Målsökande långdistanstorped med 
datakommunikation. 

En ytterligare ökning av insatsav
ståndet kan ske med nästa generation av 
tunga torpeder. 

Kombinationen målsökare - datakom
munikation ger mycket hög träffsan
nolikhet genom 
o slutfasstyrning under optimala för

hållanden , 
o möjligheter till förnyad attack vid 

bom, 
o sökprogram vid trådbrott (motsv). 

Den höga träffsannolikheten medför , 
att en enda· torped kan ersätta den tidi
gare 2 a 3-skottsalvan , varför torpedlas
ten kan utnyttjas till ett mål för varje 
torped. 

stridsdelen i de tunga torpederna har 
sänkande verkan för i stort sett alla 
tänkbara mål. 

De trådstyrda torpederna är resistenta 
mot störning utifrån utom under målsök
ningsfasen , där dock störningen kan 
kontrolleras. Torpedmotmedel är ännu 
ganska underutvecklade, förvarnings
tiden är kort och hotet således ej särde
les stort. 

För ubåten har den moderna torpeden 
gett möjligheter till dold insats på myc
ket stora avstånd och med måttliga krav 
på noggrannhet i målinformation. 

Även för ytattacken ges möjligheter 
till dold insats , då skjutning kan ske på 
extern målinformation. Torpedens tidi
gare ackilleskäl, .det korta skjutavstån
det, har börjat närma sig sjörobotens in
satsavstånd. Som kompletterande vapen 
ger det dubbla hotet från robot och tor
ped motståndaren svårigheter vid val av 
motmedel och undanmanöver. Torpe
den kompletterar sjöroboten även ge
nom sin sänkande verkan. 

I ubåtsjakten erbjuder torpeden som 
hittills enda precisionsvapen ökade möj-
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ligheter till framgångsrika resultat. Än
nu finns i svenska marinen endast sys
temet torped 422/hkp utbyggt, vilket i 
tekniskt avseende är en halv generation 
gammalt. Många erfarenheter inom det
ta område kommer att erhållas under de 
närmaste åren genom tillförsel av ny ma
teriel. 

Bild 9 är ett försök att illustrera de 
händelser, som i tur och ordning föregår 
en vapeninsats vid en ubåtsincident . Här 
skall närmast pekas på några för torpe
dinsatsen specifika fördelar. 
l) Vid insats med målsökande, trådstyrd 

torped kan målinformation från tor
pedens målsökare återmatas till va
penplattformen via tråden. Härige
nom breddas underlaget för bl a 
identifiering och klassificering av må
let. 

2) Om torpeden ej träffar målet vid den 
första attacken , kan förnyade attac
ker genomföras, tills torpedens di
stans är utgången. 

3) För att våga göra en vapeninsats med 
torped vid ett mindre gynnsamt skjut
läge, kan torpeden göras återvin
ningsbar efter en misslyckad insats . 
Kostnaden för torpedinsatsen kan på 
detta sätt reduceras till en bråkdel av 
hela torpedkostnaden. 

Till sist några ord om personal och un
derhåll. 

Den nya materielen är komplicerad 
och ställer stora krav på hantering och 
underhåll. Materielens förändrade ka
raktär har medfört omfattande änd
ringar i strukturen för den tekniska han
teringen jämfört med tidigare . Över
gången skapar problem, som måste an
gripas från flera håll för att kunna lösas . 

-~~ ... lOKRliSERING 

.. ···· .·.·_-r·_········· .. 
)))~ 

IDENTIFIERING 
KlRSSIFICERING 

LIRPENINSATS 
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Bild 9. Vapeninsats vid ubåtsincident. 
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Följande frågor har speciellt uppmärk
sammats inom det svenska torpedvap
net. 
o Torpederna tas ombord efter färdig

klargöring i bas , varför de kvalificera
de torpedarbetena ombord upphör. 
Den kvalificerade torpedteknikern 
får därför under sjötjänst inte utbyte 
av sina kunskaper. 

o För de kvalificerade torpedarbetena i 
bas är det frestande att utnyttja civil 
personal på grund av risken , att mili
tär personal kommenderas till annan 
tjänst efter färdigutbildning. 

o Klargöring och underhåll (B-nivå) 
koncentreras till ett fåtal platser , då 
verksamheten kräver dyrbar utrust
ning och kvalificerad personal. Detta 
begränsar möjligheterna till önskvärd 
spridning. Spridningen kan vara önsk
värd såväl av beredskaps- och av sys
selsättnings- och utbildningsskäL 

o Det ekonomiska läget medger ej upp
byggnad och bibehållande av resurser 
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för underhåll (C-nivå) hos andra än 
leverantören , där dessa resurser 
byggts upp under tillverkningen. Det
ta minskar fredsutnyttjandet av per
sonal vid ÖrlB , berövar denna perso
nal intressanta tekniska uppgifter och 
ger leverantören en monopolställ
ning . 
Följden av detta har blivit , att många 

militära torpedtekniker tappat tilltron 
till ett fortsatt arbete inom torpedvap
net , då arbetet ej erbjuder tillräckliga 
möjligheter till karriär och arbetstill
fredsställelse. Detta kan få mycket ne
gativa konsekvenser för tryggandet av 
både krigs- och fredsorganisationens be
hov av militära torpedtekniker. Givetvis 
behövs både civil och militär personal , 
men i många befattningar, inte bara om
bord, krävs militära befattningshavare 
med de erfarenheter dessa skaffat sig un
der sjötjänst och i andra befattningar i 
det militära systemet. 



Ledningssystem ~l 

Professionell elektronik 
ryggraden i ett starkt försvar. 

Marina strids- och eldledningssystem. Philips 
Elektronikindustrier AB har ett omfattande program 
av marin försvarsteknik. bland annat eldlednings
systemet 9LV 200 för styrning av kanoner och 
sjömålsrobotar. Ett annat exempel är 9KA 400 -
ett eldlednirlgsystem för kustartilleri. 

Landbaserade eldledningssystem. Phil ips är 
huvudleverantör av eldledningsdatorer och auto
matiska kanonsikten till det svenska försvarets fält
artilleriförband. Vi utvecklar eldledningssystem 
för luftvärnskanoner. För närvarande arbetar vi 
också med ett C3 1-system för fältartilleri. 

Ledningssystem. STINA är ett komplett C" l
system för såväl civila som militära applikationer. 

Systemet är i drift i Sverige och utomlands. 

Radar. Radarutrustningen ingår i våra kompletta 
system som til l exempel 9LV-familjen. l radarsys 
temen utnyttjar vi TWT-teknik eller teknik baserad 
på egenutvecklade hoppfrekvensmagnetroner. 

Motmedel. Huvudprodukter inom detta område 
är flygburna och fartygsbaserade motmedels
system med remsor och IR-facklor. 

Under den senaste 1 0-årsperioden har Philips 
Elektronikindustrier AB utvecklats till den ledande 
europeiska tillverkaren av flygburna malmedel, 
som har blivit standardutrustning på till exempel 
Viggen, Jaguar, Mirage och Tornado. 

Philips Elektronikindustrier AB 
175 88 Järfälla. Telefon 0758-100 00. Telex 11505 Philja S. 

PHILIPS 

Ledamoten 
GÖRAN FRISK 

Kommendörkapten Göran Frisk har under ca 2 
år varit chef för 46:e patrullbåtsdivisionen. 

Målgivande passningar - förutsättning för framgång i 
ubåtsjakt. 

Historik 

I och med den s k UTÖ-incidenten 1980 
började något nytt i ubåtskränkning
arnas historia för Sveriges vidkom
mande. Efteråt har vi förstått att den 
händelsen var en del i en miniubåtsope
ration. Detta var nytt då men i själva 
verket gammalt. Tekniken användes 
med framgång under VK II. Under de 
gångna sex åren har det skett stora för
bättringar rörande vår förmåga att möta 
det nya hotet under vattnet. Men frågan 
kan nu ställas om vilka åtgärder, som in
te vidtagits, som borde gjorts och even
tuellt fortfarande bör göras. Jag ska pe
ka på några förhållanden, som har varit 
bra och några som är dåliga. 

Under 2:a världskriget användes ope
rationsanalys inom ubåtsjaktkrigföring
ens område för att hitta de förbättringar, 
som kunde göras med befintliga system 
och även vilka nya system som behöv
des. Man konstaterade då, att det vik
tigaste var att identifiera "flaskhalsom
råden" . Med detta menas områden där 
relativt enkla åtgärder flerfaldigade ef
fekten inom systemet , i vissa fall med en 
faktor 1000. I denna uppsats ska jag pe
ka på flaskhalsområden, där korrekt vid
tagna åtgärder kan avsevärt förbättra 
vår ubåtsjaktförmåga på kort sikt, d v s 
under de närmaste 2-3 åren. 

Underrättelsetjänst 
Inom ett område har det skett mycket 

snabba förändringar till det bättre och 
som vi har kunnat verifiera . Det är ana
lysarbeteL CM tillsatte en analysgrupp 
1980, som började studera undervat
tenskränkningarna. Dess verksamhet 
har varit mycket fruktbar, och den ut
vecklas hela tiden. Dess främsta hjälp
medel är egentligen tre olika funktioner: 
- Allmänhetens rapporter där det har 

skett en mycket snabb tillväxt av vet
tiga, nyanserade, balanserade iakt
tagelser främst optiska. 

- Marinens egna systems spanings
rapporter. 

- Marinens undervattensanalyscentral 
på BÖS, MUSAC. Där analyseras så
väl passiva som aktiva hydraakustiska 
systems karakteristika på ett mycket 
kompetent sätt . 
Allt detta tillsammans behandlas av 

analysgruppen såväl med datorer som 
manuellt. Detta har inneburit att före
tagsledare och taktiska ledare har ett bra 
underrättelseunderlag under våra ubåts
jaktoperationer. Detta kommer att för
bättras genom ett nytt datorsystem, som 
tillförs örlogsbaserna . Det ger möjlighet 
att i realtid dra slutsatser av inkomna 
rapporter, som har direkt bäring på be
hovet av insats . I själva verket kan man 
säga, att vi får svar på frågorna -
STUND - ST ÄLLE - STYRKA - SYS
SELSÄTTNING - SLAG. 

Att det förhåller sig på detta sätt visa-
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des under ubåtsjaktoperationerna 1986, 
då vi fick ett fle rtal kontakter med våra 
egna system. Detta är hoppfull t inför 
framtiden. 

Hydroakustik och bottentopograi 
När man analyserar motståndarens verk
samhet, kan man konstatera, att han är 
duktig på att navigera under vattnet i vå
ra svåraste skärgårdsområden. l själva 
verket har han såvitt jag vet bara gått på 
grund en gång nämligen i Karlskrona i 
oktober 1981. Vår egen kunskap om de 
områden han uppträder i är mi nst sagt 
bristfällig. 

För att ytterligare fördystra bilden 
kan vi också konstatera, att våra kun
skaper om hydrografin i våra vattenom
råden är minst sagt bristfällig. Den är 
dock bättre till sjöss än inomskärs . Dessa 
två förhållanden har lett till en hel del 
uppgivna åsikter av karaktären, att 
ubåtsjakt inomskärs är omöjligt. Efter
som motståndaren utnyttjar vår oförmå
ga att jaga ubåt i skärgård , har vi tyvärr 
ingen annan väg att gå än att rätta till 
detta. Det innebär att det behövs en 
kraftsamling av i Sverige inte tidigare 
skådat slag rörande sjömätning och hyd
roakustik. D v s vi måste skaffa oss en 
kunskap om havsbottentopografi och 
skärgårdshydraakustik snarast. Vi kan 
inte vänta på att detta sker i laga ordning 
och i sinom tid. Problemet är här och nu. 
Att problemet är lösbart , kan också visas 
av det enkla faktum, att vanliga fiske
båtar bottentrålar inomskärs utan att 
skada vare sig själva eller trålen. Våra 
minröjningsfartyg typ Landsort har värl
dens ~ästa minjakthydrofon och positio
neringssystem. Självklart kan vi lösa des
sa uppgifter, om vi vill. 

Personal- och utbildning 
Normalt är Sveriges omgivande farvat-
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ten istäckta under 1:a kvartalet. Efter
som vi inte har några system som kan ja
ga ubåt under isen vore det lämpligt att 
kraftsamla våra resurser för ubåtsjakt 
under den isfria delen av året. Under 4:e 
kvartalet genom åren har vi haft ett an
tal långa och besvärliga incidenter som vi 
inte kunnat möta på ett uthålligt sätt. 
Detta har skett alla år sedan 1980. 

Kustflottan har delat in ubåtsjaktre
surserna i två utbildningsgrupper. Den 
ena gruppen går i s k A-rytm fr o m ja
nuari ti ll och med augusti. Den andra går 
i B-rytm från april till och med novem
ber. Det innebär att under 4:e kvartalet 
har vi inte någon kontinuerlig ubåtsjakt 
med två grupper , som går omlott. 

Eftersom motståndarens uthållighet i 
Sverige räknas i veckor, är detta ett oac
ceptabelt förhå ll ande. För att ge något 
ljusare bild av detta verkar det som båda 
utbildningsgrupperna kommer att kunna 
gå i B-rytm fr o m 1989 d v s om två år. 
Riktigt bra vore det , om det gick att med 
allehanda konstgrepp fortsätta ubåtsjak
ten med två utbildningsgrupper under 
4:e kvartalet redan i år. I själva verket 
handlar det om en patrullbåtsdivision 
och två minröjningsfartyg. De övriga de
larna av utbildningsgruppen går redan i 
B-rytm. 

Ett bekant faktum är, att otillräcklig 
materiel kan till del kompenseras genom 
skicklig personal. Inom detta område 
finns mycket att göra. Jag ska peka på 
tre områden. 

- Låt allt befäl i ubåtsjaktstyrkorna 
tjänstgöra ombord i tre år i sträck. 
Byt ut personalen ombord med 113 
per år. På detta sätt kan kontinuite
ten behållas och de värsta djupdyk
ningarna undvikas . 

- Anskaffa simulatorer inom främst två 
områden: 

o Helikopterförarutbildning. Det skul-

le minska underhålls- och driv
medelskostnader. En fl askhals är 
helikoptrarnas tillgänglighet. Den 
skulle avsevärt förbättras, om flyg
tidsuttaget kunde minskas under or
dinarie utbildning till förmån för 
maximalt flygtidsuttag under ubåts
jaktoperationerna . 

o Taktiksimulator för fartygs- och för
bandsledningar i ubåtsjaktens olika 
situationer , spaning , lokalisering 
och vapeninsats. För att öva upp det 
tredimensionella tänkandet behöver 
man genomföra många spel och si
muleringar. För att öva upp de 
många kombinationerna mellan 
passiva och aktiva system behövs 
det säkert lika många spel och simu
leringar. 

Det är sannolikt , att en kraftsamling 
på simulatorer skulle kunna bli en av de 
mest kostnadseffektiva åtgärderna vi 
kan göra . Det är inte utan skäl , som and
ra nationer gjort stora ansträngningar in
om detta område. 

. F n är tillgången på ubåtsjaktmål obe
fintlig . Det innebär att våra ubåtar får 
offra alltför mycket tid i okvalificerad 
målgång. Vad vi behöver är styrbara el
ler programmerbara mål, som kan an
vändas för att öva såväl våra passiva som 
aktiva hydrofonsystem . Av dessa mål får 
man dessutom den bonuseffekten , att vi 
kan göra dynamiska systemkontroller av 
våra anläggningar. Det är ju lite märk
ligt , att Sverige som är en framstående 
torpednation inte lyckats åstadkomma 
ubåtsjaktmåL Här finns det goda för
utsättningar för en snabb förb ättring . 

Arbetstid 
Det finns ingen enskild fråga , som är 
mer betydelsefull än denna. Idag övar 
och spanar vi i utbildningsgrupperna en-

ligt fredstida arbetstidsbestämmelser. 
Detta innebär att vi ligger vid kaj i allt
för långa perioder. För att bli framgångs
rika i ubåtsjakten fordras att vi gör föl
jande 
- håller ihop jaktstyrkan , 
- spanar , övar , jagar i ett par tre veckor 

i ett vakta rnvaktsystem som ubåtarna 
gör , 

- låter utbildningsgrupperna förfå nga 
varandra, så att inga tids- eller områ
desmässiga luckor lämnas i jaktområ
det. 
För att åstadkomma detta fordras en

dera av två åtgärder : 
- Pliktlagar sätts i kraft. Det innebär att 

all a arbetar till gränsen för sin fysi ska 
och psykiska prestationsförmåga pre
cis som under krig, vilket det är under 
vattnet. 

- Att arbetstidsavtal slutes mellan CM 
och arbetstagarorganisationerna. Det 
försl ag som är aktuellt är att scha
bJonisera arbetstiden , så att all verk
samhet under utbildnings- och ubåts
jaktföretagen blir likartad. Detta sker 
genom att utnyttja tillgänglig årsar
betstid och fördela den på ett mot 
verkligheten svarande sätt . 
Tre gånger har seriösa försök gjorts , 

som alla misslyckats . Senaste gången ha
de CKF tillsammans med de lokala ar
betstagarorganisationerna lagt fram ett 
förslag som stoppades. En sak är kris
tallklar, vid kaj sänks inga ubåtar. 

Ledning 
Det finns nog ingen enskild åtgärd , som 
har betytt mer , för att vi börjar bli ef
fektiva än skapandet av ubåtsjaktstyr
kan delad i två utbildningsgrupper. Och 
det finns heller ingenting, som möter 
mer motstånd , när det blir skarpa in
cidenter än att dra iväg hela styrkan till 
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ett nytt område . Exemplen är legio på 
hur man dragit loss bitar ur styrkan och 
skickat delarna av och an. Effekten har 
varit noll. De har knappast ens kunnat 
visa flaggan. Alltså bör det inte ske. Men 
det tycks vara en militär sjuka att öka 
antalet förband genom att dela de som 
finns. 

Normalt fungerar dock utbildningen 
och incidentverksamheten bra till
sammans. CKF leder utbildningen sam
grupperad med örlogsbaschefen , som tar 
emot och bedömer rapporter rörande 
kränkningar. När örlogsbaschefen bedö
mer lämpligt övergår utbildningsverk
samheten till skarp ubåtsjakt. Detta har 
fungerat mycket smidigt , och kommer 
att förväntas göra det i framtiden också. 
En ökad effekt kan förväntas i den nya 
marina ledningen, då flottans och kust
artilleriets olika förbands verksamhet 
kan samordnas i ubåtsskyddet 

Eldtillstånd och avlysning av områden 
fungerar bra. 

Anfall utan föregående varning in
nanför baslinjen är en regel, som skapat 
stor handlingsfrihet för taktiske ledaren . 
Den enda begränsningen är säkerheten 
för tredje man. 

Varna och vänta i 10 minuter på ter
riotorialhavet och anfall därefter, om in
kräktaren inte ger sig av. Denna bestäm
melse kan ÖB upphäva på egen hand, 
varefter anfall kan ske på territorial
havet utan föregående varning. Detta 
behöver ÖB bara meddela aktuell mili
tärbefälhavare och dennes marina före
tagsledning och därigenom den taktiske 
ledaren och dennes underställda enhe
ter. Detta innebär, att motståndaren 
måste kalkylera med denna risk , efter
som denna åtgärd inte behöver göras of
fentlig . 

Avlysningen i somras av ett område i 
Stockholms norra skärgård gick smidigt 
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och skapade handlingsfrihet för taktiske 
ledaren. Det blev tyst i området och in
gen risk fanns , att civila skulle komma 
till skada vid vapeninsatser. 

Avslutning 
Under de närmaste åren kommer mate
riel att tillföras , som innebär att vi om
kring 1990 kan ha en fullständig ubåts
jaktstyrka igång under hela jaktsäsongen 
april-december. För att öka effekten av 
denna fordras , att beslut fattas och åt
gärder vidtas nu inom de områden jag re
dovisat. D v s vi måste sätta till alla klu
tar för att öka våra möjligheter ordent
ligt. 

Jag vill peka på den ofta glömda san
ningen att hänsynslös prioritering kan 
översättas sålunda 

ATT VÄLJA ÄR ATT VÄLJA 
BORT. 

I detta sammanhang kan Kungl Ör
logsmannasällskapet bidra på ett bety
delsefullt sätt. Jag vill föreslå hur detta 
kan ske. 

Uppenbarligen är Sverige intressant 
för den kränkande makten. Hittills har 
han varit framgångsrik. Enligt min me
ning fordras en öppen debatt grundad på 
öppna uppgifter för att studera och ana
lysera vår situation närmare. Dessa om
fattar bl a följande områden: 
- HISTORIA . Östersjön som konflikt

område sedan 1700-talet fram till våra 
dagar och Sveriges roll under denna 
period speciellt marina stridskrafters 
betydelse. 

- FOLKRÄTT. Förändringar i vårt när
område t ex territorialhavsföränd
ringar, tvister om fiske- och ekono
miska zoner . 

- UNDER V A TTENSTEKNOLOGI. 
Miniubåtsteknik, olika ubåtsjakttek
niker , olje- och gasprospektering och 

·havsteknik . 

- SÄKERHETSPOLITIK. säker-
hetspolitiska förändringar i Norden 
t ex USA:s maritima strategi, satellit
och kryssningsrobottekniken, de mari
na baserna på Kolahalvöns utbyggnad. 
Orlogsmannasällskapet skulle om en 

sådan studie genomfördes bli ett natur
ligt debattforum för marina frågor med 
bäring på den svenska säkerhetspoliti
ken . En viktig uppgift helt i linje med 
sällskapets valspråk, MED FÖRSTÅND 
OCH STYRKA. 
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Ericsson 
i förSvarets tJänst 

Ericsson Radio Systems har fullstän
digt kunnande inom områdena sensor
system, kommunikation, ledningscen
traler och flygelektron i k. 

stora satsningar på ett område ger 
tekniska landvinningar på ett annat. 
Därför kan vi satsa stort. Till godo för 
den som behöver hela system. Men 
också för den som villlägga pusslet 
själv. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB 
FÖRSVARSPRODUKTER 
163 80 STOCKHOLM 
TEL: 08· 757 00 00, TELEX: 135 45 
BOX 1001, 43126 MÖLNDAL 
TEL: 031·671000, TELEX: 20905 

ERICSSON ii 
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Ledamoten 
JAN WIKBERG 

Kommendörkapten Jan Wikberg är ställföre
trädande chef för operationsledningen vid 
milostab NN. 

Sjöfart under kris och neutralitet 

Inledning 

Ingen sjöfarande har väl undgått att läg
ga märke till hur den tidigare så livliga 
sjöfarten längs våra kuster har avtagit 
genom åren. 

Begreppet "Sverige en sjöfartsnation" 
har bleknat alltmer genom en minskande 
handelsflotta och en varvsindustri i kris. 
Konkurrensen från andra transport
medel har varit och är stark , och kunder
nas krav på snabbhet och leverans vid 
dörren har bidragit till denna utveckling. 
statliga subventioner till utbyggnad och 
underhåll av vårt landsvägs- och järn
vägsnät har gynnat våra landtransport
medel och missgynnat den självbärande 
sjöfartsnäringen. Vi betraktar då ett 
samhälle i djupaste fred där tidsfaktorn i 
distributionskedjan anses vara viktigare 
än transportekonomin i ett samhällseko
nomiskt perspektiv . 

Den svenska befolkningens medveten
het om att vi är omgivna av hav och att 
vi är beroende av import av råvaror och 
därmed sjöfart tycks ha minskat. Först 

då landet utsätts för påtryckningar av 
olika slag - som exempelvis under andra 
världskriget - kommer detta faktum att 
uppenbaras. Med den nu skönjbara ut
vecklingen av vår sjöfart kommer det att 
bli ett obehagligt uppvaknande om en 
kris eller neutralitetssituation återigen 
skulle uppstå. 

Norrland är en landsdel som - bl a be
roende på infrastruktur och stora av
st8nd till befolkningscentra och därmed 

maktens boningar - behandlas styv
moderligt. Detta återspeglar sig i all
mänpolitiska beslut men tyvärr också i 
försvarspolitiska sammanhang. Den 
fredstida marina närvaron i Norrland 
står inte i proportion till att området har 
en t red j ed el av landets totala kuststräc
ka . Norrland är beroende av en kon
tinuerlig tillförsel av förnödenheter. 
Detta förhållande gäller såväl i fred som 
kris, neutralitet och krig. 

Följande avsnitt vill påvisa omfattning 
och behov av sjöfart i allmänhet och för . 
Norrlands vidkommande i synnerhet. 

Sjöfart under fredstid 
Ett av de underlag som utnyttjas för 
transportpolitiska beslut är de samman
ställningar av godsomsättningen i svens
ka ham nar som görs av statistiska cen
tralbyrån. Detta underlag bygger på 
uppgifter , som insamlas från hamnar och . 
lastageplatser i Sverige. Uppgifter om 
den utrikes varutrafiken bygger på in
lämnade export- och importanmälningar 
till tullverket. 

Från dessa statistiska uppgifter och 
sammanställningar (sept -86) kan värden 
utnyttjas för att belysa omfattning och 
tendenser i svensk sjöfart . 

Vi vet att olika transportmedel kon
kurrerar med varandra om marknads
andelarna. Villkoren för denna kon
kurrens är emellertid olika beroende på 
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det ekonomiska stöd, som landtrans
porterna men ej sjöfarten får. Det kan 

därför vara intressant att se hur sjöfarten 
trots detta hävdar sig i en jämförelse. 

Transportmedel 
Transporterad 
godsmängd (milj ton) An m 

Lastbil 
(lastvikt minst 
2 ton) 

Järnväg 

Sjöfart 

327,1 

52,5 

117,0 

Minskning med 11, % i förhål
lande till 1984. 81 % av gods
mängden var inomlänstrafik. 

Ökning med c:a 14 % i förhål
lande till 1985. 

Ökning med 3 % i förhållande 
till 1984. 

Färjorna bidrar med ca 17 % av den totala varutrafiken . 

Tabellen visar att huvuddeln av vår 
godstrafik genomförs med lastbil men 
också att omfattningen minskar medan 
såväl järnvägstransporter som sjötra
fiken påvisar en ökning av transporterad 
godsmängd. Här bör emellertid observe
ras att huvuddelen av godstrafiken med 
lastbil sker inom länen. Denna ökning av 

1985 
Sverige-utlandet 

%av total 
Lossade varor (milj ton) varutrafik 

Sv totalt 41,6 
Norrlandshamnar 5,7 14 % 

Lastade varor (milj ton) 
Sv totalt 30,2 
Norrlandshamnar 7 ,O 23 % 

Av denna tabell framgår att sjöfarten på 
norrlandshamnarna utgör en icke ringa 
del av vår totala sjöfart. Man återfinner 
därför också 5 norrlandshamnar bland 
våra 25 största hamnar och lastageplat
ser i Sverige. Med hamnarnas storlek av
ses i detta fall varutrafikens omfattning. 
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varutrafiken till sjöss är en glädjande 
tendens men långtifrån tillräcklig jäm
fört med den stora nedgång av sjöfarten, 
som skett under efterkrigstiden. Ett sätt 
att försöka belysa sjöfartens omfattning i 
Norrland är att jämföra varutrafiken i 
norrlandshamnarna med den totala var
utrafiken . 

Inrikes 

Lossade varor (milj ton) 

Sv totalt 14,7 
Norrlandshamnar 2,5 

Lastade varor (milj ton) 
Svtotalt 14,5 
Norrlandshamnar l ,3 

% av total 
varutrafik 

17 % 

9 % 

Många av våra hamnar har , genom att 
en omfattande del av deras varutrafik ut
görs av färjegods , lyckats placera sig 
bland de "stora", medan däremot ande
len av färjegods till/från de norrländska 
hamnarna är mycket liten till obefintlig. 

Vintersjöfart i Bottniska viken 
Problemen för sjöfarten under vintertid i 
allmänhet och för de norrländska far
vattnen i synnerhet är kända och be
skrivna i många sammanhang. De är 
också ofta utnyttjade argument för 
"motståndarna" till sjöfart. Olyckligtvis 
skymmer de ibland dramatiska skildring
arna från isen i norr ofta det faktum att 
sjöfart kan bedrivas och bedrivs vintertid 
med en alltmer ökande säkerhet. Möjlig
heterna till sjöfart året runt till våra 
norrländska hamnar har genom åren för
bättrats. Omslagspunkten ligger vid till
komsten av våra stora isbrytare . Vår is
brytarverksamhet bedrivs på ett profes
sionellt och effektivt sätt, vilket framgår 
av uppgifter om hamnarnas tillgänglig
het . (Se tabellen på sid . .. ). Utveck
lingen av vår isbrytarverksamhet har i 
stort skett enligt följande . 

Tiden 1945-1960 var hamnarna i Bot
tenviken stängda för sjöfart under vin
tertid. Under samma period kunde sjö
fart bedrivas i Bottenhavet oavbrutet 
under några milda vintrar men huvud
delen av tiden var dock även dessa ham
nar stängda under ca l mån. Fram till 
mitten av 50-talet fanns endast två stats
isbrytare som skulle möjliggöra sjöfart i 
svenska farvatten. Dessa var : 

ATLE 6000 Hk 1927-1966 
YMER 9000 Hk 1933-1974 

Vid mitten av 50-talet tillfördes 

THULE 5000 Hk 1953- och 
ODEN 10500 Hk 1957 

Målsättningen med isbrytarverksam

heten var inledningsvis blygsam och an
passad till resurserna nämligen : 

- att förlänga skeppningssäsongen något 
samt 

- att minska riskerna för förlisning och 
skador på handelsfartygen. 

Under mitten och senare delen av 
60-talet tillfördes isbrytarflottan: 

TOR 12000 Hk 1964-
NJORD 12000 Hk 1969-

Målsättningen med isbrytarverksam
heten utökades därmed till sjöfart året 
runt upp till Umeå. Denna målsättning 
kunde också med något undantag in
nehållas. Bl a planerna på Stålverk 80 
torde ha bidragit till att isbrytarflottan 
under mitten av 70-talet fick starka och 
värdefu ll a tillskott. Dessa var: 

ATLE 22000 Hk 1974-
FREJ 22000 Hk 1975-
YMER 22000 Hk 1977--

Därmed kunde målsättningen formu
leras enligt följande: 

- sjöfart året runt upp till Luleå. 

Denna målsättning syftade i sin tur 
bl a till: 

- jämn sysselsättning för industrin , 
- ökad konkurrenskraft för exportindu-

strier , 
-- ökat utnyttjande av gjorda investe

ringar i hamnar och lasthanteringsut
rustningar , 

- minskade kostnader för lagerproduk
tion. 

Av statistiken över isbrytarverksam
heten i Bottniska viken från 1945 fram 
till nu framgår att de norrländska ham
narna från slutet av 70-talet kunnat hål
las öppna för sjöfart under hela vintern . 
Detta har naturligtvis inneburit stora an
strängningar och ett uppoffrande arbete 
av hela isbrytarorganisationen. För att 
belysa detta kan nämnas att under perio
den 1945-1980 har ca 42 500 isbrytaras
sistanser genomförts varav ca 6 100 ge
nom bogsering. Dessa siffror visar om
fattningen av verksamheten och de vär
defulla insatser , som har gjorts och görs 
för att möjliggöra sjöfart året runt. 
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En ny isbrytare byggs f n av Götaver
ken Arendal AB. Ny teknologi utlovar 
höga prestanda. Fartyget blir därmed ett 
mycket värdefullt tillskott till isbrytar
fl ottan. Utöver detta nybygge, som skall 
e rsätta ODEN , kan Sjöfartsverke ts di
striktsfartyg BAL TICA och SCANDI
CA utnyttjas som hjälpisbrytare. Dessa 
har emellertid begränsad assistansförmå
ga under ispress samt i grovt vallad is . 
Kommande isbrytarflotta kommer an
talsmässigt att bli en enhet mindre än 
nuvarande, då ODEN och THULE om
kring 88/89 faller för åldersstrecket. Å 
andra sidan blir ODEN II betydligt ef
fektivare än sin företrädare. Utveckling
en av vår isbrytarflotta pekar på fortsatt 
hög målsättning och förmåga att hålla 
Bottniska viken öppen vilket medför 
minskade tider och kostnader för sjö
farten och därmed fördelar för norr
ländskt näringsliv. 

Sjöfart under kris och neutralitet 
Under arbetet med den sjöfartspolitiska 
utredningen i slutet av 70-talet erhöll 
Sjöfartsverket uppdraget att beskriva 
den svenska handelsflottans värde med 
hänsyn till försörjningsberedsk apen. 

Utredarna konstaterade att behoven 
och omfattningen av import/export samt 
inrikessjöfart under kristid var mycket 
svårbedömda. Ingående transportbe
hovsberäkningar grundade på försörj
ningslägel-behov genomfördes dock mot 
två olika scenarier: angreppsfall och av
spärrning. 

Utredningen konstaterade inte helt 
oväntat att såväl vår utrikeshandel som 
varudistribution är synnerligen beroende 
av sjötransporter samt att sammansätt
ningen av den svenska handelsflottan är 
mindre lämplig från försörjningssyn
punkt. Det råder brist på mindre tank-

och bulkfartyg och överskott på stora 
torrlastfartyg. För att Sverige skall kun
na kl ara sina sjötransportbehov under 
kris och krig krävs således ett tillskott av 
framförallt tonn age lämpligt för kustsjö
fart. 

U nder kris och neutralitet skall sam
hället i stort fungera på samma sätt som i 
fred . De ökade krav på transporter som 
tidigt kan förutses vid en höjning av den 
säkerhetspolitiska temperaturen är bl a 

- undanförsel , 
- byggnadsmtrl för befästningar, 
- lageruppbyggnad (bl a energi). 

Om drivmedelsransonering råder vid 
detta tillfälle , borde det transportmedel 
som har störst kapacitet och minst driv
medelsförbrukning väljas dvs sjötrans
porter. Några enkla jämförelser som be
lyser detta kan göras: 

- Ett tankfartyg på 3500 ton dw mot
svarar 175 tankvagnar eller c:a 175 
lastbilar med släp. 

- Ett fartyg på 1200 ton dw motsvarar 
den totala kapaciteten av varutrafik 
på norra stambanan under ett dygn. 

Norrland har stora naturtillgångar i 
form av bl a malm och skog samt svarar 
för huvuddelen av landets energipro
duktion. Som en kontrast till detta är 
Norrland ett underskottsområde i fråga 
om försörjning av förnödenheter och då i 
första hand livsmedel. Detta har påvisats 
i flera studier (bl a FOA rapport SKRIK 
5). 

FOA har beräknat hur länge befolk
ningen kan leva på produktionen och 
befintliga lager i respektive område. I 
studien har man utgått från den freds: 
tida folkmängden men däremot ej tagit 
hänsyn till den stora " folkökning", som 
sker i Norrland under ökande bered
skapsnivåer fram till och med allmän 
mobilisering. Beräkningarna visar , att 
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enbart det fredstida försörjningsbehovet 
medför en bristsituation redan efter en 
till två veckor , om tillförsel uteblir. 

Lagringskapaciteten för färsk- och 
frysvaror räcker endast till några få 
dygns konsumtion . Befolkningen är där
för beroende av tillförsel söderifrån för 
sin försörjning. Tillförselbehovet till 
Norrland av livsmedel uppgår till ca 
4 000 ton/dygn . 

Norrland har ett för litet befolknings
underlag för att kunna mobilisera till
räckligt antal krigsförband. Personal och 
förband måste således tillföras vid en 
mobilisering. 

Ett konkurrensförhållande mellan 
transportbehoven kommer att uppstå 
vid en ökad konfliktnivå. Lagerupp
byggnad, fortlöpande försörjning av ci
vilbefolkningen och militära förband 
samt transport av mobiliserade förband 
kommer att ställa mycket stora och 
starkt ökade krav på transportmedlen. 

Transportplanläggning och 
skydd av transporter 
Vi har konstaterat att det dagliga freds
tida transportbehovet till Norrland är 
stort samt att det vid en höjd konflikt
nivå ökar drastiskt. I en konfliktsitua
tion måste vi räkna med att transportrö
relsen utsätts för störningar. Samtliga 
landstransporter måste passera ett stort 
antal älvlinjer, där 
t o m begränsade åtgärder med syfte att 
försvåra transporterna kan vålla oss av
sevärda problem . 

Havets vägar är däremot oförstörbara . 
Till lands finns naturligtvis ett antal 

kringgångsalternativ om broar skulle bli 
förstörda. 

Till sjöss är alternativa vägval nästan 
obegränsade till antal. Förstörda älv
övergångar kan komma att innebära 
köbildningar och koncentrering av per-
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sona! och materiel med ökade bekämp
ningsrisker som följd. Denna situation 
behöver ej uppstå till sjöss. 

Vid en höjd konfliktnivå utgående 
från nuvarande militärstrategiska läge är 
hotet mot förbindelserna i Norrland 
främst sabotage och anfall från luften. 
Alla transportmedel kan utsättas för det
ta hot. 

Risken för sabotage mot fasta och där- · 
med lättåtkomliga anläggningar - som 
exempelvis broar i Norrlands ödemarker 
- är tveklöst större än mot rörliga ob
jekt. 

Om Nedre Norrland inte är angripa
rens huvudoperationsriktning kommer 
sannolikt bekämpningsmetoder som ger 
stor effekt till låg kostnad att väljas . 

Det torde då vara mer kostnadseffek
tivt att välja stationära mål än mål som 
måste lokaliseras, följas och bekämpas. 
Dessutom måste angripande flygstrids
krafter välja typ av vapenlast (mark- el
ler sjömål) före det att flygföretaget in
leds. Detta betyder att den samman
tagna hotbilden är gynnsammare för 
rörliga mål som exempelvis transportflyg 
och fartyg än för stationära mål som 
exempelvis broar och förbindelseknut
punkter. 

Vi satsar avsevärda resurser inom lan
det för att skydda och för att upprätthål
la våra landförbindelser. Oavsett hur 
mycket vi satsar, kommer vårt lands
vägs- och järnvägsnät alltid ha sårbara 
punkter kvar som kan utsättas för be
kämpning. Vår satsning på system för 
skydd av sjöfart är däremot inte särskilt 
imponerande . Fartyg bidrar själva ge
nom sin rörlighet och sina möjligheter 
att utnyttja många alternativa vägval till 
sitt eget skydd. Om vi därutöver dispo
nerar resurser , som kan skydda sjötra
fiken, blir den sammantagna skydds
effekten god. Det är dessutom totalt sett 

ekonomiskt riktigare att satsa på skydd 
av det transportsätt, som har den ojäm
förligt största kapaciteten. 

För Norrlands vidkommande är det 
helt klarlagt, att sjötransporter måste 
utnyttjas , för att försörjningsbehoven 
skall kunna säkerställas under kris, neut
ralitet och krig . Genom att utnyttja " sjö
vägen" avlastas övriga transportvägar
l-sätt och den totala transportrörelsen 
blir snabbare och säkrare . Ju fler plane
ringsalternativ vi har, desto större är för
utsättningarna för att våra syften skall 
kunna uppnås. 

Vi har marina system som kan klara 
sjöfartsskydd och därmed också skyddet 
av "sjövägen": lednings- och övervak
ningssystem , patrullbåtar och helikop
trar för att nämna några. Problemet är 
att de- i varje fall de senare beroende på 
sitt fåtal - är intecknade för så många 
andra uppgifter, att tillgängligheten kan 
bli låg då den borde vara som högst. In
sikten om sjötrafikens stora betydelse 
för landet i sin helhet och för Norrland i 
synnerhet måste förbättras. Först då kan 
förståelse erhållas för att resurser för 
skydd av sjöfart måste skapas i större 
omfattning än som nu är fallet. Resurser 
lämpade för sjöfartsskydd måste kunna 
lösa många uppgifter. De är således nyt
tiga och användbara oavsett konfliktnivå 
och ökar därmed vår totala försvarsef
fekt. 

Sammanfattning 
Planläggning för kris, neutralitet och yt
terst krig grundar sig delvis på bedöman
den . Bedömanden är ofrånkomligt be
häftade med osäkerhetsfaktorer. Dessa 
minskar emellertid om grundvärdena är 
så realistiska och faktaunderbyggda som 
möjligt. Då det gäller sjöfart under kris 
och neutralitet kan följande fakta note
ras: 

- Eftersom strävan är att samhället skall 
fungera som under fred föreligger ett 
grundbehov av varutrafik motsvaran
de det fredstida. 

- I en konfliktsituation tillkommer ett 
inrikes transportbehov av personal, 
förnödenheter och materiel till under
skottsområden som t ex Norrland. 

- Vi har brist på tonnage som är lämp
ligt för kustsjöfart. 

- Fartyg har den största transportkapa
citeten . 

- Sjöfart kan genomföras året runt. 

Utgående från dessa fakta kan följan
de anföras. Vår krigsavhållande effekt 
ökar , om vi under fred visar, att våra 
möjligheter att motstå påtryckningar av 
skilda former är goda. 

Viljan och förmågan att bedriva och 
skydda sjöfart är ett sätt. 

Vår uthållighet måste - om import 
omöjliggörs - säkerställas genom om
fördelning av resurser inom landet. Det
ta kommer att kräva sjötransporter. Om 
en konflikt inleds med kris och neutrali
tet få vi en "nådatid" . Skulle en konflikt 
eskalera från kris till krig, kommer alla 
de åtgärder vi vidtagit under "nådati
den" ha stor och kanske avgörande bety
delse för krigsförloppet . 

Förmågan att bedriva och skydda sjö
fart är således viktig före och under en 
konflikt , oavsett hur konflikten utveck
lar sig. 

Detta kräver en resursinriktning mot 
sjöfartsskydd. Följderna av en mångårig 
nedprioritering av vår ubåtsjaktförmåga 
står idag helt klar för de flesta . Vår för
måga att skydda vår livsviktiga sjöfart 
får inte gå samma väg . En återhämtning 
blir dyr och kan bli för sen . 
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LARS WEDIN 

Den franska flottan av idag 

Den franska marinen, La Royale som 
den ibland kallas, räknar anor från Karl 
V:s regeringstid (1364-1380), då den för
sta flottan konstruerades . N å go n riktig 
flottpolitik hade dock knappast landet 
innan kardinal Richelieu tog sig an här
med. Under de följande århundradena 
har den franska flottan, liksom den 
svenska, haft glansperioder följda av ti
der av total försummelse. Vid tiden för 
det andra världskrigets utbrott stod den 
franska flottan på toppen av modernitet 
och med en mycket professionell perso
nalkår. Den utgjorde en stark politisk 
maktfaktor i Medelhavet. 

Efter sammanbrottet 1940 valde hu
vuddelen av denna flotta att vara lojal 
mot Vichy-regeringen. Detta ledde till 
katastrofen i Mers-el-Kebir och det stora 
sabotaget i Toulon 1942, där marinen 
valde att sänka sig själv hellre än att gå 
över till de allierade. Hur denna stolta 
flotta kunde komma i detta läge, är än i 
dag omdiskuterat. Det innebar dock att 
Frankrike efter kriget fick starta på nytt. 
I dag är den franska flottan stor, modern 
och med en hög grad av professionalism. 
Till skillnad från Royal N a vy har den ald
rig dragit sig tillbaka från områdena ös
ter om Suez, snarare tvärtom. Den är i 
dag ett viktigt medel i Frankrikes ambi
tioner att spela en världspolitisk roll, in
te minst i tredje världen. 

Min avsikt i denna artikel är att ge en 
överblick över denna flottas stridskraf
ter, personal och utbildning. Skildringen 
kommer naturligtvis att vara färgad av 
mina personliga erfarenheter dels som 

Kommendörkapten Lars Wedin är chef för 
46. patrullbåtsdivisionen. 

svensk sjöofficer , dels som f d elev vid 
den franska militärhögskolan, Ecole Su
perieure de Guerre Navale . 

Inledningsvis några ord om fransk 
strategisk doktrin . Frankrike är ju med
lem av Atlantpakten men deltar inte, in
te officiellt i varje fall , i det militära sam
arbetet i alliansen. solidaritet med al
liansen är dock en av hörnstenarna i 
fransk säkerhetspolitik. Däremot vägrar 
man absolut att låta sina stridskrafter in
tegreras i NATO:s . Franska stridskrafter 
skall alltid stå under nationellt befäl. En 
annan hörnsten är den nukleära, La Dis
suasion, som uttrycker en vägran att ut
kämpa ett konventionellt krig på fransk 
mark. I fransk doktrin kan man urskilja 
två geografiska axlar. I ost-väst-konflik
ten spelar kärnvapnen huvudrollen me
dan de konventionella styrkorna spelar 
huvudrollen i nord-syd-konflikten. Den
na syn formar mycket tydligt marinens 
organisation och uppgifter. 

Den politiska ledningen är betydligt 
mer involverad i försvarets ledning än 
vad som är fallet i Sverige. Presidenten 
är överbefälhavare, han är "garant av 
det nationella oberoendet" och han är 
"herre över den nukleära elden". Rege
ringen disponerar försvaret och premi
ärministern ansvarar för detta. Direkt 
under försvarsministern står försvars
grenschefer, försvarsstabschef, inspek
tioner, informationsavdelningen och ett 
antal andra överordnade organisationer. 

Försvarsgrenscheferna är liksom i 
Sverige i första hand förbandsproduce
rande. Försvarsstaben har i princip en-
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dast en rent operativ funktion och är si
doordnad försvarsgrensstaberna , inte 
överordnad som i Sverige. Försvars
stabschefen är dock landets främste mili
täre företrädare. 

Marinchefen, står som sagt direkt un
der försvarsministern. Hans ställning är 
stark, bl a förbehåller han sig rätten att 
personligen fördela till fartygschefer. 
Frankrike är ju av tradition centralstyrt , 
vilket avspeglar sig i dåvarande marin
chefen Leenhardts syn på "yttrandefri
heten" i marinen, vilken framkom i ett 
tal på min skola: "Diskutera gärna men 
kom ihåg , att det är jag som bestämmer 
doktrinen , och f-n ta den som ifrågasät
ter denna". 

Marinchefen biträds av ett råd av äld
re officerare. Under honom finns dels en 
marinstab, dels ett antal centrala led
ningsorganisationer för personal, flyg
tjänst etc. Det finns också en " generalin
spektör för marinen". Denne har samma 
grad som marinchefen men står direkt 
under försvarsministern och har i princip 
obegränsad inspektionsrätt utom vad be
träffar kärnvapenstyrkornas utnytt
jande. 

Marinregionalt är världen indelad i 9 
zoner. Cheferna för dessa är , i operativt 
avseende, underställda försvarsstabsche
fen "via marin chefen". Tre av dessa zo
ner är också "marinterritoriella" regio
ner. ( = Nordsjön och Engelska kanalen , 
Nordatlanten resp Medelhavet) . Che
ferna för dessa har dels samma roll som 
våra örlogsbaschefer ink! MB sjöoperati
va uppgifter , dels en civil roll som 
"land.shövding till sjöss". I den civila rol
len är Le Prefet Maritime (PREMAR) 
ansvarig för alla statliga aktiviteter till 
sjöss utom direkt tullverksamheL Dessa 
uppgifter tar betydande resurser i an
språk - ca 25 % av de materiella resur
serna och 50 % av stabsresurserna. "Det 
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är bara mycket rika nationer som USA 
som har råd att hålla sig med en separat 
kustbevakning"! Cheferna för zonerna 
Nordatlanten resp Medelhavet är dess
utom redan i fredstid utsedda som över
befälhavare för sina resp "krigsskåde
platser" ("teatrar") , där i denna mening 
Nordatlantchefen blir chef för hela At
lanten. Fransk marin organisation är inte 
så lätt! 

Slutligen kan nämnas, att direkt under 
marinchefen står ett antal förbandspro
ducerande chefer t ex chefen för det 
landbaserade spaningsflyget, chefen för 
hangarfartygsstyrkan och chefen för de 
strategiska robotubåtarna. Vissa av des
sa chefer har också en operativ roll med 
andra lydnadslinjer. 

Marinen har fem uppgifter : 

- Kärnvapenavskräckning med hjälp av 
de strategiska robotubåtarna och de 
"taktiska" kärnvapnen på hangar
fartygen. Denna uppgift innefattar 
också att säkerställa robotubåtarnas 
operationsfrihet genom ubåtsjakt , 
minjakt m m. 

- Säkerställa de marina tillfartsvägarna 
till hemlandet - ubåtsjakt, havsöver
vakning och minjakt. 

- Säkra Medelhavet - den viktigaste 
uppgiften i NATO-sammanhang. I 
princip eftersträvas herravälde till 
sjöss i den västra delen medan ett 
"aktivt uppträdande" skall vara möj
ligt i den östra delen. 

- Marin närvaro i världen för att stödja 
franska politiska och ekonomiska in
tressen. A v bl a detta skäl skall nu 
ett, troligen på sikt ytterligare ett, 
atomdrivet hangarfartyg byggas. 

- Civila uppgifter: sjöräddning, miljö
skydd , stöd av sjöfart och fiske m m. 

Den franska marinen är en stor marin . 

Den består av (1111986) 151 fartyg varav 
6 strategiska rb-ubåtar och 39 uh-fartyg 
om ett totalt tonnage på nära 310 000 
ton. Vidare finns det 138 stridsflygplan 
varav 26 havsövervakningsflygplan typ 
Atlantic. De viktigaste enheterna är de 
två eskadrarna, en i Atlanten och en i 
Medelhavet , två ubåtsflottiljer enligt 
samma fördelning, hangarfartygsstyrkan 
i Medelhavet samt de strategiska rh
ubåtarna i Brest. 

Gångtidsuttaget är relativt högt - ca 
110 gångdagar/år. Härutöver finns en 
flottstyrka i Indiska Oceanen och en i 
Stilla Havet samt mindre lokala styrkor i 
Noumea, Papeete , Karibiska Sjön, Dji
bouti och La Reunion . 

Marinens personal består av drygt 
60 000 män och kvinnor, sammansatt av 
ca 4 000 officerare, 30 000 underoffi
cerare och 29 000 underbefäl och meniga 
varav drygt 50 % värnpliktiga. 

Drygt 50 % av personalen tjänstgör i 
aktiv sjö- eller flygtjänst medan knappt 
20% befinner sig på skola , som elever el
ler lärare. 

Personalstaten är fastställd i lag och är 
nu krympande efter några års ökning . 
Värnplikten är 12 månader för alla oav
sett grad - ett litet antal tjänstgör som 
officer eller som underofficer. De värn
pliktiga är procentuellt sett mindre sjö
kommenderade än andra grupper. Det 
finns också en frivillig långtidstjänst
göring för värnpliktiga om totalt 24 må
nader. De anställda meniga och under
befälen utbildas att bli underofficerare 
(officers mariniers) , underbefälsyrket är 
inte ett livstidsyrke. Minimitiden från 
anställning till underofficersbefordran är 
2 år, den obligatoriska utbildningen va
rierar med förkunskaperna. Idag är dock 
medehiden till befordran till underoffi
cer ca 8 år , och 12 år är inte ovanligt. 
Detta beror på att genomströmningen i 

underofficersyrket är för dålig - folk slu
tar i för liten utsträckning . Detta utgör 
marinens största personalproblem. 

Manskap , underbefäl och underoffi
cerare är uppdelade på två kårer - en 
sjögående och en kår "hamnsjömän". 
Den senare kåren omfattar brandmän, 
musiker , bilförare och sekreterare. Den 
personal som är civil på våra staber är 
därigenom huvudsakligen militär 
Frankrike. 

Underofficerskåren är flottans rygg
rad. Det finns ett 40-tal olika specialist
kårer och sju grader. Ombord utgör des
sa drygt 50% av personalen. Härigenom 
har flottan tillgång till en erfaren och 
högt specialiserad personalkår, vilket 
man anser vara absolut nödvändigt med 
hänsyn till dagens tekniska krav. Det 
finns flera sneddningsmöjligheter till of
ficerskarriären. 

Officerskåren är sammansatt av flera 
olika grupper. Den viktigaste gruppen är 
officier de marine = sjöofficer som an
tingen rekryteras via sjökrigsskolan 
(Ecole Navale) (30 %) eller av unga un
derofficerare via Ecole Militaire de la 
Flotte (13 % ). Härtill kommer officerare 
i specialtjänst (OS) (30 %),som rekryte
ras från äldre underofficerare. Dessa har 
något begränsade befordringsmöjlighe
ter. Slutligen finns det kontraktsanställ
da officerare (ORSA) med en maximal 
tjänstetid på 20 år. Kontrakten omfattar 
tre år i taget. De båda senare grupperna 
är relativt hårt specialiserade. Commis
saires de la Marine motsvarar närmast 
våra intendenter. De rekryteras normalt 
via en speciell skola efter civil akademisk 
ekonomisk eller juridisk examen. Under
officerare med mer än fem års tjänst kan 
också söka denna utbildning. 

Det finns vidare ett antal olika offi
cerskårer med administrativa och tek
niska uppgifter. Här återfinns bl a två 
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olika typer av ingenjörer som närmast 
motsvarar våra f d Ming G. De är dock 
inte sjökommenderade. skeppsteknik är 
en vapengren för sjöofficerare. Ingen
jörer på högskolenivå genomgår den för
nämliga Ecole Polytechnique samt en 
specialistutbildning. De tillhör en för
svarsgrensgemensam kår, som administ
reras av DGA- det franska materielver
ket. De kommenderas i princip inte till 
förband. Ä ven läkarkåren är försvars
grensgemensam . Läkarna specialiserar 
sig dock på en försvarsgren och bär den
nas uniform. 

Det finns sedan relativt lång tid kvin
nor i försvaret. Huvuddelen av dessa till
hör dock kåren "hamnsjömän" och är 
sekreterare/skrivbiträden. Andelen 
kvinnor skall dock ökas till omkring 5 % 
av det totala personalantalet varigenom 
fler karriärvägar öppnas. Kvinnliga offi
cerare tillhör någon av grupperna "offi
cer i specialisttjänst" eller " kontraktsan
ställda officerare". "La feminisation" 
anses allmänt bland sjöofficerarna som 
ett ovanligt idiotiskt påfund. Vissa för
sök med kvinnor till sjöss har gjorts, men 
erfarenheterna är inte så goda. Kvinnor 
på stridsfartyg är "självklart" en omöj
lighet. Inom de andra försvarsgrenarna 
har dock "la feminisation" gått längre 
och den första kvinnliga flygofficeren lär 
börja på militärhögskolan nästa höst. 

Att vara sjöofficer är fortfarande ett 
prestigefyllt yrke. Inträdesproven till 
sjökrigsskolan kräver studentexamen 
(baccalaun!at) plus cirka två års komp
letteringsstudier. Dessa studier sker i all
mänhet vid skolor som specialiserat sig 
på att•förbereda eleverna för intagnings
proven till de s k stora skolorna (Grande 
Ecoles). Inträdesproven är svåra , sjö
krigsskolan har hög status, och omfattar 
i princip endast intellektuell förmåga/ka
pacitet. Man anser att marinen har be-
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hov av tekniskt/vetenskapligt skickliga 
officerare , och om någon skulle visa sig 
mindre lämplig i praktisk tjänst , så finns 
det ändå viktiga arbetsområden för ho
nom. Detta synsätt är typiskt franskt 
och medför t ex, att intagningen till 
flygkrigsskolan inte kräver någon lämp
lighet för flygtjänst. 

Efter sjökrigsskolan, som huvudsakli
gen ger teoretisk utbildning, befordras 
officeren till fänrik och är nu i ett år 
elev-officer" varav 6 månader på skolfar
tyget Jeanne d' Are . Härefter sker löjt
nantsbefordran. Efter några års praktisk 
tjänstgöring genomgås vapenofficerssko
lan. Vissa officerare genomgår härefter 
fullständig ingenjörsutbildning. I 35-40 
års åldern kan officeren söka inträde till 
militärhögskolan (Ecole Superieure de 
Guerre Navale). Officeren studerar 
härvid självständigt enligt en viss kurs
plan under ca ett år, och därefter genom
förs ett antal inträdesprov, som syftar till 
att testa officerens förmåga att analyse
ra, argumentera muntligen och slutligen 
officerens allmänbildning. Inträdespro
ven är svåra - ca 30 % antas - men pro
ven kan göras om en gång. 

Militärhögskolans kurs omfattar 18 
månader. De första tolv månaderna sker 
separat för de olika försvarsgrenarna. 
Ämnena är här dels sjömi litära, framför 
allt sjötaktik , dels allmänna syftande till 
att ge en bred orientering om franska 
och internationella problem. De sista sex 
månaderna är försvarsgrensgemensam
ma och omfattar strategi och operatio
ner på försvarsstabsnivå. Den officer 
som tidigare genomgått fullständig in
genjörsutbildning genomgår i stället en 
kortare kurs, som dock räknas lika ur be
fordringssynvinkel. Genomgången mili
tärhögskola är formellt sett ej nödvän
digt för befordran. Av intresse kan vara, 
att den högre utbildningen varierar 

starkt mellan de olika försvarsgrenarna 
och är underställd resp försvarsgrens
chef. Varje försvarsgren kan alltså ut
forma utbildningen enligt sina speciella 
krav. Något att ta efter? 

Skolsystemet toppas av IHEDN, In
stitute des Hautes Etudes de la Detense 
Nationale, som motsvarar vår försvars
högskola och Centre des Hautes Etudes 
Militaires. Den senare skolan ger en kor
tare strategisk kurs för officerare avsed
da för amirals-/generalsbefordran. 

Befordringsmässigt är officerskåren 
indelad i fyra grupper: amiraler , kom
mendörer/kommendörkaptener mst 
(samma grad i Frankrike = Capitaine de 
Vaisseau), kommendörkaptener/örlogs
kaptener samt kaptener/fänrikar. Mellan 
dessa grupper sker befordran endast ge
nom urval. Inom de två senare grup
perna sker befordran i första hand ge
nom urval och i andra hand efter ålder. 
En fänrik är alltså garanterad att bli kap
ten men när han blir det beror på hans 
resultat. 

Pensionsåldern varierar med graden 
och ligger mellan 52 och 60 år. Liksom 
för underofficerskåren har man problem 
med personalomsättningen. För få äldre 
officerare slutar i förtid, vilket gör att 
befordringsåldrarna ökar . Detta för
söker man nu lösa bl a genom att beford
ra till Capitaine de Vaisseau 
(kmd/kkmst) endast temporärt. Har of
ficeren ifråga ej blivit amiral inom en viss 
tid blir han pensionerad som kom
mendörkapten vid 52 år. 

Vidare gick förre marinchefen Leen
hardt i pension ca 1/2 år i förtid. Han lät 
då meddela sina amiralskollegor i samma 
åldersläge, att det var lämpligt, att de 
gjorde sammaledes - allt för att öka be
fordringstakten. 

Några ord om sjöofficeren som jag 
mött honom. Han har en mycket god 
utbildning , inte minst tekniskt, och en 

hög allmänbildning. Han är konservativ, 
katolik inte bara till namnet och har stor 
sjöerfaren het. Han flyttar vartannat år , 
har hemmafru och många barn. Kraven 
är höga. En förvarning om kommende
ringsbyte med flyttning på tre månader 
anses vara tillfyllest. Officeren skall flyt
ta ofta, så att han inte "växer fast". 
Dessutom "är det ju så bra för barnen" 
säger hans fru. 

Är han fartygschef har han alltid minst 
6 timmars beredskap i hamn. Om farty
get behövs någon stans i världen utgör 
planerade semestrar definitivt inget hin
der. Här är det de operativa kraven som 
styr verksamheten! 

På den positiva sidan ligger en känsla 
av plikt och av uppskattning från den 
politiska ledningen . Han tjänar bra. Lö
nen varierar starkt med familjens situa
tion och graden, vartill kommer ett om
fattande system med tillägg. 
Två exempel från min kurs kan belysa lö
nesituationen: 

- örlkn , ogift "vanlig ytattackare" -
10 000/månad efter skatt 

- kk, gift med 3 barn, ubåtsutbildning 
- 22 000/månad efter skatt 

Genomgången militärhögskola ger ett 
20 % påslag på grundlönen. 

Sammanfattningsvis är den franska 
marinen en respektingivande marin. 
Den har förmåga att verka över hela jor
den och att vara lång tid till sjöss. Flot
tan har en hög grad av professionalism 
tack vare en ryggrad av hårt specialisera
de underofficerare, en officerskår med 
mycket god utbildning samt mycket tid 
tiil sjöss. I förhållande till vår flotta är 
både krav och belöningar större. · 

Utbildningen vid Ecole Superieure de 
Guerre Navale, som var utmärkt, ger en 
god inblick i denna flotta, varifrån vi har 
mycket att lära. Det är min förhoppning, 
att jag här får många efterföljare. . 
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Ledamoten 
TAGE SJÖLANDER 

Kommendör Tage Sjölander är chef för tek
niska förvaltningen vid Sydkustens Örlogs
bas. 

Datastöd för materielunderhåll i marinen 

Datastöd är numera en självklarhet inom 
många verksamhetsområden och Försva
ret har många ADB-system anpassade 
för behov inom olika fackområden. Ty
värr har under lång tid den önskvärda 
och nödvändiga samordningen saknats , 
vilket blivit ett hinder för effektiv verk
samhet på lokallregional nivå . 

Med Struktur 90 (S-90) görs en samlad 
ansats inom försvaret att ensa och ef
fektivisera ADB-verksamheten. Såväl 
den tekniska systemutbyggnaden som 
programutveckling och anvisningar för 
användning skall styras och påverkas i 
detta projekt som bl a innebär 

- att maskinvara och programvara 
standardiseras och normaliseras för 
att underlätta utbytbarhet och kom
munikationsmöjligheter mellan sys
temen, 

- att datakraften sprids och fördelas på 
lokallregional nivå i stället för att 
koncentreras på centrala myndighe
ter (vilket bl a ger minskad sårbarhet 
och ökar effektiviteten). 

S 90 utvecklingen påverkar ett flertal 
ADB-system inom materielunderhålls
området både på kort och lång sikt. 

Vid Sydkustens örlogsbas (Ör!B Sff) 
hanteras stora informationsmängder för 
administration av materielunderhåll , 
bl a gentemot Karlskronavarvet AB 
(KkrV). Rutinerna har hitintills varit 
manuella eller byggt på datastöd från 
centrala system med de problem som 
detta medför. 

Kostnadsuppföljningen i F/S Disp har 
redan från början varit otillförlitlig och 
inaktuell, och möjligheterna till produk
tionsstyrning och uppföljning är ännu 
otillfredsställande. Under hösten 1983 
initierades därför start av ett gemensamt 
projekt vid sydkustens örlogsbas och 
Karlskronavarvet med målsättning att se 
över rutiner för beställning och produk
tionsuppföljning. Förstudien som var 
klar i maj 1984 visade, att väsentliga 
vinster kunde uppnås både inom KkrV 
och örlogsbasen . 

Åtskilliga samordningsproblem måste 
emellertid lösas innan systemutveck
lingsarbetet kunde starta . FRI, FDC, 
FCF, FMV:VERKSTAD , FMV:MUH, 
Ör!B O och kustartilleriförsvaren m fl 
måste vara överens om ansvarsförhål
landen , systemutformning, datatermer , 
programspråk, gränsytor , maskinval 
mm. 

Samordningen underlättades emel
lertid genom de kontakter som skapades 
inom ramen för MU 90, och en lednings
grupp med representanter för direkt be
rörda myndigheter har behandlat sam
ordningsproblemen , medan en projekt
grupp svarat för systernarbeteL 

Beslut om utveckling av systemet fat
tades slutgiltigt av CM i mars 1986 efter 
komplettering avförstudien och en kost
nads/intäktsanalys , som omfattade 
samtliga örlogsbaser och kustartilleriför
svaL Programmeringsarbetet påbörja
des därefter omgående. 

Systemet som fått namnet PLUS 90 
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(Planering och uppföljning på lägre re
gional nivå på 90-talet) skall i fullt ut
byggt skick omfatta moduler för plane
ring, beställning, kontraktshantering , 

produktionsuppföljning, budgetering 
och materieladministration och kunna 
utnyttjas vid marinens regionala/lokala 
myndigheter efter viss anpassning efter 
speciella behov vid resp myndighet. 

Beställnings-, kontraktshanterings-
och produktionsuppföljningsmodulerna 
har just nu satts i drift vid Ör!B S och ut
vecklingsarbetet är inne i ett känsligt 
skede. Tyvärr är färdigställandet av sys
temet i fara p g a medelsbrist. Ett av
brott i systemutvecklingen just nu med
för inte enbart, att färdigställandet för
senas, utan torde även medföra att kvali
ten på det färdiga systemet blir sämre , 
och personalen förlorar tron på dess 
möjligheter . 

PLUS 90 olika moduler beskrivs kort
fattat nedan. 

* Beställningshantering 

Administration för beställning av tjäns
ter och materiel till olika leverantörer 
ombesörjs med denna rutin. 

Beställningar skrivs vid terminal med 
datorstöd för kontering och utskrift som 
bl a grundas på tidigare lagda beställ
ningar lagrade i ett historikregister. 

Inköpsanmodan till myndighetens in
köpsavdelning kan också skrivas ut med 
motsvarande datorstöd . Beställningarna 
överförs via datamedia direkt till KkrV, 
egen verkstad (LIV 85) eller annan leve
rantör som kan kopplas till systemet. 

Med systemet kan uppföljning erhållas 
av beställningar, disponerade medel, 
upparbetade timmar m m, medan be
ställningserkännanden och färdigtid
punkt bevakas automatiskt. En rapport
generator sorterar önskade uppgifter på 
valfritt sätt och presenterar samman
ställningar på bildskärm eller lista. 

Lf;;l!eeanmodan ... 

• Beatlllning/lnk6paanmodan 

• Uppföljning av diap m • 
• Bevakning av beat.erk mm 
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* Kontraktshantering 

Kontraktshantering ger ADB-stöd för 
de rutiner som föreligger i samband med 

offertförfarande såsom kontraktshan
tering , efterkalkyl, statistik och tirn
beräkningar . 

KkrV/LIV 85 
Koncept 
f'aaht ti• .. 

Bedtillide u .... r 
Efterkalkyl 

• Koncept/beatlllning 

• Kontraktahantering 
• Efterkalkyl 

• Statiati!c 

* Produktionsuppföljning 

Underlag för produktionsuppföljningen 
erhålls från KkrV och egna verkstäder 
(LIV 85) i form av upparbetade timmar 
och materielkostnader med en aktualitet 
på 2- 3 dygn. 

Kostnadsprognos grundad på antal 
upparbetade timmar jämförs med dis
position per beställning eller summeras 
på ansvarsområde, kostnadsställe, kost
nadsbärare eller objekt och jämförs med 
resp kostnadsram och budget . 

Automatisk bevakning av kostnads
och tidsramar görs kontinuerligt av sys
temet. 

Med en rapportgenerator kan olika 
sortering, summering och sammanställ
ning lätt sväljas. 

* Planering 

Planeringssystemet hanterar främst ma-

• Tillberikning 

terielunderhållsplaner för fartyg och 
landanläggningar. 

Indata till systemet utgörs av rust-
ningsorder, materielunderhållsplaner 
och verksamhetsplaner. 

Med systemet erhålls ett allmänt pla
neringsstöd liksom ett försystem för be
ställning och budgetering. 

Avsikten är att beläggningssituationen 
skall kunna hanteras, och simulering av 
olika beläggningsalternativ genomföras . 

* Budget 

Budgetarbetet utförs av handläggaren 
direkt vid en bildskärm med ADB-stöd 
från planerings- och produktionsuppfölj
ningssystemet. 

Från planeringssystemet erhålls bl a 
rustningsstatus på objekt, och från pro
duktionsuppföljningssystemet erhålls vid 
behov kostnadsstatistik. 
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Budgeten sammanställs och bearbetas 
på kostnadsställe- och ansvarsområ
desnivå under budgetprocessens olika 
skeden och överförs därefter till F/S-L 

• ~Qetering 

* Materieladministration 
Materieluttag vid eget förråd administ
reras i PLUS 90 i likhet med beställ
ningshantering, d v s materielsedel 
skrivs vid bildskärm och sänds till för
rådsredovisningssystemet TOR/DELTA 
via datamedia eller pappersdokument , 
som erhålls från skrivaren. 

* Sammanfattning PLUS 90 
Det totala systemet PLUS 90 i sam
verkån med verkstads- och ekonomisys
tem ger vid sydkustens örlogsbas en ut
rustningskonfiguration enligt denna bild. 

PLUS 90 kommunicerar med KkrV 
genom överföring på fiberoptisk för
bindelse medan kommunikationen me!-
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för vidare bearbetning på verksamhets
ställenivå. 

Fastställd budget återmatas till PLUS 
90 produktionsuppföljningssystem. 

lan PLUS 90 och F/S-L resp LIV 85 kan 
ske på enkel trådförbindelse. 

Enligt planerna kommer PLUS 90 att 
efter hand införas även vid övriga marina 
myndigheter. Vissa delfunktioner avses 
även utnyttjas utanför marinen. 

De inledande försöken skapar för
hoppningar om minskad pappershan
tering och avsevärd förbättrad styrning 
av materielunderhåll et. 

Systemet är dessutom det första som 
kan tillgodose olika användares hela be
hov av datorstöd, eftersom kommuni
kation med övriga system inom materiel
underhållsområdet förutsätts kunna ut
vecklas på sikt. 

Vår förhoppning vid ÖrlB S är att sys-

ternutvecklingen nu få r fullföljas med 
modulerna Planering, Budgetering och 
Materieladministration . Personalredu
ceringarna har redan medfört oaccepta
bla ambitionssänkningar , och den ratio-

UUCP =Kommunikation mellan ope
rativsystemen UNIX 

T = Teknisk förvaltning 
P = Planeringssektion 

naliseringspotensial , som ligger i PLUS 
90 , måste tillvaratas full t ut , om åter
hämtning av efters läpningen inom ma
terielunderh ållsområdet skall vara möj
lig. 

s= 
R= 
VA= 

skeppsteknisk sektion 
Te lesektion 
Vapensektion 

131 



GUSTAV NORDENSKJÖLD Gustav Nordenskjöld, jur och fil kand, var un
der åren 1954-77 direktör vid SAF bolagskon
tor. 

Upptäcksresanden Otto Nordenskfö/d 

I en liten postumt utgiven artikel år 1928 
beskriver Otto Nordenskjöld hur han 
kom in i sin bana som vetenskapsman 
och forskningsresande : 

"Det är ju alltid bra , när man tidigt 
kan se en livsuppgift utstakad fram
för sig. I våra dagar börjar jorden va
ra i sina huvuddrag känd , och nya 
upptäckter kan man nästan endast 
göra genom att begagna sig av luft
skepp eller andra den moderna tek
nikens hjälpmedel, men så låg inte sa
ken på 1880-talet. Då kunde man 
knappast ställa sig ett mera lockande 
mål än att sätta in liv och energi för 
att söka avvinna jordklotet dess åter
stående stora hemligheter. I varje fall 
stod saken den gången så för mig , och 
att jag så snart som möjligt ville bege 
mig ut till länder, ju mera avlägsna 
och otillgängliga dess hellre blev mig 
tidigt klart, fast när det blev mitt sto
ra huvudmål att ägna mig just åt syd
polstrakternas utforskande kan jag 
numera icke säga. Men det hade jag 
beslutit: först skulle jag bli docent i 
Uppsala , och sedan skulle jag icke 
dröja någon onödig dag med att för
verkliga mina planer". 

Född den 6 december 1969 och uppfödd 
på gården Sjögle i Småland levde Otto 
mest mitt uppe i naturen , den älskade 
han och den lärde han sig känna väl. 
Hans doktorsavhandling, han var då 24 
år , handlade om det småländska ur
berget och den ledde till en docentur i 
Uppsala . En annan inspirationskälla vid 

sidan av naturen var hans beundrade 
morbror Adolf Erik Nordenskiöld, vars 
namn lyste med strålglans efter Vega
färdens lyckliga genomförande. "Mor
bror Adolf" gav säkert Otto ideer om 
polara färder , sådana som rimligen kun
de ge förklaringar till våra egna naturför
hållanden . Han ansåg liksom Otto att 
man inte kunde nöja sig med att forska 
på norra halvklotet. För att rätt förstå 
det måste man också gå till det södra. 
Otto Nordenskjölds val blev Eldslandet i 
sydligaste Sydamerika. Där kunde man 
göra intressanta jämförelser med Nord
en och dessutom finna en utgångspunkt 
för resor än längre söderut , till Antark
tis . Bättre kunde han inte ha valt sitt för
sta forskningsfält. 

Så kom Otto Nordenskjöld att redan 
1895 ställa kosan mot Eldslandet, där 
han tillbragte två intensiva år tillsam
mans med några andra unga svenska 
forskare , zoologen Axel Ohlin och bo
tanikern Per Dusen. Det blev en chock 
för honom att finna hur indianerna d:evs 
undan och jagades av de vita nybyg
garna, guldgrävare , farmare och jägare, 
som skaffade sig sitt övertag i sin brutala 
opålitlighet och sina skjutvapen. Geolo
gen började få äkta intresse och känsla 
för människorna och deras förhållanden . 
Han gjorde långa färder i Eldslandet , 
men också upp till Atacamaöknen och 
till Patagonien från Andemas höjder ner 
till Atlanten. ·Stora områden hade veter
ligen aldrig tidigare beträtts av männi
skofot. Den lilla expeditionen gjorde fi
na samlingar och upptäckter , särskilt 
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kvartärgeologiska , som sammanfattats ' i 
tre vetenskapliga samlingsband. 

Redan sommaren 1898 var Otto Nord
enskiöld ute på en ny långfärd , nu till 
amerikanska kontinentens nordväst
ligaste hörn , Yukon-territoriet och Alas
ka. Guldruschen hade satt in , från alla 
håll strömmade folk mot Klondike, alla 
med drömmar om guld och lycka. En 
svensk finansman, C.A .V. Ek, över
talade Otto Nordenskjöld att leda en ex
pedition dit för att undersöka områdets 
geologiska förhållanden men givetvis 
främst för att finna guld . Färden blev 
mycket äventyrlig för de åtta färddelta
garna liksom för alla de många tiotusen
tal som strävade mot samma mål. Här 
får vi ta färden som ett sällsamt mellan
spel för Otto Nordenskjöld, intressant 
och givande, vetenskapligt om än inte 
ekonomiskt. 

Grönlands östkust ~ den åt Europa till 
~ döljer sig nästan hela året bakom ett 
tätt, svårforcerat packisbälte och kring 
sekelskiftet hade bara ett fåtal expedi
tioner tagit sig fram och bedrivit forsk
ningar där , bl a en svensk. Mest intres
serade var danskarna, och Otto Nord
enskjöld blev nu erbjuden att som geolog 
följa med en expedition till Östgrönland 
under C. Amdrup och N. Hartz. I juni 
1900 avseglade ishavsfartyget Antarctic 
till Östgrönland , där expeditionen 
spreds ut över de helt folktomma områ
dena. Färden var helt i linje med Otto 
Nordenskjölds långsiktiga avsikter att 
skaffa sig polar erfarenhet och han gjor
de veckolånga marscher i okända trakter 
med myskoxar som nyfikna grannar både 
dag och natt . Man gjorde också långa 
roddturer i detta underbart sköna fjord
landskap ~ Arktis' riviera . På grund av 
det kraftiga tidvattnet måste man i regel 
övernatta i båten långt ut i fjorden för 
att inte behöva vakna högt upp på land-
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backen. Antarctic gick vid ett tillfälle 
hårt på grund , och Otto Nordenskjöld 
måste som de övriga ombord ägna några 
dagar åt att först lossa och sedan åter
igen lasta fartyget: hamnarbete skulle 
f ö upprepas för honom på Antarctic 
några år senare, då på en sydligare 
breddgrad . 

Nu hade Otto Nordenskiöld bestämt 
sig för sin sydpolarfärd. Tidpunkten för 
avresan var också given: hösten 1901. 
Vid internationella geografiska kon
gresser 1895 och 1899 hade bestämts att 
sydpolarområdet ~ land , luft och hav ~ 
skulle utforskas genom samordnade fär
der och forskningar under året 1902. 
England skulle sända ut en expedition 
till Rosshavet och Tyskland en tilllandet 
söder om Indiska Oceanan. Men landet 
söder om Sydamerika , det dit Otto 
Nordenskjöld drömde sig, och det som 
på många sätt var intressantast, det var 
"obesatt" och han var beredd , särskilt 
som han nu trodde sig ana ett bredare 
svenskt intresse. 

När han så erbjöds att köpa det för
träffliga barkskeppet Antartic till ett 
mycket hyggligt pris, slog han till och 
förvärvade det själv , dock med ekonom
iskt bidrag av några generösa göteborga
re . Han visste precis vem han ville ha 
som kapten, norrmannen C.A. Larsen, 
som tidigare varit nere i de vatten som 
man nu sökte sig till. Larsen var inte sen 
att säga ja. Tillsammans planerade de nu 
de praktiska detaljerna och bl a fick man 
medarbetare , vetenskapsmän och sjö
folk , som under den andra vinterns pröv
ningar verkligen fick visa sin utom
ordentliga förmåga. 

Otto Nordenskjöld sveks i sina för
hoppningar om stöd , ekonomiskt och el
jest, från det officiella Sverige. Veten
skapsakademien avstyrkte och regering
en avslog en ansökan om bidrag med 

35 000 kronor under motivering som gav 
anledning till meterlånga tidnings
kommentarer. Återstod då för Otto 
Nordenskjöld den bittra utvägen att gå 
ut och tigga bidrag , men det gladde ho
nom att det från enskilt håll visades myc
ket stor generositet ifråga om pengar 
och varor. Själv fick han dessutom låna 
upp pengar ~ expeditionen skulle kom
ma till stånd . Så var man också färdig 
med allt och kunde med en god , i delar 
kanske sparsam , utrustning lämna Göte
borgs hamn den 16 oktober 1901 med 29 
man ombord . 

Som jag antydde var det en utom
ordentlig men ungdomlig skara som drog 
ut. Chefen själv var 31 år , yngste man 
bland vetenskapsmännen , Carl Skotts
berg , var 20 år. Alla skulle få pröva på 
sin psykiska och fysiska styrka och ge
nom expeditionen skaffa sig en grund för 

"Antarctic" pressad i isen 

framtida vetenskapliga insatser. Utom 
Otto Nordenskjöld skulle båda Gösta 
Bodman och Carl Skottsberg komma att 
ägna sina bästa år åt Göteborg och göra 
stora insatser där. 

Färden söderut gick via England och 
Argentina, där förråden fylldes på . I 
Buenos Aires anslöt sig också en argen
tinsk sjöofficer , Jose M. Sobra! ~ det 
skulle visa sig att Argentina härigenom 
fick ett särskilt intresse för färden. Den 
10 januari 1902 satte man första gången 
sin fot på antarktisk mark. Planen för 
färden var i och för sig enkel: 1) Efter 
det att man främst sjöledes utforskat 
Grahams land skulle man landsätta en 
grupp som skulle övervintra på dess öst
kust så långt söderut som befanns lämp
ligt . 2) Fartyget skulle under sydvintern 
gå tillbaka till Eldslandet , eventuellt 
också Falklandsöarna och Sydgeorgien, 
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för att sedan hämta den landsatta grup
pen efter övervintringen och därefter 
vända hem. 

Första delen av programmet genom
fördes helt enligt ritningarna . När Ah
tarctic sökte sig in i Weddellhavet möt
tes hon emellertid av oväntade ismassor 
som spärrade vägen, och den fasta över
vintringsstationen måste förläggas så 
långt norrut som på Snow Hill , en ö vid 
64 V2° sydlig bredd på en snöfri platå nära 
en glaciär , som täckte större delen av ön . 
Ur vetenskaplig synpunkt , speciellt geo
logisk och paleontologisk , var valet det 
bästa tänkbara , men det visade sig snart 
att man kommit till det värsta blåshålet i 
trakten, och stormade gjorde det alltid . 
Medan övervintringsgruppen nu för
beredde sig för ca 10 månaders isolering, 
återvände Antarctic, kämpande mot 
storm och is, till Eldslandet för att full
göra sitt program. De sex på Snow Hill 
var , förutom Otto Nordenskjöld, geolog 
och geograf, Gösta Bodman , fysiker och 
meterolog , Jose M. Sobra! , Bodmans 
medhjälpare , Erik Ekelöf, läkare och 
bakteriolog, Ole Jonasen, norsk matros 
och anställd för att sköta hundarna, och 
Gustaf Åkerlundh, som mest fick ta 
hand om köksdepartementet. - Låt mig 
påminna om några faktiska förhållanden 
och om livet på stationen. Elektricitet 
hade man inte, ej heller radio, vatten
försörjningen fick klaras genom smält is 
från glaciären. Mat hade man för drygt 
ett år. Rörlig film fanns givetvis inte, 
men väl en fonograf och rikligt med böc
ker för studier och underhållning . Och 
kortspel som dock snart blev smutsiga. 
När en ny kortlek öppnades sade Otto 
Nordenskjöld: " Man njöt av att betrakta 
de färgade figurerna som om de vore 
mästerverk av någon av målarkonstens 
stormän". Oftast hade man mer än nog 
att göra med färder och instrumentav-

läsning , som f ö ofta skulle ske var eller 
varannan timme och kunde innebära di
rekt livsfara i storm och kyla . Ofta blev 
tiden lång, de kände sig ensamma och 
smågriniga , men utbrott av polarsjuka 
förekom sällan och vänskapen bestod. 
Om Sobra! sägs det att han lärde sig bra 
men drastisk svenska genom att flitigt 
studera Strix . 

stationshuset hade måtten 6,3 x 4 m 
med ett genomgående rum och fyra hyt
ter 2 x 2 m , varav en tjänstgjorde om 
kök . Huset var nog tätt och kunde hållas 
varmt- på ansiktshöjd -, men imma från 
köket skapade stora mögelkolonier uppe 
under taket, och nere vid golvet var tem
peraturen ofta några grader under noll 
med en "glaciärpanel" på väggen som 
följd. Värmen hölls till en början uppe 
genom kol, men när detta tagit slut fick 
man klara sig med sälspäck som eldades i 
spisen efter en uppfinning av Jonasen . 
Ifråga om kläder fick man tillämpa me
toden lager på lager med förstärkning 
t ex av segelduk som syddes till extra
plagg av egen Snow Hill-design. Då det 
visade sig att Antarctic uteblev och man 
måste räkna med ytterligare en över
vintring , tvingades man lägga om kost
hållet, så att pingviner och sälar fick 
släppa till större delen. De mesta måste 
saltas och det blev mycket av det goda: 
man fick stå i kö vid "vattenledningen" 
d v s en cistern med is som smälte i 
rumsvärmen . Ransonen var 3/4 glas ; sen 
fick man ställa sig sist i kön. Maten spe
lade givetvis stor roll i vardagen och gav 
ofta anledning till munterhet när Åker
lunds fantasi flödade eller inte räckte 
till: man tog alltså förståndigt på mat
sedeln och svälta behövde man inte. Att 
hårt fryst proviant höll länge fann man 
snart, men någon egentlig djupfrys
teknik kom man inte på. Särskilt upp
tinandet vållade stora svårigheter under 
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rådande förhållanden. Inga bristsjuk
domar uppstod dock här e ller över
huvudtaget på expeditionen. Sådant som 
kalorier och vitaminer bekymrade inte 
någon, men det gick bra ändå . 

Första vintern var utomordentligt 
hård. Periodvis, exempelvis i juli 1902 , 
kunde man ha mer än 11 sekundmeter 
och -24,4° i genomsnitt, och påfrestning
arna vid instrumentavläsning och på tu
rerna var enorma. Sen kom "sommar
en", som var den kallaste som över
huvudtaget registrerats dittills. Under 
den varmaste månaden , januari 1903 , 
var temperaturen i genomsnitt -0 ,9° med 
en vindstyrka av 6,0 meter i sekunden. 
Eftersom en andra övervintring blev 
nödvändig var det en god sak att denna 
vinter blev något mildare, men inte var 
det mycket. Den lägsta temperatur som 
noterades på Snow Hill var -41 ,3° .· 

Man hade med sig hundar , såväl grön 
lands- som falkiandshundar. De var både 

till nytta och bekymmer. O lyckan ville 
att de båda raserna allti d låg i strid med 
varandra och dessutom övergavs en 
sommardag en stor kull valpar av mo
dern och frös då ihjäl. Men under de 
långa färderna fick hundarna göra skäl 
för sig. 

Under den första sommaren gjorde 
Otto Nordenskjöld en 700 km och 5 vec
kor lång slädfärd söderut. Både ur 
glaciärologisk och geografisk synpunkt 
nåddes värdefulla resultat , men det var 
endast med yttersta ansträngning man 
lyckades genomföra färden . Det var den 
första längre slädfärden med hundar i 
Antarktis. Kom så den andra övervint
ringen och en ny vår. Innan båten var att 
vänta gjorde Otto Nordenskjöld med Jo
nasen en ny tur , nu väster- och norrut. 
Den kom att innebära att kartan helt 
måste ritas om, och namn som Kron
prins Gustafs kanal och Nordenskjölds 
land påminner om de nya geografiska 

De sex på vin/erstalianen Sno w Hill febr 02-nov 0}. Främre raden fr. v. Bohmna, Norden
skjöld, Sobra/. Bakre raden fr. v. Jonasen , Ekelöf~ Akerlundh 

138 

upptäckterna. Så fick de två plötsligt se , 
det var den 12 oktober 1903 , några un
derliga figurer staka sig fram mot dem. 
Hundarna i släden flydde i vild panik. Då 
Otto Nordenskjöld kom fram till de två 
helsvarta männen kände han först inte 
igen dem: det var kamraterna från An
tarctic , J.G. Andersson (som var ställ 
företrädande chef för expeditionen i Ot
to Nordenskjölds frånvaro) och S.A . Du
se , som med norske matrosen T. Grun
den hade tillbragt hela vintern i en liten 
stenhydda utan större resurser än dem 
de själva kunde skapa. Efter det fantas
tiska mötet på en plats som tidigare ald
rig besökts vände man snabbt om och 
nådde Snow Hill efter en knapp veckas 
tur. Troligen hade de ald rig med egna 
krafter lyckats taga sig fram. 

Detta leder oss in på fartygets färd och 
öde. När det stävade söderut på väg mot 
Snow Hill mötte man snart den apasser
bara packisen och beslöt då att de tre 
landvägen skulle ta sig fram för att var
sko om dröjsmålet. De landsattes i Hop
pets Vik , där man lade upp en liten livs
medelsdepå , och fortsatte söderut. Men 
snart kom de tre till öppet vatten och 
måste vända om och snart nog inrikta sig 
på övervintring där. Den genomfördes 
utan alltför stora men och med föda och 
värme från traktens pingviner och sälar. 
De tre upplevde givetvis mötet som en 
underbar räddning och kände det som de 
kommit till ett paradis när Snow Hill 
väntade med uppsn yggnin g och mycket 
arbete. 

Men Antarctics äventyr blev inte 
mindre säregna. Hon var ett tremastat 
barkskepp, ca 40 meter långt , byggt för 
gång i is och med maskin som komplet
tering till seglen. Försöken at t nå Snow 
Hill misslyckades, hon greps av pac
kisen , fick skrov och köl kn äckta, kros
sades efter en hjältemodig kamp och 

sjönk. Tjugo man stod pa Isen med 
närmsta land , den lilla ogästvänliga 
Pauletön skymtande i fjärran. I 16 dygn 
arbetade de sig framåt över isen som 
ibland drev dem ti llbaka och ön sjönk 
under horisonten. Men fram kom man. 
Följande natt kom en storm som skulle 
ha betytt a ll as undergång. Med blotta 
händerna bröt man så sten till sin hydd a 
och härdade ut i den genom den långa 
vintern ungefär på samma sätt som kam
raterna i Hoppets Vik. Ingen visste nå
got om deras öde. 

När det vårades hade man ett mål: att 
snarast nå Snow Hill. Kapten Larsen tog 
nu fem man med sig och rodde under en 
9 dagar lång äventyrsfylld färd i en av 
skeppsbåtarna fram via Hoppets Vik till 
stationen. Dit kom man sent på kvällen 
den 8 november 1903, efter ett helt ena
stående äventyr. 

På Snow Hill hade man under tiden 
glatt sig åt återfören ingen med de tre 
från Hoppets Vik. Men frågan gnagde, 
särskilt naturligtvis Otto Nordenskjöld: 
vad har hänt kamraterna från Antarctic 
och fartyget självt? Måste man förbere
da ännu en öve~vintring? Bodman och 
en kamrat var ute på äggplockning några 
mil från stationen och sov skönt den 8 
november tidigt på morgonen då någo n 
ryckte i tältet och på engelska fr ågade 
efter Sobra!. Stor överraskning: där stod 
två argentinska officerare, kapten Irizar 
på korvetten Uruguay och hans närmas
te man , och frågade efter vägen till Snow 
Hill. Här var räddningen nära, den som 
man vagt hoppades på. På Snow Hill 
enades man nu om ett snabbt uppbrott 
för stationens folk och man satte genast 
igång med att packa; lrizar ville snarast 
iväg ur sitt farliga läge. Helt mirakulöst 
dök alltså Larsen och hans mannar upp 
på kvä llen samma dag! Trots det tragiska 
budet om att en matros dött av sj ukdom 
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under vintern och att fartyget gått under 
var naturligtvis glädjen och lättnaden 
enorm. 

Lastningen forcerades nu ytterligare. 
Sedan ställdes färden mot Pauletön, där 
de kvarvarande tretton togs ombord, 
och därefter via Hoppets Vik tillbaka till 
Argentina. Men det var som om natur
krafterna inte ville släppa expeditionen. 
Överfarten var synnerligen stormig och 
det var en hårt åtgången korvett Uru
guay, som med bruten stormast gjorde 
sin insegling i Buenos Aires hamn. -En 
från Sverige utsänd undsättningsexpedi
tion befann sig då i Eldslandet på väg sö
derut. Samordningen med argentinarna 
brast emellertid, så att den fortsatte och 
fann ett tomt Snow Hill: även dess resa i 
polarisen blev svår. 

Trots att en stor del av samlingarna 
sjönk med Antarctic var de vetenskap
liga resultaten från expeditionen synner
ligen förnämliga: knappast någon svensk 
polarexpedition har haft något av lik
nande värde med sig hem. Men efter tri
umfen började allvaret igen för Otto 
Nordenskjöld. Trots ett statsanslag fick 
han ta på sig mycket stora kostnader för 
att bearbeta resultatet från expeditionen 
- ännu vid sin död 24 år senare hade han 
skulder från denna insats. Men så står nu 
en pampig rad arbeten som en erinran 
om hans expedition och dess vetenskap
liga resultat. - Här må vi ett tag gå från 
kronalogien och nämna att flera av ex
peditionens medlemmar ansåg att en 
uppföljning av forskningarna var nöd
vändig. Man kom överens med engelska 
forskare om en expedition som skulle ut
gå ti~l samma område 1914 och 1915. 
Men kriget kom emellan och planerna 
fick falla. 

1905 kallades Otto Nordenskjöld till 
professor i geografi (med handelsgeo
grafi) och etnografi vid Göteborgs Hög-
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skola, och Göteborg skulle han bli tro
gen resten av sitt liv. Men det skulle bli 
en intensiv och rörlig tillvaro med ideli
ga, ofta månadslånga föredragsresor i 
Europa och Amerika , med färder och 
konferenser i stort antal. Och dessutom 
engagerades han i rader av lokala upp
drag, bl a ordförandeskapet i Geogra
fiska Föreningen 1908 och ledamot av 
styrelsen för detta museum . Rektoratet 
för Handelshögskolan var likaså en stor 
arbetsbörda. Bland stora uppdrag var vi
dare hans engagemang kring fredsfrågor: 
1916 var han med Malte Jacobson i Ber
lin och Wien, 1925 deltog han som 
kommitteordförande i Nathan Söder
bloms ekumeniska möte. Allt detta inne
bar givetvis en begränsning av möj lighe
terna till eget vetenskapande, men han 
fortsatte och var hela livet en flitig skri
bent på olika områden. 

Några forskningsexpeditioner skulle 
han dock hinna med. Sommaren 1909 
gjorde han en färd till sydvästra delen av 
Grönland, från Holstenborg i norr till 
Godthaab i söder. Genom gamla kon
takter kom han grönländarna nära, och i 
övrigt kunde han på tre ställen få profiler 
av landskapet mellan kusten och inlands
isen, något som givetvis var av intresse 
ur landskapsgeografisk synpunkt. I vec
kor gjorde man långa turer i fjordarna 
och rodde större delen av den långa fär
den i en grönländsk kvinnobåt med en 
kajak till assistans. 

Den andra längre färden förde honom 
1920--21 till Peru och Chile. Resan i Peru 
blev en tungrodd expedition med peru
anskt deltagande: tre svenskar och ca 30 
peruaner. Först passerade man Anderna 
på drygt 4500 meters höjd under flitigt 
forskande i bl a moränavlagringar , sedan 
gjorde man en två veckor lång flodfärd 
på den virvlande Perene. De lätta flot
tarna av balsaträ välte ofta och både 

människor och material hamnade i for
sarna; bl a gick en del av fotomaterialet 
förlorad. Otto Nordenskjölds huvudin
tresse var närmast förutsättningarna för 
nordisk kolonisation och etnografiska 
studier bland Campas-indianerna, en 
stam som han kom i nära kontakt med 
och som reuan då kämpade för att inte 
bli helt beroende av de vita. 

Om Peru-färden främst omfattade 
geologiska och etnografiska studier , så 
skulle expeditionen i Chile beröra glacio
logi och klimatologi. Det största isområ
det utanför polarländerna finns i Ander
nas höga fjäll mellan Chile och Argen
tina - trakter som Otto Nordenskjöld re
dan 1895 varit nära. Nu landsattes han 
och tre svenska medhjälpare i den lilla 
Kelly-fjorden på 47° sydlig bredd. Med 
väldig möda arbetade man sig fram ge
nom den fuktiga urskogen : de tjocka 
trädstammarna visade sig vara smala , 
klädda av ett tjockt täcke av mossa och 
örter. "Man ser inte någon mark alls , 
över den ligger ett virrvarr av stockar, 
stammar och tuvor, och dessa flätas ge
nom vegetationen samman till en matta , 
där man vandrar eller kryper fram , oviss 
vilket ögonblick man skall fastna i en 
djup avgrund". Framme vid iskanten, 
som han finner vara av samma typ som 
på Spetsbergen, slår de läger och till
bringar 50 dagar under mätningar och 
studier. Under vistelsen där faller unge
fär en meter regn , temperaturen vid 
havsnivå är omkring 100. Detta är just in
te något angenämt sommarväder. 

Efter hemkomsten från Sydamerika 
hade Otto Nordenskjöld inga p~aner på 
några mera strapatsrika färder. Han såg, 
att polarfärder krävde en annan teknik 
än den han varit med om att utforma, 
nämligen flyget , något som han intres
serade sig för och trodde på. Några da
gar före sin död skrev han i anslutning 

till " Italia" -expeditionen att motgång
arna för färden inte fick betyda att man 
lät sig skrämmas för polarflygningar; det 
var något som .måste komma. Men hans 
största intresse låg på kolonisations
frågor. Om - som många ansåg under 
1920-talets hårda år - svenskar måste 
emigrera för att finna sin utkomst undan 
arbetslösheten hemma , vart skulle man 
då resa, var fann man de bästa förut
sättningarna för en ny tillvaro? 

Han fick aldrig se något fortsatt int
resse för polarfärder. När nu, 85 år efter 
hans egen avfärd till Antarktis, en yngre 
generation vetenskapsmän intensivt en
gagerar sig i världsdelens utforskning 
skulle han säkert med tillfredsställelse ha 
noterat detta och hans egen expedition, 
en gång så hårt motarbetad, nu åberopas 
som en av de viktigaste grunderna för 
nya svenska vetenskapliga engagemang. 

Jag har försökt teckna några drag ur 
min far Otto Nordenskjölds liv. Hur den 
lille pojken i mörka Småland ville under
söka allt i naturen omkring honom och 
hur sökandet kom att föra honom vida 
omkring. Hur ambitioner på olika plan 
spelade in: egna, släktens och landets, 
och drev honom ut på världsvida ex
peditioner, vilka skulle skänka åtskilligt 
med ära men för personlig del också be
kymmer , sådana som kunde ha knäckt 
vem som helst som haft mindre energi 
och ljus , kristen livssyn . Många ansåg 
nog att han valde sina mål alltfår fjärran , 
men han fann själv att dessa alltid kunde 
förklara väsentligheter i vår egen nära 
miljö. Han visste vad han ville och drev 
detta igenom - ofta försiktigt och sö~an
de- även om det officiella stödet och er
kännandet uteblev. Det var ett alltid 
verksamt liv, fyllt av äventyr och livs
fara, och med många arbetsuppgifter på 
lut, som hastigt ändades den 2 juni 1928. 
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Litteratur 

I Serien "Naval War College Historical 
monograph series" har nu nummer 7 ut
kommit. Den är författad av korrespon
derande ledamoten John B Hattendort 
och är en komplett förteckning över sjö
krigsteoretikern Alfred T Mahans samt
liga publicerade arbeten , vilket är en im
ponerande samling böcker , översätt
ningar, artiklar och broschyrer. 

Boken är illustrerad. Bland andra bil
der finns en av försättsbladet till en 
svensk översättning av en Nelsonbio
grafi, som år 1913 gavs ut av den då blott 
22-årige underlöjtnanten Daniel Land
quist. 

Mahans första verk, Sjömaktens in
flytande på världshistorien 1660--1783 , 
gavs f ö ut på 8 olika språk varav ett var 
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svenska (Militärlitteraturföreningen 
1899 och 1900) . 

Den som är intresserad av att söka ef
ter referenslitteratur har alltså här en 
guldgruva. 

Boken kan rekvireras från The Naval 
War College Faundatian (attn: Mail or
der) , Naval War College , NEWPORT 
R.I. 02841-5010, USA och den kostar 6 
dollar. 

Magnus Haglund 

Hattendorf, John B, and Hattendorf, 
Lynn C. "A Bib-liography of the Works 
of Alfred Thayer Mahan" Naval War 
College Press (1986). 
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