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Meddelanden 
från 

Kungl Örlogsmannasällskapet 

Nr 7/1986. Ordinarie sammanträde på Berga örlogsskolor den 8 januari 1986 
(Utdrag ur protokoll) 

l. Sammanträdet föregicks av ett studiebesök vid BÖS och den nya hamnen vid 
Berganäs. 

2. Sammanträdet hölls i Slottet i närvaro av 29 ledamöter under vice ordförandens 
ledn ing. 

3. Meddelades att sedan föregående sammanträde hedersledamoten Hugo Larsson 
och korresponderande ledamoten Curt Falkemo avlidit. 

4. Valdes ledamoten Kjell Lodenius till föredragande i vetenskapsgrenen " Orga
nisation och personal. Utbildning" för år 1986--87 . 

5. Föredrogs förvaltningsberättelserna för Sällskapet och för Tidskriften samt däref
ter revisionsberättelsen. Ett antal synpunkter på avgifter , arvoden , fondernas av
kastning , m m framfördes. 
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6. Fastställdes de presenterade resultat- och balansräkningarna samt bevi lj ades sty
relsen och kassaförva ltaren ansvarsfrihet för år 1985. 

7. sekreteraren meddelade att bildarkivet och fackbiblioteket , vilka som donation 
respektive genom köp erhållits efter korresponderande ledamoten Karl-Erik Wes
terlund nu finns i filialbiblioteket i Kastellet. Vidare meddelades att Sällskapet 
ånyo medgivits nyttja s k föreningsporto. 

8. Ledamöterna Strömbäck och Taube framförde uppfattningen att Sällskapet i hög
re grad borde gå ut med budskap och sprida information. 

9. Ledamoten Sölve Larsby föredrog utdrag ur sin årsberättelse i vetenskapsgrenen 
" Organisation och personal. Utbildning" med inriktning på marinens aktuella 
utbildningssituation. 

Stockholm den 5 november 1986 

Per lnsulander 
sekreterare 

Nr 8/1986. Ordinarie sammanträde i Stockholm den 8 oktober 1986 
(Utdrag ur protokoll) 

l. Sammanträdet hölls i SOSS lokaler, Skeppsholmen , i närvaro av 25 ledamöter. 

2. Meddelades att sedan föregående sammanträde ledamöterna Torgil Wullf. Vikror 
af Klint, Olof Falkendahl och Fredrik Stenkula avlidit. 

3. Då nya stadgar för Säll skapet fastställts med regeringsbeslut den 28 august i in
leddes slutbehandling av tillämpningsföreskrifterna. Beslutades att dessa skulle 
antas i samband med invalsprocessen vid novembersammanträdet. 

4. Fastställdes listor över till inval föreslagna. 

5. Beslutade Sällskapet utdela belöningar en ligt följande: 

- . ledamoten Curt Borgenstam silvermedalj för 40-årigt , omfattande marintek
niskt skriftställarskap i såväl inhemska som utländska publikationer, 

- örlogskapten Carl Arvid Klingspor hedersomnämnande och penningbelöning 
5 000 kronor för skickligt genomförd och stilistiskt väl presenterad enskild utred
ning vid militärhögskolans stabskurs. 
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6. Valdes ledamoten Bo Lindkvist till föredragande i vetenskapsgrenen " Vapenbära
res konstruktion" för år 1986-87. 

7. Orienterade ledamoten Dick Börjesson om marinens underlag till det kommande 
försvarsbeslutet. 

Stockholm den 5 november 1986 

Per lnsulander 

sekreterare 

Kungl Örlogsmannasällskapets 
filialbibliotek 

Kastellet 
Kastellholmen, STOCKHOLM 

Postadress: Box 10186, 100 55 STOCKHOLM. Telefon 08/21 17 82 
Öppet: tisdagar och torsdagar mellan kl 10.30 och 12.00 under tiden 1 oktober t o m 

30 april. 1 övrigt efter överenskommelse med b1bl1otekanen. 
Telefon bostad 08/84 98 58, sommarbostad 0221 /301 30. 

På grund av att nyanskaffningen i år varit /~ten ~om mer någon ny förteckning överbibliotekets in
nehåll inte att ges ut. Vi väntar till nasta ar. da v1 raknar med att kunna ta med aven de bocker 
som inköpts av framlidne korresponderande ledamoten Kar/-Enk Wester/und. 
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Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter 

Kungl Örlogsmannasällskapet är en Kunglig akademi stiftad 1771. Sällskapets syfte 
är att följa och arbeta för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i all
mänhet. 

l enlighet med detta syfte delar Sällskapet ut belöningar för tävlingsskrifter , artik
lar i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta arbeten vid militärhögskolan. 

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen eller sjöväsen
det i allmänhet. Vägledande vid ämnesval kan då vara den indelning i vetenskaps
grenar och fack som gäller inom Sällskapet nämligen: 

l. Strategi . Taktik med sambandstjänst. Navigation och sjöfart . 
2. Organisation och personal. Utbildning. 
3. Handvapen , artilleri- och robotteknik. Torpedteknik. Minteknik. 
4 . Krigsfartygskonstruktion. Maskin- och elektronik . Teleteknik. 
5 . Underhållstjänst och förvaltning. Hälso- och sjukvård med navalmedicin. 

Tävlingsskrift för år 1987 skall senast den 4 september 1987 vara Sällskapet till
handa under adress. 

Sekreteraren i Kungl. Örlogsmannasällskapet 
Box 10 186 
100 55 STOCKHOLM 

Tävlingsskriften bör åtföljas av ett förseglat kuvert som innehåller författarens namn 
och adress . 

Om tävlingsskrifter bedöms förtjänstfulla kan författaren tilldelas Sällskapets me
dalj eller hedersomnämnande samt penningbelöning. 

Kungl Örlogsmannasällskapet förbehåller sig rätt att i sin tidskrift. Tidskrift i Sjö
väsendet, publicera- även inte belönad - tävlingsskrift. 

Fabian och Ewa Tamrus stipendiefond inom Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Fonden har till ändamål att genom stipendier främja sjökrigsvetenskapligt arbete in
om områdena sjötaktik - även innefattande utvecklingen av vapenbärare . vapen och 
hjälpmedel- navigation och sjöfart. 

Örlogsmannasällskapet beslutar varje år i oktober månad på förslag av sin styrelse 
om utdelning av stipendier för inlämnade och granskade arbeten. Stipendie t utdelas 
vid Sällskapets högtidssammanträde. 

Den som önskar ifrågakomma för stipendium under år 1986 skall skicka in utred-
ning eller avhandling till 

Sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet 
Box 101 86 
100 55 Stockholm 

senast den 4 september 1987. 

Arbete för vilket författaren tilldelats stipendium förbehåller Örlogsmannasällska
pet sig rätten att publicera i sin tidskrift , Tidskrift i SjöväsendeL 
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Kungl Örlogsmannasällskapets 

innehåller f n drygt 32 000 bildkartonger med sannolikt över 100 000 bilder , 
systematiskt ordnade, lätta att finna . Arkivet finns nu i Sällskapets lokaler i 
Kastellet. Arkivet handhas av Korresponderande ledamoten, major Stellan 
Bojerud, MHS/MHA , Box 80007 , 104 50 Stockholm , tel 08-788 93 81. 

Har du själv några bilder 

som kan doneras till arkivet? Det kan vara fotografier, teckningar , reproduk
tioner av tavlor, kartor , bilder av personer m m, berörande mariner , både ut
landet men framför allt svenska marinen, d v s både flottan och kustartilleriet. 
Sänd dem i så fall till Bojerud eller till Sällskapets sekreterare. 
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Minnesteckningar 

Hedersledamoten Manfred Björkquist 

När biskop Manfred Björkquist den 23 
november 1985 gick ur tiden , 101 år 
gammal, var han svenska kyrkans senior 
cleri, den tilllevnadsåren äldste prästen, 
och Kungl. Örlogsmannasällskapets 
äldste ledamot, invald redan 1912. Sym
boliskt kan man säga att han seglade in i 
Örlogsmannasällskapet på ett pansar
skepp. Med många artdra delade han 
nämligen den indignation, som svepte 
genom landet efter ministären Karl 
Staaffs åtgärd år 1911 att inställa byg
gandet av det pansarfartyg, som den fö
regående regeringen under amiral Arvid 
Lindman beslutat om. Viss oin att käm
pa för en god sak tog den unge folk
högskolerektorn initiativ till en insam
ling för att med frivilliga medel stärka 
vårt sjöförsvar. Tillsammans med Sven
ska Pansarbåtsföreningen insamlades 17 
mil l. kr. vilka ställdes till K.Maj :t s för
fogande. Den 3 maj 1915 kunde pansar
båten "Sverige" sjösättas i Göteborg och 
två år senare, mitt under brinnande 
världskrig, ingå i kustflottan. 

Björkquists initiativ - själv har han 
sagt att iden till insamlingen kom över 
honom som en uppenbarelse- var ett ut
tryck för den nationalkänsla, som vid se
kelskiftet spirat upp i vårt folk och väckt 
en ny kärlek till det egna landet, märk
bar inte minst i konst och litteratur. 
Prostsonen från Gideå i Ångermanland 
tänl<te stort om land och folk . Gud har 
en mening med vårt folk . Med visionä
rens blick såg han ut över Sverige och lö
sensordet "Sveriges folk- ett Guds folk" 
föddes och blev ett motto och ett mål för 
en lång livsgärning. Nationellt och kris-
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tet hörde samman. Därför kunde han i 
sin skrift "Kyrkan , kriget och nationalis
men" skriva: "Då vi arbetat för försva
rets stärkande ha vi känt oss fylla en 
plikt mot Gud, som givit oss land och fri
het och allt vad däri vilar" . Livet ut höll 
han fast vid denna uppfattning och tve
kade aldrig att försvara den, då han möt
te människor som utifrån förmenta krist
na eller pacifistiska synpunkter såg ne
gativt på svensk försvarsmakt . 

Visionär och kämpe ... så kan man 
teckna bilden av Manfred Björkquist. 
Sigtunastiftelsn blev den borg, som han 
med lågande hänförelse och seg uthållig
het byggde upp till en kristen mötesplats 
med folkhögskola, internatläroverk , 
gästhem, bibliotek och kapell. Som rek
tor för folkhögskolan, som produktiv 
författare , som ledare för möten och 
konferenser med deltagare från alla sam
hällsskikt fick han som en härold ropa ut 
det kristna budskapet och ge impulser åt 
samhälls- och kulturliv. Han såg kyrkans 
behov av ökade lekmannainsatser och 
grundade kyrkobrödrarörelsen . Själv 
förblev han lekman tills han 1942 utsågs 
till biskop i det nyinrättade Stockholms 
stift. Även här sökte han vara en brobyg
gare mellan kyrka och folk, buren av 
vissheten att kyrkan trots motsägelseful
la tecken har en framtid . Några ord i 
hans Herdaminne till stiftet får vittna 
härom: " Jag betraktar denna avkrist
ningens tid som en hård mellantid. Jag 
ser fram emot en ny kultursyntes , då 
splittringen mellan kulturens olika ar
betsområden förbytes i samarbete . Jag 
hoppas på ett rikare och ansvarsfullare 

gemenskapsliv, i samma mån som den le
vande guden får komma till tals med 
människan". 

Med bibehållen andlig spänst fick den 
gamle biskopen uppleva sin 100-årsdag. 
Den ljusa framtidstron hade han kvar. 
Hans livsinsatser ger honom en aktad 

Ledamoten I var Hult 

Marindirektör Ivar Sebastian Hult föd
des i Västervik den 26 mars 1896 som son 
till majoren Ivar Hult och hans maka 
Sigrid född Lindroth. Han antogs till 
mariningenjörselev 1914, avlade stu
dentexamen i Linköping 1915 och antogs 
efter genomgångna elevkurser till marin
ingenjörsaspirant i september 1917. se
dan Ivar Hult avlagt civilingejörsexamen 
1920, blev han samma år utnämnd till 
mariningenjörsstipendiat och praktisera
de vid ingenjörsdepartementet i Karls
krona och vid varv och försöksanstalter i 
Tyskland. Han blev extra mariningenjör 
hösten 1922 och placerades som sådan 
vid Karlskronavarvet. Under ett par år 
var han sjökommenderad bl a på pansar
skepp och blev utnämnd till mariningen
jör vid mariningenjörkåren i flottans re
serv den l oktober 1924 med anställning 
som ingenjör vid ingenjöravdelningen i 
marinförvaltningen. 

I marinförvaltningen fick Ivar Hult 
rikliga tillfällen att utveckla sina speciel
la färdigheter liksom sin ovanliga för
måga till systematisering av det vetande 
han successivt samlade. Han visade stor 
skicklighet i utarbetande av överslags
beräkningar till olika fartygsprojekt, 
som kunde presenteras i form av skisser 
och ritningar, tabeller och diagram. 
Denna hans förmåga blev av stor bety-

plats i 1900-talets svenska kyrko- och 
kulturliv. 

Han efterlämnar närmast sonen Er
land, jur , och fil.kand., ombudsman, 
med maka Birgitta, receptarie. 

A v korresponderande ledamoten 
Carl-Axel Malmberg 

delse under 1930-talet , då en livlig de
batt pågick om flottans framtida utveck
ling i 1930-års försvarskommission och 
1943 års utredning rörande sjökrigsmate
rielen, där Ivar Hult var sakkunnig. Ut
kast gjordes till fartyg av de mest skilda 
slag från jagare till pansarkryssare och 
slagskepp. 

I samband med krigsutbrottet 1939 ut
lades projektuppdrag rörande kryssare 
och pansarskepp i Italien. Ivar Hult ställ
des därvid till den svenske marinaHa
chens i Rom förfogande som kontakt
man i tekniska frågor. Med ut
gångspunkt från det 15 cm artilleri, som 
börjat tillverkas i Bofors för holländsk 
räkning och som övertagits av Sverige, 
beställdes hos firma Cantieri Riuniti dell
, Adriatico i Monfalcone ett projekt till 
kryssare, som utarbetades i fruktbart 
samarbete mellan Ivar Hult och de ita
lienska marinkonstruktörerna . Såsom 
latinstudent och språkintresserad hade 
han lätt att tillägna sig kunskaper i det 
italienska språket. Vistelsen i Italien va
rade under större delen av 1941, varefter 
kryssarprojektet kunde levereras till 
marinförvaltningen och överlämnas till 
Götaverken för fullföljande av ritnings
arbetet till kryssarna Tre Kronor och 
Göta Lejon. Ivar Hult blev härvid kom
menderad till Göteborg för att vara ma-
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rinförvaltningens konstruktionskontrol
lant. D å han återkom till marinförvalt
ningen 1946 fick han uppdrag att deltaga 
i studiegrupper för uppgörande av rikt
linjer till nya fartygstyper. Bl a engage
rades han i utfo rmningen av det projekt 
till en ny stor to rpedbåtstyp som var un
der framtagande i samarbete med Göta
verken. I marinförvaltningen fortsatte 
Ivar Hult som konstruktionskontrollant 
för kryssarn a samtidigt som han hade 
uppdrag att uta rbeta specifikation och 
kontraktsritningar till torpedbåt typ T 
102. När en beställning av 11 torped
båtar typ T 102 lades ut på det tyska 
Lurssenvarvet utnämndes Iva r Hult 1952 
till byggnadskontrollant vid varvet i Bre
men-Vegesack. I denna befattning 
kvarstod han till sin pensionering den l 
april 1956 , då han civilanstä lldes med 
uppdrag att fortfarande vara kontrollant 
för de i Tyskland beställda torpedbåtar
na. Uppdraget avslutades i november 
1959. 

Ivar Hult utnämndes till marindirek
tör av 2:a gr 1945 och till marindirektör 
och l:a gr i marinen 1948. Han blev Rid
dare av Vasaorden 1938 och tilldelades 
Officerstecknet av italienska Kronorden 
1941. Han blev Riddare av Nordstjärne
orden 1952. 1941 blev Ivar Hult ledamot 
av Kungl Örlogsmannasällskapet 

Efter pensionering och civilanställning 
togs Ivar Hults erfarenheter i anspråk 
för konsultve rksamhet åren 1963-66. 
Han fick bl a systematisera ltteratur rö-
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rande bärplanbåtar och svävare, som då 
studerades och provades. 

Genom sina erfarenheter från projek
te ring av krigsfa rtyg och sin förm åga till 
muntlig och skriftlig presentati on blev 
Ivar Hult ofta engagerad som föred rags
hållare och lärare. Under många år av sin 
tj änst vid marinförvaltningen ledde han 
speci alkurs 1 kri gsfartygskon struktion 
vid Kungl Tekni ska Högskolan i Stock
holm. Han tjänstgjorde några års om 
uppskattad lärare i skeppsbyggnadslära 
vid sjökrigsskolan. 

Allt arbete som Ivar Hult utförde 
präglades av stor systematik, noggrann
het och omsorg . Han förde detalj erade 
minnesanteckningar , som han förutse
ende nog överlämnat till Kungl Krigsar
kivet och som kan komma till nytta för 
framtida studier. 

Vid sidan av tjänsten hade han bety
dande kulturella intressen bl a för kyr
kobyggnad och arkitektur. H an var ock
så flitig skribent och medverkade bl a på 
1930-talet med artiklar i tidskriften Sve
riges Flotta samt i Teknisk Tidskrift . Vi
dare var Ivar Hult medarbetare i boken 
" Klart Skepp", boken om Sverigeskep
pen 1949. 

Ivar Hult avled den 10 december 1985 
och efterlämnar, sedan hans maka Mar
gareta , född Södergren avlidit , dottern 
Birgitta med maken Bengt Grönqvist , 
försäljningsingenjör och barnbarn samt 

brodern Robin Hult . Av ledamoten 

Gösta Liljekvist 

Hedersledamoten Oscar Krokstedt 

Viceamiralen Oscar Krokstedt av led 1 

december förra året i en ålder av 77 år. 
Han var född och uppvuxen på Gotland , 
kom till flottan som sjökadett 1927. Han 
var senare plutonchef vid skeppsgos
sekåren i Karlskron a. Detta gav honom 
ett stort antal segelsomrar på skeppsgos
sefartygen af Chapman , Najden och J ar
ramas. Oscar Krokstedt hann under 
årens lopp även med mycken tjänst
göring på stridsfartyg bl a såsom FC och 
DC på vedettbåtar , minsvepare och ja
gare, flera år som flaggadjutant, sekond 
på Gotland under vinterl ångresan 
1950-51 och FC på Ä lvsnabbens första 
långresa 1953-54. 

I fortsättningen hade han kvalificera
de befattningar inom försvarss taben och 
var även marinattache vid beskickning
arna i London och Haag. 1961 blev han 
konteramiral och marinstabschef samt 
sedermera 1964-66 chef för försvarshög
skolan. Därefter följde de höga befatt
ningarna som militärbefälhavare - först 
med placering i Skövde och sedan i Kris
tianstad. Dessa senare befattningar in
nebar att han som den förste sjöofficeren 
fick föra befäl över icke bara marina för
band utan också över avsevärda arme
och flygförband . Dessutom fick han 
många värdefu ll a kontakter med total
fö rvarets civila o rgan inom samhället. 

Oscar Krokstedt var en mycket skick
lig stilist, vilket väl var en av orsakerna 
till hans framgångar inom stabstjänsten. 
Han blev tidigt ledamot av 
Örlogsmannasällskapet och hedersleda
mot 1961. Han besatt också en starkt hu
moristisk ådra , som fick utlopp inom 
kamratl ivet ombord och iland och inom 
många glada civi la sällskap. 

När Oscar Krokstedt gick i pension 
uppfyllde han en ungdomsdröm geno m 
att på akademisk nivå studera svensk lit
teraturvetenskap vid Stockholms uni
versitet. När han med gott resultat var 
klar med detta, hade Evert Taube nyli
gen avli dit. Vår litteräre amiral ägnade 
nu mycken tid åt att skriva om "Evert 
Taube och sjömansvisan". 

Oscar Krokstedt rönte som framståen
de militär stor uppskattning inom alla 
försvarsgrenar för sin raka befälsför
ening och för sina personliga egen
skaper. 

Känslan för det viktiga kamratskapet 
inom flottan på alla nivåer låg Oscar 
Krokstedt varmt om hjärtat. I Flottans 
Mäns riksförening var han hedersleda
mot. I de båda förening<1rna för f d 
skeppsgossar i Karlskrona resp Stock
holm var han hedersskeppsgosse p g a si
na insatser för bevarande av minnena 
från råseglartiden. Vid minneshögtiden i 
maj 1984 över af Chapman-epoken i vår 
örlogsflotta var f d kvarterschefen Krok
stedt den som under honnör gick om
bord på numera vandrarhemmet och tog 
emot de elva jubilerande besättningarna. 

Kamrater och vänner i vida kretsar vi ll 
säkert med tacksamhet minnas goda 
stunder tillsammans med den beläste och 
illtresssante samt all mänt uppskattade 
och omtyckte sjöofficeren Oscar Krok
stedt. En färgstark vän har lämnat oss. 

Oscar Krokstedt eftelämnar makan 
Ingrid, född Ljungberg , barn och barn
barn. 

A v hederledamoten 
Fredrik Taube 
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Hedersledamoten Magnus Starck 

Kommendören Magnus Starck var född i 
Stockholm den 15 juli 1907 och avled den 
10 januari 1986. Han var son till direktör 
Oscar Starck och hans maka Gee , född 
Robinson , E ngland. Han tillhörde en 
släkt som i tidigare generationer hade 
fl era anknytningar i flottan , däribland 
farbrodern , kommendören G ustaf 
Starck. 

Starck gick ut som etta på sin kurs vid 
sjökrigsskolan och blev fänrik vid flottan 
1929. Som subaltern tjänstgjorde han på 
pansarskepp och kryssare samt vid 
skeppsgossekåren och deltog i expeditio
ner med H M S af Chapman och H M S 
Najaden . Han utbildades i torpedtj änst , 
sambandstjänst och flygspaning och 
tjänstgjorde på jagare och torpedbåtar 
samt vid kustflottans fl ygavdelning. 

Starck genomgick allmän kurs och 
stabskurs vid sjökrigshögskolan samt 
strategisk och allmän kurs vid försv ars
högskolan . Mellan och efter dessa kurser 
var han fartygs- och förb andschef på tor
pedbåtar och jagare, chef för Göteborgs
avdelningen , chef på kryssaren Tre Kro
nor samt fl aggkapten vid kustflottan . 
Från landtjänstgöringar må nämnas , 
chef för marinavdelningen i försvarssta
ben , lärare i stategi och 1957 , efter ut
nämningen till kommendör , chef för sjö
krigshögskolan . Han tjänstgjorde som 
stabschef vid Marinkommando syd , i 
operationsavdelningen i marinstaben 
och var från 1964 till pensionavgången 
chef för dess sektion l. 

Som nämnts förunnades Starck att få 
många och höga befattningar i sjötjäns
ten . Samtidigt blev han tidigt stabsinrik
tad och blev i den operativa och taktiska 
verksamheten känd för ett klart och lo
giskt tänkande . 

Starck , som var mycket beläst , hade 
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utpräglade in tessen för säkerhetspolitik , 
strategi och krigshisto ria. Detta gjorde 
honom till en uppskattad lärare i strategi 
med föredömli gt upplagda kurser, bely
sande krigskonsten i historien , bl a Clau
sewitz' och Mahans läro r , men främst 
den aktuell a tiden med framtidsper
spektiv. Hans intressen och kunnande 
gjorde honom även till en framståe nde 
skribent i dessa ämnen. 100-tals uppsat
se r av hans hand publice rades i dags- och 
fackpressen och under 40- och 50-talen 
förekom han ofta som kommentator i 
Sveriges Radio. 

Starcks författarskap har en sä rskild 
tyngdpunkt 1 den sjökrigshistoriska 
forskningen. Han har från trycket ut
givet bl a "Sjökriget 1939-45" (1948) , 
samt "Allmän sjökrigshistoria 1930--45" 
(utgiven 1975). De senare verken , som 
var en fortsättning på Otto Lybecks och 
Gunnar Ungers arbeten, skrev han efter 
si n pensionering på uppdrag av chefen 
för marinen. 

För sin forskning och sitt författarskap 
tilldelades Starck Kungl Örlogsman
nasällskapets medalj i guld 1974. Han 
var ledamot av Krigsvetenskapsakade
mien sedan 1959. H an var ledamot av 
Kungl Örlogsmannasällskapet sedan 
1943 samt sedan 1976 hedersledamot , en 
hedersbetyge lse som hans forsknin g och 
författarskap förvisso fö rtjänade. 

1950 utnämndes Starck till adjutant 
hos kung Gustav VI Adolf och 1957 till 
öve ract ju tant. 

Magnus Sta rck var i sin tj änsteutöv
ning lågmäld men distinkt. Han ve rkade 
med vänlighet och fas thet samt kände 
omsorg om personalen, vars förtroende 
han vann. l sitt väsen hade han många 
likheter med den brittiska sjöofficers
stilen , när den är som bäst. Starck hade 

en andlig och kroppslig resning som man 
länge kommer att minnas. Inte minst ge
nom hans författa rskap kommer hans 
namn länge att fortl eva, särskilt hos his
torieforskare och i undervisningen vid 
försvarets högsko lor. 

Magn us Starck efterlämnar makan 
Eli sabeth, född Nyman, dottern E li sa
beth med make kanslichef Ca rl Henrik 
Hedlund , Köping , och deras barn Hans, 

Ledamoten Hans Gottfridsson 

Den 11 februari 1986 avled kommendö
ren l.gr Hans Gottfridsson. 

Hans Gottfridsson bjöd i hög grad på 
sig själv. Som nyti llt rädd örlogsbaschef 
ställde han en mängd frågor om till synes 
enkla och för medarbetarna sjä lvklara 
ting. Mycket snart fann man att Gott
fridsson på detta sätt snabbt ville skaffa 
sig en bred kunskap om sådana detaljer i 
organisationen som en chef måste be
sitta för att kunna verka effektivt. 

Gottfridsson hade en ovanlig förmåga 
att kunna tränga in i frågor av de mest 
skilda slag och att stimulera si na medar
betare. Människan Gottfridsson var för
synt och vänlig . 

Dessa egenskaper präglade också che
fen Gottfridsson - utan att auktorite ten 
rubbades. Han hade också en förm åga 
att agera med stor skärpa utan stora åt
hävor. 

Hans Gottfridsson föddes i E nköping. 
Efter studentexame n i Södertälje antogs 
han 1932- endast 18 år gammal- till sjö
kadett. Tre och ett halvt år senare kons
tituerades han till fänrik i flottan. Stat 
som fänrik vid flottan erhö ll han först 
1937. Han torde allstå ha tillhört den 
grupp office rare som p g a konjukturer
na måste tjänstgöra som " lön lösa" fän -

Anita och Jan , sonen Lennart , fil kand , 
postöverkontrollör med maka Margit , 
Täby , och deras barn Caroline och Ul
rika, samt systrarna Elsa Witt med make 
Carl- Henrik , aukt revisor , Viken , och 
Vivian med make disponent Ni ls Ben
nich , Stockholm. 

A v ledamoten 
Stig Strömbäck 

rikar i två år innan de kunde beredas 
plats i organisationen. 

Sedan gick det emell e rtid raskare i 
karriären och redan vid 28 års ålder hade 
Gottfridsson befordrats till kapten. Gra
derna kommendörkapten av 2:a och l:a 
graden passerades i rask takt och 1960 
befordrades han till kommendör. 

Sista betordningssteget togs 1966 i och 
med att Gottfridsson tillträdde som den 
förste i raden av chefer för sydkustens 
örlogsbas. 

Efter några elevår i bl a pansarskepp , 
kryssare och ubåt kom Gottfridsso n att 
ägna många å r åt ubåtsvapnet - dels som 
fartygschef (Gripen, U 6, Tumlaren) och 
del s som inspektör för ubåtsvapnet 
(lUV). Han gjorde sig känd som en 
sk ick lig ub åtsofficer; ständigt mån om 
att föra vapnet och dess verksamhet 
fram åt. 

Perioden till sjöss kröntes med tjäns
ten som förste flaggadjutant i Chefens 
för Kustflottan stab (1953-55). 

E n man med den kapacitet som Gott
frid sson besatt blir naturli gtvis ofta ian
språktagen i stabstjänst. Mellan sjö
kommenderingarna återfanns han därför 
på marindistrik tsstaber , marinstaben 
och äve n i förvarsstaben - företräd else-
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vis i befattningar som operatör. Hans 
mångskiftande bakgrund gjorde honom 
också lämplig som lärare för yngre kam
rater och under åren 1955-57 tj änst
gjorde han som lärare i strategi på sjö
krigshögskolan (KSHS). 

Under denna period kom han att in
tressera sig för internationell sjörätt. 

Under ett 10-tal år var han sedan che
fens för marinen representant i interna
tionella sjörättsfrågor och en av utrikes
departementet ofta anlitad expert på sä
kerhetspolitiska aspekter av detta områ
de. Han framträdde bl a i Tidskrift i Sjö-

Ledamoten Jens Stefenson 

Förre kommendören Jens Stefenson av
led den l mars 1986. Han var född i Öre
bro 1895 och sökte sig efter studentexa
men i födelsestaden till flottan. Han blev 
fänrik 1916, kommendörkapten av 2. 
graden 1939 och kommendör 1943. 

Jens Stefenson kom att verka främst 
inom utbildningssektorn och tjänstgjor
de efter sedvanlig subalterntid vid dåva
rande sjömanskårens skolor , vid såväl 
marinens underofficersskola som sjö
krigsskolan. Han vapenutbildades i tor
pedtjänst, vi lket medförde sjötjänst på 
torpedbåtar och jagare av olika typer 
och var bl a provturschef på jagaren 
Majmö 1938 samt divisionschef 1939-40. 

Efter genomgången naviga ti onslärar
utbildning 1924 blev navigation hans 
specialitet och han tjänstgjorde som lära
re i detta ämne vid såväl marinens un
derofficersskola som sjökrigsskolan samt 
utförde tillsammans med kommendör-
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väsendet med flera uppsatser i sjörätts
frågor. 

Hans Gottfridsson efterlämnar minnet 
av en kamrat som verkade genom stor 
kunnighet parad med vänlig fasthet . De 
som hade förm ånen att arbeta nära ho
nom kommer alltid att minnas honom. 

Närmaste anhöriga är makan Kaj , 
född Sjöstedt , dotte rn Astrid med make 
Sten Elffors , veterinär, sonen Ca rlos, ar
kitekt SAR, med maka Britt samt barn
barn. 

Vi lyser frid öve r hans minne. 

Ledamoten 
Karl Andersson 

kapten Sven Ulff en grundlig bearbe
tning av " Lärobok i Navigation ". 

Jens Stefensons namn är dock framför 
a llt förknippat med sjökrigsskolan och 
marinens officersutbildning. Han 
tjänstgjorde vid sjökrigsskolan under 
sammanlagt 17 år, varav sju som chef. 
En kort tid före hans tillträde som chef 
hade skolan flytt at från Skeppsholmen 
till Näsby slott, och det blev hans uppgift 
att fortsätta utveck lingen av skolan till 
en modern och effe ktiv utbildningsan
stalt. Med organistarisk förmåga , omfat
tande kunskaper och god människokän
nedom var han en respekterad och avhål
len chef. Trots en stundom kärv fram
toning men med glimten i ögat lyckades 
han under en brytningstid till den nya 
skolan överföra den goda disciplin och 
de goda traditioner, som skapats under 
tidigare år, samtidigt som otidsenliga 
kvarlevor från en svunnen tid rensades 

bort. För lärare och elever framstod Jens 
Stefenson som en utmärkt chef och en 
rakryggad man . 

Efter tiden som chef för sjökrigsskolan 
blev han den siste chefen för dåvarande 
Karlskrona örlogsstation och pensione
rades 1955. 

Han var vice ordförande i Svenska of
ficersförbudnet 1944-47 , blev ledamot av 

Hedersledamoten Hugo Larsson 

Civilingenjören , tekn dr h c Nils Hugo 
Charles Larsson , född 1906 avled 
1986-02-25. Efter studier vid KTH hade 
han anställningar vid dåva rande Tele
grafstyrelsen 1928- 1 945; vid försvarets 
forskningsanstalt (FOA) 1945- 1957, där 
han slutade som chef och generaldirek
tör (med avbrott 1950--52 , som chef för 
flygförvaltningens elektrobyrå); vid 
Svenska Philips 1957-1965 ; vid HIFAB 
1965-1974 (senaste åren som styrelse
ordförande). Han blev ledamot av Kungl 
Krigsvetenskapsakademien 1953 , he
dersledamot av Kungl Krigsvetenskaps
akademien 1953, hedersledamot av 
Kungl Örlogsmannasällskapet 1957, le
damot av Ingen jörsvetenskapsakade
mien (IV A) 1962 och tekn hedersdoktor 
vid Chalmers tekniska högskol a l 980. 

Hugo Larsson var en mångsidigt , in
tresserad och aktiv människa. Jag vill 
välja ut och kommentera några av de lin
jer som jag ser som dominerande i hans 
livsgärning: 

- hans engagemang för att ge försvars
forskningen en korrekt ställning i för
svarsplaneringen , 

- hans engagemang för introduktionen 
av radarn i svenskt civilt och militärt 
samhälle , 

Kungl Örlogsmannasällskapet 1933 och 
var dess vice ordfärade 1949-54. Han var 
även ledamot av Kungl Krigsvetenskaps
akademien . 

Närmast sörjande är sönerna Bengt , 
civilekonom , Jan, professor och Bror , vi
ceamiral , med familjer. 

A v korresponderande ledamoten 
Gunnar Hagman 

- hans engagemang för effektiv ener
gianvändning och energisparande , 

- hans intresse för sjöväsendet, från ör
logsmarin över handelssjöfart till båt
utnyttj ande . 

Rubrikerna kan förefalla disparata, 
men det finns alltid ett sammanhang 
mellan hans aktiviteter , som visar på en 
personlig tota lsyn på vad han ville och 
kunde. 

Hugo Larssons insatser som FOA-chef 
kan knapppast överskattas. Han etable
rade ett samförstånd mellan försvars
maktens beslutande myndigheter och 
FOA , där FOA accepterades som ett 
rådgivande organ i anskaffningsbeslut 
och - efterhand - även i taktiska och 
operativa frågor. Det var under hans 
chefstid som de första försvarsgrens
övergripande utredningarna kom till , 
och de första ansatserna till operations
analytiska studier. 

Hugos radarengagemang började un
der andra världskriget. Han svarade då 
för en arbetsgrupp, som på egen kompe
tens lyckades utveck la en konstruktions
ide , som ledde till ett antal svenskbygg
da , operativa anl äggningar - på kryssare 
och skepp, men också landbaserade -
byggda på FM-teknik. När denna teknik 
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övergavs för pulstekniken , följd e han 
med i utvecklingen och tillämpnings
ramarna ; jag minns särskilt hans fram
gångsrika insatser under tidigt 50-tal för 
att introducera pulsradarn som hjälp
medel för isbrytarna . 

Hugos engagemang i energisparfrågor 
kom väl ursprungligen från hans roll som 
byggansvarig hos Svenska Philips. Han 
utvecklade det vidare i aktiviteter inom 
IV A , i offentlig debatt med statliga myn
dighetsföreträdare och i egna konstruk
tioner och patent. En del av dessa är av 
särski lt intresse för seglare och i praktisk 
tillämpning. 

Hans intresse för sjön framgår av det 
sagda, men det bör tilläggas , att han hela 

sitt liv var aktiv seglare och att han ofta 
använde sina farkoster för att prova ut 
sina konstruktioner. 

Jag vill inte avsluta dessa korta min
nesord utan att framh ålla den inspireran
de roll i tjänsten , som han har utövat , 
när jag har följt honom i fotspåren till 
chefskapet för FOA. Hugo hade en to
talsyn på försvarsforskningens uppgift 
och han hade förm åga n att st imulera si
na medarbetare till att se denna och leva 
sig in i den. 

Hugo Larsson efterl ämnar sönerna 
Gunnar , Ove och Bertil med familjer. 

A v hedersledamoten 
Nils-Erik Lundquist 

Korresponderande ledamoten Karl-Erik Westerlund 

Förre förste stabsredaktören Karl- Erik 
Westerlund avled den 3 mars 1986. 

Han var född i Vänersborg den 3 de
cember 1910, son till landskamrer Erik 
Westerlund och dennes hustru Rut f . 
Björklund. Westerlund växte upp i 
Karlskrona, där han tog studenten 1928. 
Efter tre års juridiska studier vid Lunds 
universitet inledde han , som volontär vid 
Karlskrona- Tidningen år 1931 , en lång 
och framgångsrik bana i massmediavärl
den . Under åren 1933-1937 tjänstgjorde 
han i olika ledande befattningar vid Gö
teborgs Morgonpost. År 1937 blev han 
redaktionssekreterare vid Nya Dagligt 
Allehanda och år 1940 knöts han till för
svarsstaben, där han tillträdde en nyin
rättad befattning som stabsredaktör. 
Han blev sedan den militära presstjäns
ten trogen fram till sin pensionering år 
1975 och hann under 35 händelserika 
tjänsteår uppleva fem överbefälhavare . 

Under mer än ett sextiotal pressoffi-
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cerskurser har Westerlund klarlagt pub
liceringsregler , tryckfrihetsfrågor och 
andra för umgänget med nyhetshungriga 
massmedia väsentliga spörsmål för mer 
än 2 000 militära befattningshavare, som 
i sin tjänst haft med nyhetsförmedling 
och liknande frågor att göra . 

Under ungdomsåren i Karlkrona 
grundlade Westerlund ett livslångt in
tresse för marina frågor, kanske främst 
inriktat på fartygsmateriel inom all värl
dens örlogsflottor. Med den målmedvet
na noggrannhet och entusiasm som präg
lade det mesta han företog sig började 
Westerlund under 1930-talet bygga upp 
en foto - och databank med uppgifter 
om örlogsfartyg från i stort sett hela 
världen. Resultatet av en mer än 50-årig 
forskar - och samlarmöda donerade 
Westerlund år 1983 till Kungliga Örlogs
mannasällskapet. Ända in i det sista äg
nade han mycken tid åt att komplettera 
och systematisera de mer än 100 000 bil-

de rna i detta arkiv. 
Karl-Erik Westerlund belönades 1983 

med Sällskapets guldmedalj . 
Westerlund har under årens lopp , vid 

sidan av sitt ordinarie arbete inom för
svarsstaben , varit verksam i många mari
na sammanhang . Han har bland mycket 
annat varit redaktör för tidskriften Sve
riges Flotta , medarbetat i Marinkalen
dern , Jane 's Fighting Ships , Taschen
buch der Kriegsflotten och Flottentasc
henbuch. Härutöver har han varit redak
tör för Kontakt med Krigsmakten 
1948- 57 och medarbetat i fack - och 
dagspress med artiklar i försvarsfrågor. 
Han var 1962 med om att grunda Sveri
ges PR-förening vars förste hedersleda
mot han blev 1968. 

Westerlund hann under ett arbetsfyll t 
liv förvärva aktnin gsvärda kunskaper in
te minst inom den marina sektorn. Han 

kunde all tid finna svar på frågor rörande 
flottbyggnadsprogram, fartygstypers di
mensioner och prestanda , sjöstrider och 
mycket annat . Han delade gärna med sig 
av sitt rika vetande ti ll var och en som 
rådfrågade honom. 

Både unga och äldre publicister som 
behandlade marina företeelser fick ta sig 
i akt. Ytterst få felaktigheter undgick 
Westerlunds kritiska blickar. Han var 
flitig med riset men sparade gärna rosor
na åt skribenter som verkligen förtjäna
de dem. Hans motto var: all information 
måste vara korrekt i varje de tal j. 

Karl-Erik Westerlund efterlämnar 
hustrun Märta född Groth , sönerna Jan 
och Göran med hustrur , dottern Eva 
med make samt brodern Olov Wester
lund , Linköping. 

A v korresponderande ledamoten 
Bengt Ohrelius 

Korresponderande ledamoten Curt Falkemo 

Professor Curt Falkemo avled den 6 
mars 1986 i sitt hem i födelsesstaden Gö
teborg vid 65 års ålder. En fascinerande, 
varmhjärtad personlighet med entusiasm 
för hav, fartyg och sjöfart gick ur tiden. 

I nära tre decennier ansvarade han för 
en stor del av den skeppsteoretiska och 
havsteknologiska utbildninge n i Sverige 
som professor i skeppshydramekanik vid 
Chalmers tekniska Högskola. 

Curt Falkemo utbildade sig till skepps
byggare vid Kungl Tekniska Högskolan 
och fick i anslutning därtill mariningen
jörsutbildning. Civilingenjörsexamen tog 
han 1947 och utnämndes då även till 
marinunderingenjör i mariningenjörkå
rens reserv. Då hade han även hunnit 
med en anställning 1946-47 vid KTH:s 

institutition för teknisk hydramekanik 
som assistent till professor E Hogner. 

Sin mariningenjörsbana började Curt 
Falkemo 1947 i marinförvaltningens 
skeppsbyggnadsavdelning, på fartygs
byråns torpedbåtssektion, en väl vald 
plats vid denna utvecklingens tid för en 
ung hydrodynamiker. Åren 1950--52 följ
de sjökommendering som skyddsingen
jör på kryssarna Tre Kronor och Göta 
Lejon och därefter fram till 1955 tjänst
göring som lärare i skeppsbyggeri och 
maskinlära vid Kungl Sjökrigsskolan. 
1955 kom han tillbaka till KMF, nu till 
projektbyrån, där han 1956 blev chef för 
projektsektionen och utnämnd till ma
rindirektör av 2 gr. 

Curt Falkemos stora intresse och fal-
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lenhet för skeppshydramekaniken ledde 
till fortsatt studie- och forskningsenga
gemang vid KTH efter civilingenjörs
examen vid sidan av annan verksamhet, 
vilket resulterade i att han 1956 blev tek
nisk licentiat. Detta och hans dokumen
terade förmåga att förmedla sina kun
skaper till andra bäddade för en akade
misk karriär. Möjligheten därtill kom 
när professuren teoretiskt skeppsbyggeri 
(från 1960 skeppshydromekanik) vid 
Chalmers Tekniska Högskola ledigan
slogs. Efter sedvanligt ansökningsför
farande blev Curt Falkemo utvald och 
utnämndes till professor l juli 1957. l 
samband därmed inträdde han i marinin
genjörkårens reserv, men kvarstod, 
tjänstledig från professorsämbetet , yt
terligare ett år som chef för projektsek
tionen vid KMF. Sedermera flyttade han 
med familjen från Lidingö till Långedrag 
i Göteborg. 

Genast i början av sin verksamhet vid 
CTH anordnade Curt Falkemo i närhe
ten av sitt nya hem en anläggning för 
skeppstekniska försök med såväl släpade 
som självdrivna fartygsmodeller. Det 
slumpade sig så lyckligt att CTH för det
ta ändamål fick disponera en ej längre 
använd stor vattenreservoar i Långe
drag. Professorn själv konstruerade och 
lät tillverka försöksutrustningen, och an
läggningen utvecklades successivt till ett 
väl fungerande laboratorium , främst för 
skeppsteknologernas övningar och exa
mensarbeten , men man åtog sig även 
uppdrag utifrån. 

Parallellt med verksamheten i denna 
försöksanläggning upptogs och utveck
lades vid CTH en metod. som tidigare 
bl a tillämpats i England , att studera far
tygs sjöegenskaper genom modellförsök 
i naturliga vågor d v s självdrivna radio
styrda eller med långa linor bogserade 
modeller provas till havs i för modellska-
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lan lämpliga vågor. Sjötill ståndet , regi
strerat av särski lda vågbojar . ävensom 
modellernas rörelser och acce lerationer 
spelas via särskilda givare in på band och 
utvärderas med hjälp av datorer. Med 
denna metod utfördes omfattande upp
drag för FMV. 

Curt Falkemos mångsidiga marina in
tresse omfattade även havets utnytt
jande för annat än sjöfart. Då under 
1970-talet energiförsörjningsfrågorna ac
centuerades. engagerade han sig i pro
blemet att ekonomiskt kunna utvinna e l
energi ur havsvågor och organiserade då 
en forskningsgrupp inom detta område. 
Ett internationellt symposium om ut
nyttjande av denna energiform anord
nades även sedermera vid CTH. 

Till Curt Fa lkemos minnesvärda in
satser hör även grundandel av forsk ning 
och utbildning vid CTH kring under
vattensteknik och havsresursteknik. 
Dessa verksamhetsområden har fått en 
allt större praktisk och ekonomisk bety
delse bl a för off-shore-verksamhetens 
utveckling. Undervattensverksamheten 
är numera en självständig enhet med 
egen professur vid CTH. 

Curt Falkemo hade många internatio
nella kontakter och blev medlem i flera 
utländska skeppstekniskt vetenskapliga 
sällskap. År 1967 invaldes han i Kungl 
Örlogsmannasällskapet och 1970 i Kungl 
Krigsvetenskapsakademien. 

Betecknande för Curt Falkemos okuv
liga dragning ti ll havet var att han valde 
sin bostad i Långedrag med utsikt över 
inloppet till Göteborg. Där kunde han se 
Vinga fyr och följa sjöfarten. Småningom 
växte emellertid träden i omgivningen 
för höga. Då lät han bygga ett litet torn 
på taket till villan och fick därmed på 
nytt ögonkontakt med havet. Många 
vänner inom marinen bland andra har 

där i trevlig samvaro med Curt fått njuta 
av solnedgången över hav och båtar. 

Genom sitt glada, öppna väsen och 
sto ra intresseområde, sin kunnighet och 
härliga humor fick Curt Fa lkemo många 
vänner och bekanta såväl inom som 
utom det egna facket. Hos dem lämnade 
han vid sin alltför tidiga bortgång ve-

Ledamoten Torgil Wulff 

Kommendören av l.graden Torgi l Wu lff 
avled den 13 april 1986. Han var född i 
Kalmar den 12 september 1916, där han 
även avlade studentexamen. Han antogs 
som sjökadett 1937 och utnämndes i ja
nuari 1940 till fänrik vid flottan. Ut
märkande för Wulff var hans stora fysis
ka spänst och viljestyrka. Under kadett
åren fick han tillfälle att visa prov på bå
da. Under en simtur blev han påkörd av 
en racerbåt med hög fart. Han lyckades 
trots detta hålla sig flytande och blev så 
småningom bärgad. Efter en lång tids 
bortovaro kunde han återvända till sjö
krigsskolan, där han snabbt tog igen det 
förlorade och kunde vara med vid offi
cersutnämningen. 

Under beredskapsåren var han - lik
som de flesta yngre sjöofficerare - hu
vudsakligen sjökommenderad. Han 
tjänstgjorde på ett flertal olika fartygs
typer , mest torpedfartyg. Han ti llhörde 
pionjärerna på det nybildade motor
torpedbåtsvapnet, där han var chef på 
flera olika fartyg. 

Wulff kom tidigt i kontakt med press 
och försvarsupplysning . Åren 1944-45 
var han pressofficer i marinstaben, under 
vilken tid han bl a gjorde en föredrags
turne för skolungdom. Om somrarna var 
han dessa år också kadettofficer på sjö-

modi g saknad, men samtidigt även ljusa 
glada minnen och bestående uppskatte 
ni ng. 

Curt Fa lkemo efterl ärn ar makan Maj , 
född Skoglund , samt fyra döttrar med fa
miljer. 

A v ledamoten 
Börje Huss 

krigsskolan . Efter ytterligare ett par ja
garkommenderingar genomgick han 
åren 1946-49 sjökrigshögsko lans allmän
na kurs, stabskurs och torpedtekniska 
kurs. 

Under sina fortsatta sjökommende
ringar kom Wulff att huvudsakligen ägna 
sig åt jagarvapnet, vilken yerksamhet 
han krönte med fartygschefsskap på ja
garna Sundsvall år 1953 och Hälsingland 
år 1959-60. Wulff var känd som en bra 
chef med gott sjömansskap och god per
sonalbehandling som främsta kännetec
ken. Han var även utbåtsj aktutbildad 
och stack inte under sto l med att han 
med oro såg jagarvapnet försvinna. Det 
beredde honom dock en viss tillfredsstäl
lelse att se dessa resurser växa upp igen i 

form av korvetter och andra ubåtsjakt
enheter. Wulff var även under tiden 
1964-65 chef för minröjningsavdel
ningen. Ti ll hans sjötjänst kan också räk
nas , att han en tid hade tjänstledighet 
och seglade styrman i Amerikalinjen . 

Efter tjänstgöring som torpedofficer 
vid torped- och mindepartementet i 
Karlskrona år 1951 kom han sedermera 
under sina landkommenderingar att äg
na sig åt stabstjänst. Hans förmåga att 
tänka logiskt samt uttrycka sig koncist 
och lättfattligt i tal och skrift gjorde ho-
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nom väl ägnad till detta . Under åre n 
1960- 61 var han lärare i strategi på mili
tärhögskolan , och åren 1965-70 var han i 
följd chef för operationsledning l och 2 i 
försv a rsstaben , för att därefter bli sous
chef i östra militärområdesstaben. 1965 
utnämndes han till kommendör och 1968 
till kommendör av 1:a graden. 

Wulff kom tidigt att ägna sig åt för
fattarskap i sjömilitära , allmänt militär
politiska och folkrättsliga ämnen. I 
massmedia uppträdde han som före
dragshållare, författare av artik lar samt 
som kommentator till aktuella händelser 
inom detta ämnesområde. I Örlogsman
nasällskapet invaldes han 1957 och har 
vid ett flertal tillfällen tagit till orda i 
"Tidskrift i Sjöväsendet". I sällskapets 
minneskrift vid dess 200-årsjubileum år 
1971 var han en av huvudförfattarna. 
Hans expose över verksamheten inom 
vete nskapsgrenen I utgör en elegant be
skrivning av det svenska sjöförsvarets ut
veckling sedan sällskapets bildande, och 
hur denna har behandlats i årsberät
telser , debattartiklar och tal. 

Wulffs intressen och aktiviteter kom 
med tiden att a lltmer inriktas mot det 
folkrättsliga området. A lltsedan J 972, 
när han i stort sett lämnade den militära 
banan ägnade han sig helt åt den interna
tionella humanitära rätten. Han blev en 
av vårt lands främsta företrädare för den 
del av folkrätten , som tillämpas under 
krig, neutralitet och ockupation. 

Som sakkunn ig i försvarsdepartemen
tet deltog Wulff i den mångåriga diplo
matkonferensen i Geneve . som ledde till 
1977 års båda tillläggsprotokoll till 1949 
års ·Geneve-konventioner. Enligt hov
rättspresidenten Carl-Ivar Skarstedts 
minnesteckning i dagspressen har Wulff 
under denna konferens och i många and
ra sammanhang framstått som en re-
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spekterad ex pert på folkrättsreglerna i 
land- , sjö- och luftkriget. 

Ur Wulffs omfattande författarskap 
kan nämnas böckerna " Europas fram
tida sä kerh et" ( 1974), " Krig och Imma
nite t" ( 1975). "Vapen till varje pris" 
( 1977) samt " Handbok 1 folkrätt" 
(1980). Den sistnämnda boken utgör en 
överarbetning av en tidigare uppl aga, 
som han tillsammans med professor Stig 
Jägerskiöld utgav år 1971. Enligt ex
pertisen på området har denna utgjort 
en ged igen grund för undervisning och 
information dels inom totalförsvaret och 
dels vid universitet och högsko lor. För 
sina framstående insatser inom det in
ternationellrättsliga området hedrades 
Wulff med att 1980 bli juris hedersdoktor 
vid Uppsala universitet. Detta är en för 
en sjöofficer synnerligen ovanlig ut
märkelse. Som en av våra gemensamma 
kurskamrater uttryckte saken: "Vår ka
dettofficer inpräntade i oss att ingenting 
är omöjligt. Att Torgil blivit juris heders
doktor är ju ett bevis på att detta är 
sant". Från år 1974 var Wulff ledamot av 
folkrättskommitten, där han trots en 
vacklande hälsa verkade ända in i det sis
ta. 

För dem som inte kände honom när
mare gav kanske Torgil Wulff intrycket 
av en ganska sträng arbetsmänniska. Det 
var han också. men han hade även en an
nan sida. Han var mycket vänsä ll och 
med en fin humor. som i vänkretsen kom 
till uttryck både i tal och i skrift, på vers 
och prosa. 

Torgil Wulff efterlämnar närmast ma
kan Birgit. sönerna Petter, civilingenjör , 
Torbjörn, fil kanel samt dottern Helena, 
läkare. 

A v he,dersledamoten 
Gunnar Grandin 

Ledamoten Viktor af Klint 

Kommendören Viktor af Klint avled den 
30 maj 1986. Han var född i Stockholm 
den 17 december 1904, son till kon
teramiral Gustaf af Klint och dennes 
hustru Elisabeth , född H e lling. 

Viktor af Klint blev fänrik vid flott an 
år 1927 och därmed börj ade för hans del 
en lång följd av sjökommenderingar. 
Han valde tjänstegrenen artilleri, vilket 
kom att innebära att sjötjänsten till a llra 
största delen ägde rum på pansarskepp, 
kryssar och jagare. Redan som nyut
nämnd fänrik började Viktor af Klint sin 
artillerisliska karriär på pansarskeppet 
drottning Victoria och under de kom
mande åren följde tjänst ombord på a lla 
tre pansarskeppen i allt högre artilleribe
fattningar för att år 1949 avslutas med 
tjänst som fartygschef på Drottning Vic
toria , det pansarskepp där han hade haft 
sin första officerskommendering. Där
emellan tjänstgjorde Viktor af Klint på 
kryssare och jagare och den tjänsten av
slutades med chefsskapet på jagaren 
Puke år 1943. Viktor af Klints mångåriga 
erfarenheter och utomordentliga kun
skaper inom artilleritjänsten ledde också 
till väl meriterad tjänst i dåvarande 
Kungl Marinförvaltningen, vid Karlskro
na örlogsvarv och till kvalificerade lärar
befattningar. 

Under år 1938 tjänstgjorde Viktor af 
Klint som biträdande marinattache i 
Paris samt var adjutant hos Hans Kungl 
Höghet Hertigen av Halland. 

Förutom sin mångåriga tjänst på 

stridsfartyg hade Viktor af Klint också 
tjänstgjort vid skeppsgossekåren och seg
lat långresa med af Chapman och på ex
peditioner i hemmafarvatten med Jar
ramas. 

Vid utnämningen till kommendör år 
1954 hade sålunda Viktor af Klint en 
bred och omfattande bakgrund att bygga 
på, då han tillträdde tj änsten som chef 
för Göteborgs örlogsvarv samma år. De 
tio år, som han kom att tjänstgöra där, 
kännetecknades av utveckling uneler sta
bilitet och kontinuitet . Befattningen 
som varvschef i Göteborg blev den sista 
som aktiv officer. 

Under göteborgsåren var Viktor af 
Klint ordförande i Sjöofficerssällskapet 
därstädes och en samlande gestalt för 
flottans officerare i Göteborg. Han ska
pade också mycket goda relationer till 
sjöfartsvärlden i Göteborg och var med 
sin känsla för tradition, för örlogsmässig
het och stil ett föredöme för flottans folk 
och en respekterad man i Göteborgs 
marina kretsar. 

Efter pensioneringen år 1964 åter
vände Viktor af Klint till Stockholm , där 
hans kunskaper och pedagogiska fallen
het utnyttjades inom Stockholms skolor 
under åtskilliga år. 

Närmast anhöriga är hustrun Marie
Louise, född Rydin , samt sönerna Gös
ta , kommedörkapten, och Magnus, fil 
kandidat, med familjer. 

A v hedersledamoten 
Bengt Rasin 
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Ledamoten C J Olof Falkendal 

Professor emeritus Olof Falkendal föd
des i Stockholm den 29 juli 1901. Redan 
som 16- och 17-åring visade han intresse 
för teknik genom sommarpraktik. Efter 
studentexamen i Stockholm 1920 sam
lade han under mer än ett år ytterligare 
praktikerfarenheter, främst från flottans 
varv i Stockholm . 

1921 blev han antagen till mariningen
jörselev, starten på en 34 år lång , nästan 
oavbruten tjänstgöring inom marinen. 
Sedvanlig elev- och aspirantutbildning 
med kurser på flottans varv, pansar
skepp och jagare varvades med fyra år på 
tekniska högskolans fackavdelning för 
skeppsbyggeri, som ledde till civilingen
jörsexamen 1925. 

Falkendal utnämndes till mariningen
jörsstipendiat 1926 efter en mellantid 
som assistent vid skeppsbyggnadslabora
toriet på tekniska högskolan . stipen
diattiden tillbragtes som arbetare och ri
tare på varv i Holland och vid Kockums 
Mek . Verkstad i Malmö. 

1928 blev Falkendal extra mariningen
jör med tjänstgöring på flottans varv i 
Karlskrona, följt av sjötjänst på l :a ja
garflottiljen och som stabsingenjör på 
spaningsavdeln ingen. 

Falkendal utnämndes 1930 till marin
ingenjör av 2:a gaden i reserven och an
ställdes vid flottans varv i Karlskrona. 
Därefter följde en 12 år lång period på 
marinförvaltningens maskinbyrå i olika 
anställningsformer 6ch grader. Fast an
ställning vid mariningenjörkåren fick 
Falkendal som mariningenjör av 2:a gra
den år 1937. Han utnämndes till marin
ingenjör av l:a graden 1939 och till för
ste mariningenjör 1941. 

Tiden vid maskinbyrån avbröts av sjö
kommenderingar på de nya jagarna Gö
teborg och Stockholm samt av deltagan-
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de under delar av 1940 i Svenska Han
delsdelegationens förhandlingar i USA 
om ev. anskaffning av kryssare till svens
ka flottan . 

Inom marinförvaltningens ram för
ordnades Falkendal till kontrollant för 
maskineriet till kustjagarna , de modi
fierade stadsjagarna och kryssarna typ 
Tre Kronor ävensom för reparationen av 
maskinerierna från jagarolyckan vid 
Hårsfjärden . Under fem år deltog han 
även i omarbetningen av läroboken 
" Pannor och maskiner". 

Från 1944 till 1949 verkade Falkendal i 
Göteborg som kontrollant vid byggna
den av kryssaren Tre Kronor. Till en bör
jan gällde uppdraget även Göta Lejon, 
som dock snart fick egen kontrollant. 
Många intrikata problem löstes under 
denna tiden , bl a de svåra vibrationerna 
i akterskeppet, som visade sig sam
manhänga med en utformning av axel
bärarna , som avsåg höja verkningsgra
den, men som också gav svår kavitation 
på de högt belastade propellrarna, var
dera för 45 000 hästkrafter. 

Under denna tid i Göteborg utnämn
des Olof Falkendal 1945 till marindirek
tör av 2:a graden samt valdes 1947 tillle
damot av Kungl. Örlogsmannasällska
pet. 

1949 tillträdde Falkendal som chef för 
maskinbyrån vid marinförvaltningens 
skeppsbyggnadsavdelning. Han ut
nämndes till marindirektör av 1 :a graden 
1950, från 1954 med kommendörs tjäns
teklass. 

Som chef för maskinbyrån deltog han i 
utvecklingen av jagarna Hallands och 
Smålands ångpan nor hos Penhoet i 
Frankrike och var kontrollant hos de La
vals Ångturbin av samma fartygs turbin
maskineri. Han ingick även under en 

period i Ingenjörsvetenskapsakademiens 
tryckkärlskommission. 

1954 blev Olof Falkendal chef för ma
rinförvaltingens konstruktionskontor. 
Vid marinförvaltningens omorganisation 
samma år bortföll konstruktionskon
toret. Falkendal förordnades då till chef 
för fa rtygsbyrån , där han dock bara 
tjänstgjorde ett år innan han lämnade 
marinen för andra arbetsuppgifter. 

I mitten av 1955 tillträdde Falkendal 
sålunda en nyinrättad professur vid 
Chalmers tekniska högskolas skepps
byggnadssektion i ämnet maskinlära . 
Ämnet bytte sedermera namn till 
skeppsmaskinteknik. Falkendal var un 
der senare delen av sin professur även 
dekanus vid sektionen för skeppsbygg
nad. Förutom undervisning och forsk
ning gjorde han en uppskattad insats i 
teknologkårens angelägenheter och var 
1962-66 Inspektor för Chalmers student
kår. Han administerade även 1965 en 
kurs och kongress i fiskebåtskonstruk-

Ledamoten Fredrik Stenkula 

Förste marinläkare Fredrik Stenkula var 
född den 7 april 1900 i Getinge i Hal
lands län och avled den 17 september 
1986 i en ålder av 86 år. Närmast anhöri
ga är hans maka Elisabeth, född Palen , 
samt barn, barnbarn och barnbarnsbarn 
jämte syskon. 

Han var son till disponent Z Fredrik 
Anders Stenkula och dennes maka Clara 
Maria Nilsson. Efter studentexamen i 
Hälsinborg 1919, började han sina me
dicinska studier i Lund, där han blev me-

tian , som hölls i FAO:s regi vid Chal
mers. 

1967 frånträdde han professuren som 
emeritus. 

Olof Falkendal försk affade sig under 
sin långvariga tjänstgöring en gedigen 
kunskap om skeppsbyggnad, främst in
om fartygsmaskinområdet som, parad 
med erfarenhet och gott omdöme, kom 
marinen tillgodo under en period av ut
veckling och byggnad av jagare och krys
sare. På Chalmers vidgades fältet att 
även omfatta handelsfartygs maskine
rier. Samtidigt fick elevkåren glädje av 
hans förmåga till kamrat lig hjälpsamhet, 
som var opåverkad av åldersski llnader. 

Med makan Greta, som han gifte sig 
med 1928, fl yttade han som emeritus till 
Ängelholm, där han avled den 26 juli 
1986, tre dagar.före sin 85-årsdag. För
utom makan efterlämnar Olof Falkendal 
dottern Mari-Ann och sönerna Stellan 
och Göran med familjer. 

A v ledamoten 
Hans G:son Hafström 

dicine kandidat 1923 och senare med lic 
1927 vid Karolinska Institutet , Stock
holm . 

Efter tjänstgöring vid öron-, näs- och 
halsavdelningen vid Serafimerlasarettet 
1925, vid patologiska institutionen , Ka
rolinska Institutet 1926 inträdde han i 
marinläkarkåren 1927 som marinläkar
stipendiat över stat och tjänstgjorde som 
biträdande läkare vid flottans sjukhus i 
Karlskrona 1928. Han innehade befatt
ningen som fartygsläkare på långrese-
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fartyget Oscar II 1929- 1930. Efter en 

kortare tjänstgärning som underläkare 

vid Karlskrona lasarett utnämndes han 

1930 till distriktsläkare på flottans stat i 

Karlskrona med tjänstgöring vi<:! örlogs

varvet, en befattning, som han uppehöll 

i 11 år till 1941. Han tillträdde då be

fattningen som stabsläkare vid Blekinge 

kustartilleriförsvar, tillika regementslä

kare vid KA 2, en tjänstgöring , som va

rade 16 år fram till 1957. Han utnämndes 

då till l:e läkare och chef för sjukvårds

förvaltningen vid marinkommando Syd , 

en tjänst som uppehölls i 6 å r fram till 

pensioneringen 1963. 
Hans marina gärning var omfattande. 

Av hans 36 år som marinläkare fullgjor

des 22 år i chefsbefattning vid kustartil

leriet och flottan. Under 2 världskriget 

var han ansvarig för den omfattande på

gående medicinska upprustningen av 

hälso- och sjukvården i det marina för

svaret i Blekinge. 
Han var en bra chef och hade god för

måga att finna och skapa dugliga och en

tusiastiska medarbetare bland marinens 

sjukvårdspersonal och stimulera dem till 

fortsatt utveckling. 
Hans vänsälla sätt gjorde samarbetet 

med och ledningen av såväl de äldre som 

de yngre för kortare perioder kom

menderade marinläkarna lättsam och ef

fektiv. Förutom kontakten i tjänsten 

fingo de vid upprepade tillfällen erfara 

den gästfrihet och omtanke, som Fredrik 

och hans maka Elisaeth visade kollegor

na. 
Samtidigt med denna marina verksam

het bedrev han en omfattande privat

praktik i 55 år. Han var en mycket god 

representant för en duktig praktiker 
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med goda kunskaper såväl vad gäller 

diagnostik som behandling. I den läke

konst han utövade ingick hans djupt 

mänskliga attityd till patienterna , som 

medförde att han alltid gav sig god tid 

att lyssna och försöka tänka sig in i pa

tientens problem. Hans mångåriga verk

samhet medförde också en roll som fa

miljeläkare. I vissa familjer kunde upp 

till sex generationer haft honom som sin 

läkare. Hans mottagning var alltid fylld 

och det hörde till rutinen, att när vänt

rummet och trappan till mottagnings

våningen var fylld, gick doktorn ner och 

stängde ytterporten. 
Fredrik Stenkula hade en positiv och 

vänlig inställning till livet och medmän

niskorna ; hårda ord förekom inte , men 

väl vid behov nog så skarpa analyse r av 

olika problemställningar , såväl civilt som 

militärt. Hans starka humorisktiska ådra 

medförde glädje för kamrater och vän

ner såväl i arbetet som på fritid och som 

historieberättare var han av mycket hög 
klass. 

Under de sista å ren försämrades häl

san och han hade svårt att rör sig som 

förr. Vid vårt.sista sammanträffande var 

hans intellekt som förut hel orubbat, 

men som nämnts , hade han svårt att gå. 

Han nämnde. då, när han för ett ögon

blick avbröt sin lösning av ett kryptopro

blem: " Det är ju för väl, att när man bör

jar åldras och funktionerna försvagas , är 

det ju gott att vissnandet börjar 
nerifrån ." 

Fredrik Stenkula var en god männi

ska , en bra läkare och en god kamrat. 

A v ledamoten 
Lars Troeli 

Hands off. 
The SCC-200 submarine steering system is among the world's leaders in technological achievement. 

Embodying its own hands off concept, it offers fully aulornatic control of course and depth, with manual 

controlas a backup mode. Facilities for trim and compensation water controland r.p.m. control are al so 

provided . Various optional functions can be implemented. 

The digital mechanization and modular construction offer outstanding hardware and software flexibility, 

making the SCC-200 easily adaptable to new construction programs as weil as for modernization of 

existing submarines. 

Proven design 
The first generation of the 
SCC-200, utilizing one-man 
contro), digital teqpnology 
and ad\ianced built-in sell
monitoring, has been in 
operation in the Swedish 
Näcken class submarines 
since 1978. 
Foliow-on versions of the 

SCC-200 are implemented in the Swedish "Väster
götland" and the Norwegian."ULA" 
marines. 

The advanced control algorithms, an 
efficient tunctional mode and redundancy 

and extensive test and self
facilities have proven to offer 

exceptional system pertormance, reliability, 
availability and safety characteristics. 

SAAB INSTRUMENTS 
Saab·Scania Combitech Group 

P.O. Box 1017, S-55111 JÖNKÖPING, Sweden 
Rnone + 483619 42 24. Telex 70045 



RBS'15 
Tredubbel 

svensk fullträff 
Den nya svenska sjömålsroboten RBS15 

finns nu i tre versioner. Iden med robotfamilj~r har genomförtS 
på vårt tyngsta robotvapenprojekt 

RBS 15 står för tillförlitlighet, 
stor t:räfiSäkerhet och hög 
beredskap. Långsiktig plane
ring, samordnad utveckling 
och. standardiserat underhåll 
ger försvaret stora rationa
liseringsvinster. 
Fartygsversionen av RBS15 är 
nu installerad och operativ 
på Marinens ytattack. 

Till sjöss 

Svensk industri har åter visat 
förmåga att utveckla och levere
ra kompletta och avancerade 
robotsystem med svensk profil. 

SAAB MISSILES 
Ett företag i Saab-Scania Combitech-Gruppen 

Saab Missiles AB 
58188 Linköping 
Tel. 013-13286000. Telex50001 

Ledamoten 
JAN ENQUIST 

Några funderingar inför ett försvarsbeslut 
Anförande av ordföranden vid Kungl Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde 
den 17 november 1986. 

När jag idag nedlägger min befattning 
som ordförande i Kungl Örlogsman
nasällskapet har jag valt att i mitt an
förande fundera något över det försvars
beslut riksdagen skall fatta våren 1987. 

De flesta av oss här har inte deltagit i 
att ta fram det omfattande underlag som 
CM och ÖB redovisat för regeringen och 
försvarskommitten. Vi har i allt väsent
ligt varit hänvisade till de orienteringar , 
som successivt lämnats bl a i form av ÖB 
perspektiv- och programplaner och till 
den debatt , som förts och förs i mass
media. 

Men i varje fall några av oss har tidiga
re medverkat i motsvarande underlags
arbete och fått en viss erfarenhet av hur 
turerna bruka gå inför ett försvarsbeslut. 
Mina erfarenheter är ganska gamla och 
är främst från försvarsstaben under pe
rioden 1966-72. 

En grov karakteristik av hur dessa tu
rer gestaltat sig inför tidigare beslut kan 
för min del beskrivas i följande fyra 
punkter. 

l. Försvarskommitte (eller försvarsut
redning) har relativt tidigt lagt fram en 
säkerhetspolitisk bedömning för aktuell 
försvarsbeslutsperiod . Den har sökt bre
dast möjliga bas för denna bedömning. 
säkerhetspolitiska skribenter har enga
gerats, yttranden har begärts från en vid 
krets av myndigheter , organisationer 
m fl och i flera fall har debatt initierats 
och uppmuntrats . Den politiska enighe
ten i kommitten har i flertalet fall varit 

stor, till i det närmaste total. Kanske har 
denna enighet skapats på beskostnad av 
stringens, främst när det gäller hur den 
säkerhetspolitiska situationen kan på
verka Sverige och därmed hur styrande 
den kan bli för vårt försvars inriktning. 
Politikerna har dock alltid hävdat att 
den enighet man nått utgör en styrka bå
de utåt och inåt. 

2. ÖB med försvarsgrenschefer - ofta i 
enighet, ibland oense främst när det gällt 
avvägningen på anbefallda låga ekono
miska nivåer - har kraftfullt argumen
terat för ökade ekonomiska resurser, 
främst motiverade av den säkerhetspoli
tiska situationen. ÖB har regelmässigt 
redovisat en försvarsutformning på en 
egen ekonomisk nivå högre än den hög
sta , som regeringens direktiv angivit. Li
ka regelmässigt har ÖB påtalat ofull
ständigheten i det gällande pris- och lö
nekompensationssystemet. Ett genom
gående mycket tungt ekonomiskt av
vägningsproblem för ÖB har varit att be
mästra den allmänna värnplikten i för
hållande till förnyelsen av vårt flyg
vapen. 

3. Nästa steg i processen som kommit
ten haft att behandla kan kort sam
manfattas med: vilken inriktning skall 
försvaret ha under aktuell försvarsbe
slutsperiod, d v s vilka ekonomiska re
surser är politikerna beredda att avsätta . 
En huvudfråga har då varit, om politisk 
enighet kan nås även i detta avseende. 
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Vi har under åre ns lopp fått uppleva 
många - ibland för en utomstående sär
egna - politiska utspel, när det gällt hur 
mycket försvaret får kosta. Ett sådant 
var , när man jämförde kostnaden för en 
barndagshemsplats med ett viggenplan. 
Ibland har regeri ngen oberoende av tidi
gare givna direktiv ingripit i sent skede i 
denna process. Så skedde t ex 1966, då 
försvarsbeslutet måste senareläggas ett 
år till 1968 , men även 1971. 

4. Slutligen har kommitten lagt sitt hu
vudbetänkande och angett försvarets 
inriktning och därmed ekonomisk nivå. 
Oftast har full enighet inte nåtts och re
servationer lämnats av ett el ler flera 
oppositionspartier. En sak som genom
gående kan konstateras är, att vid inget 
beslut hittills har ÖB eget förslag fått ge
nomslag. En fråga man ställt sig varje 
gång är: Finns det logiskt sammanhang 
mellan den säkerhetspolit iska bedöm
ningen och inriktningen av försvaret? 
Många gånger tycker jag att svaret bli
vit: Knappast - några gånger: Nej . 

Jag angav inledningsvis att detta är ett 
försök till en grov karakteristik av turer
na inför tidigare försvarsbeslut. 

Känner vi igen turerna så långt de i 
dag är kända inför beslutet 1987? För 
min del blir svaret både ja och nej. 

Försvarskommittens säkerhetspolitis
ka rapport redovisades av en enig kom
mitte i maj 1985 , d v s norma lt tidigt 
två år före beslutet. Rapporten har re
mitterats och fått, som jag uppfattar det 
utan tillgång till remissvaren , ett ö~er
vägande positivt gensvar bl a av OB. 
Vist;! har t ex ÖB begärt mera konkreta 
skrivningar i olika avseenden , som kan 
tolkas så, att strävan till politisk enighet 
trots allt inneburit motsvarande krav på 
kompromisser. Det finns dock i rap
porten viktiga stä llningstaganden, som 
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rimligen måste få utslag i kommittens 
huvudbetänkande , d v s återverka på 
försvarsinriktningen. Några av dessa är 
följande: 
- att det nordeuropeiska områdets stra

tegiska betydelse ökat , 
- att det nordiska området kan beröras 

redan i inledningsskedet av en väpnad 
konflikt mellan maktblocken, 

- att tillgång till svenskt område inklusi
ve vårt luftrum kan vara av betydande 
värde för båda stormaktsallianserna i 
samband med ett krig dem emellan, 

- att den ökade räckvidden , rörligheten 
och flexibiliteten hos stormakternas 
stridskrafter förstärker möjligheterna 
att inleda angrepp överraskande och 

- att kränkningar av vårt territorium 
aldrig kan accepteras varken i fredstid 
eller under neutralitet. 
Jag talade nyss om logiskt samman

hang mellan de säkerhetspolitiska ut
talandena och tidigare kommitteers syn 
på inriktningen av försvaret. Om vi, en
ligt mitt förmenande, skall kunna kon
statera att ett sådant sammanhang rå
der, när huvudbetänkandet denna gång 
läggs - enligt avsedd tidsplan före jul -
måste en hel del krav innehållas. 

Med mitt synsätt är det främst följan
de som då skall kunna utläsas. 

Inriktningen mot ökad förmåga när 
det gäller beredskap i alla avseenden 
måste i första hand klart framgå. Det 
gäller alltså både insatsberedskap och 
långsiktig beredskap. 

Grund måste läggas på förm ågan att i 
fredstid kunna bemästra kränkningarna 
av vårt sjöterritorium och att kunna vid
makthålla insatskapaciteten , när det gäl
ler vårt luftrum . Denna grund måste va
ra så dimensionerad, att förmågan under 
en neutralitetssituation medger att hu
vudsyftet med vår säkerhetspolitik upp
nås. 

En annan viktig grund, som direkt är 
kopplad till insatsberedskapen, är att 
snabbt öka förmågan att skydda viktiga 
totalförsvarsobjekt mot sabotage. Att 
förh indra sådan fientlig verksamhet kan 
i värsta fall bli utsl agsgivande för våra 
möjligheter att möta överraskande an
grepp och fullfölja mobilisering. Vi är 
medvetna om vår sårbarhet och riskerna 
för denna typ av krigföring, men vi mås
te ges förutsättningar - som jag angav -
att snabbt öka förmågan till motåt
gärder. 

I insatsberedskapen ingår också och 
väsentligast att med framgång kunna 
möta överraskande angrepp innan vi 
hunnit mobilisera och utgångsgruppera 
våra stridskrafter. Den av försvars
kommitten starkt påtalade utvecklingen 
av stormakternas stridskrafter mot öka
de räckvidder , ökad rörlighet och ökad 
flexibilitet ställer i sig dimensionerande 
krav på vår försvarsförmåga. Det gä ller 
såväl kvalitet som kvantitet. Det gäller 
även på ett helt annat sätt än tidigare 
geografiskt , d v s utvecklingen av stor
makternas stridskrafter och tempot i en 
överraskande krigssituation medför , att 
ingen del av vårt land kan betraktas som 
ohotad . Det är inte vi , som avgör var ett 
eventuellt överraskande angrepp kan in
sättas mot oss, det är den tidiga utveck
lingen av en stormaktskonflikt , som di
rekt berör vårt närområde. Sveriges mi
litärgeografiska betydelse i ett sådant lä
ge avgörs av stormakterna , inte av oss. 

Den långsiktiga beredskapen, som 
skall möjliggöra att ett totalt mobiliserat 
försvar med effekt kan insättas , utgör i 
sig fundamentet för vår säkerhetspolitis
ka målsättning. Men den måste nu mera 
påtagligt avstämmas mot kraven att kun
na bemästra kränkningar i fredstid och 
under neutralitet, att kunna skydda to
talförsvarsobjekt mot sabotage och att 

med framgång kunna möta överraskande 
angrepp. 

ÖB har i sitt underlag till försvarskom
mitten - måhända med andra ord -
kraftfullt pekat på behovet av att för
stärka försvaret. Det är svårt att se hur 
någon i sak skall kunn a bemöta honom. 
Måhända har han i stället varit modest i 
sin slutsummering av behoven, därför att 
kraven på återhämtning relativt omvärl
den är så stora sedan lång tid tillbaka, 
och att tiden för att vidta kraftfulla åt
gärder framöver kan bli knapp. Det är 
lätt och riktigt att peka på ett för alla på
tagligt faktum härvidlag: varför fortsät
ter den främmande undervattensverk
samheten runt våra kuster? Vad syftar 
den ytterst till- och när? Som många har 
uppfattat det, är det en fråga om tro
värdigheten av vår säkerhetspolitiska 
målsättning . Det gäller framförallt för 
politikerna att här skapa förutsättningar 
för kraftfulla åtgärder - och det snabbt -
i form av ubåtsskyddsstyrkor med det vi
dare utnyttjande komponenterna i dessa 
kan få både i neutralitet och i en krigssi
tuation. 

Vi bör sammantaget kunna förvänta 
oss att det ansvar våra politiker nu har -
till skillnad från tidigare år - i varje fall 
utmynnar i att ÖB egen försvarsut
formning blir grunden för det kom
mande fösvarsbeslutet. 

Slutligen måste detta beslut utmynna i 
en för alla uppenbar lösning. Det stora 
och nära nog allt överskuggande pro
blem som befälssituationen idag utgör 
måste undanröjas. Befälet måste - med 
sina annorlunda uppgifter jämfört med 
övriga samhällsgruppers- ges alla de för
utsättningar som krävs för att vår totala 
förmåga redan i fred skall bli tillfreds
ställande . Det vilar ett tungt politiskt 
ansvar att så sker nu . 
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Ericsson 
i försvarets tjänst 

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

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 
16380 STOCKHOLM 
TEL: 08· 757 00 00, TELEX: 135 45 
BOX 1001, 43126 MÖLNDAL 
TEL: 031-671000, TELEX: 20905 

ERICSSON ~ 

Ledamoten 
STEN SWEDLUND 

Kommendör Sten Swedlund är chef för l. 
ubåtsflouiljen. 

Ubåtsvapnet- en satsning för 90-talet 
Årsberättelse i vetenskapsgrenen " Strategi och stridskrafters användning" för år 
1986 

Inledning 
Det svenska utbåtsvapnet grundades 
1904, då vår första ubåt, Hajen, sjö
sattes. Fram till idag har vi haft ett sjut
tiotal ubåtar i tjänst , varav närmare 
trettio strax efter andra världskriget. 

Så sent som för 15 år sedan hade vi 23 
ubåtar. En negativ vändpunkt kom i och 
med försvarsbeslutet 1972, då de s k 
fjärrstridsförbanden - attackflyg och 
ubåtar - pekades ut som en "försvar
funktion som torde kunna ges en lägre 
prioritet" . Följdriktigt har antalet ubå
tar minskats till 12 enheter, fördelade på 
tre serier: 

Fyra ubåtar typ Draken (ursprungli
gen sex), operativa 60--61. Modernise
ring genomfördes i början av 80-talet. 
Moderniseringen omfattade bl a livtids
förlängande åtgärder (från projekterad 
livstid på 20 år till 27 år). 

Ersättning sker med fyra ubåtar typ 
Västergötland 1987-1989. 

Fem ubåtar typ Sjöormen , operativa 
67-68. F n pågår en modernisering av 
ubåtstypen . Nytt strids- och eldlednings
system anpassat till den nya tunga torpe
den, tp 613, installeras. Vidare minskas 
upptäcktsrisken och förbättras ladd
ningsprestanda genom ett nytt snorkel
system . De genomförda förändringarna 
har givit mycket bra resultat. stridsvär
det är högt. En allvarlig brist är dock att 
hydrofonsystemet inte har givits en mot
svarande effekthöjning. Ersättning av 
Sjöormen är inplanerad med ubåt typ 

A19 i början av 90-talet. Ubåt typ A19 
skall enligt målsättningen ges utökad ut
båtsjaktskapacitet . 

Tre ubåtar typ Näcken, operativa 
78-79. Ubåt typ Näcken har mycket högt 
stridsvärde. 

Vi står inför ett nytt försvarsbeslut. 
Mycket talar för en ökad satsning på det 
svenska ubåtsvapnet. I regeringens pla
neringsanvisningar inför försvarsbeslutet 
för perioden 1987-1992 anges beträf
fande ubåtsfunktionen att "en tidig ut
ökning av antalet ubåtar bör eftersträ
vas . Överbefälhavaren skall i planering
en redovisa möjliheterna till sådan ut
ökning, varvid även möjligheterna att 
genom livtidsförlängning öka antalet 
ubåtar skall redovisas liksom möjlighe
terna till utökad minerings- och 
ubåtsskyddskapacitet. " 

Motiven till varför ubåtsvapnet nu ges 
en ökad betydelse finns det anledning att 
utveckla. 

stridsvärde i invasionsförsvaret 
Ubåtarnas stridsvärde har ökat markant. 
Starkt bidragande till detta är den svens
ka torpedutvecklingen. Den nya tunga 
torpeden, tp 613, är att betrakta som en 
"undervattensrobot". Räckvidden upp
går till mer än 2 landmil - att jämföra 
med 60-talets torpeder , där skjutav
stånden begränsades till ett par tusen 
meter. Den stora räckviddsökningen er
hålls genom övergång till väteperoxid-
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drift , som dessutom ger en helt spårlös 

bana. Torpeden är trådstyrd och försedd 

med målsökare, vilket möjliggör , att den 

stora räckvidden kan utnyttjas till fullo . 

Träffsäkerheten är mycket hög. Ä ven 

den lätta torpeden , tp 41-42 , har ut

vecklats i positiv riktning. Ub typ Väs

tergötland får en lätt torped med såväl 

trådstyrning som målsökare. Torpeden 

är ursprungligen avsedd som självför

svarsvapen men är även lämplig för 

ub åtsjakt - i fred i incidentversion med 

reducerad sprängverkan. Parallellt med 

vapenutvecklingen har strids- och eld

ledningssystemen nu fått en avsevärt för

bättrad kapacitet. Idag är det möjligt att 

samtidigt kontrollera ett stort antal tor

peder i insats mot flera olika mål. Preci

sionen i vapensystemet är så hög , att en

dast en torped erfordras mot varje mål -

att jämföra med äldre torpedsystem som . 

enbart medgav insats mot ett mål i taget 

och där en två-treskottsalva krävdes för 

att säkerställa träff i målet . Utveckling

en kan illustreras med bild 2 på sid 240. 

För att kunna utnyttja vapensystemet 

fullt ut behövs en förbättring av målin

formationen. Här står vi inför ett ge

nombrott , där vi med s k långbashydro

fon (passiv) får avsevärt ökade räckvidd

der och dessutom en mycket god analys

kapacitet för tidig och säker målidenti
fiering. 

Den nya hydrofonutvecklingen bygger 

på det faktum , att lågfrekvent buller har 

en mycket vidsträckt ljudutbredning i 

vatten. Bullret fr ån ett handelsfartyg 

kan ha en utbredningsprofil som bild 3 
på sid 241 visar. 

Andra fartygstyper har liknande ut
bredningsförhållanden 

Den maximala ljudubredningen i Ös

tersjön erhålls vid en frekvens av 

200-300 Hz. 
Östersjöns vatten är sällan homogent. 

Vattnet skiktar sig ofta beroende på 

temperatur , salthalt och tryck (djupet) . 

Härav följer att ljudu tbredningen i vatt

net varierar kraftigt. Temperaturdif

ferenserna i vattnet har störst inverkan 
på ljudutbredningen. 

Vintertid (december- april) är vattnet 

förhållandevis homogent , med låg ljud

hastighet (1440m/s). Normalt erhålls go

da räckvidder med såväl passiv som aktiv 
hydrofonspaning. 

Under den övriga delen av å ret upp

stå r brytningsfenomen som följd av tem

peraturvariationer i vattnet. Ljudvågor

na bryts av och räckvidderna för såväl 

passiv som aktiv hydrofonspaning mins

kar. Exempel på "vår- , sommar- och 

höstvatten " framgår av bild 4 på sid 242. 

Bilderna illustrerar tydligt varför 

ubåtsjakt i Östersjön är förenat med så 

·stora svårigheter! Den jagade ubåten , 

som kontinuerligt har kontroll på ljudut

bredningen i vattnet kan vä lj a ett djup , 

där risken för upptäckt minimeras. 

En specie ll företeelse , som före

kornmer under sommarha lvåret är den 

s k "ljudkanalen ", i vilken ljudutbred
ningen blir extremt god. 

Kanalen uppstår mellan två punkter 

som har samma eller nästan samma ljud
hastighet . 

Kanalbredden avgör räckvidderna: 

bred kanal- lägre frekvenser " får plats" 

i kanalen - längre räckvidder. 

Ett typiskt " sommarvatten " kan ha 

utseendet som bild 5 på sid 243 visar. 

Vid taktiskt utnyttjande av den s k 

ljudkanalen erhålls i de lägre frekvenser

na möjligheter till spaning , lokaliering 

och identifiering på avstånd överstigan

de halva Östersjöns bredd. 

För att ta emot lågfrekvent buller 

krävs ett särkilt antennarrangemang. 

Den cylindriska array som är standard 

idag har ett verkansområde som ligger 
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mellan 1000-12000 Hz. Genom att istäl
let utnyttja en lång array (40-50 m) som 
är monterad utmed ubåtens sida - flank 
array sonar (FAS) - eller som bogseras 
efter ubåten - towed arra y sonar (T AS) 
- blir det möjligt att täcka in det fre
kvensområde där utbredningen är som 
störst. (Bild 6 , sid 244.) 

Längden på antennen gör det möjligt 
att bibehålla god bäringsnoggrannhet i 
dessa låga frekvenser. 

Den bogserade antennens (T AS) stora 
fördel är , att ubåtens egenbuller inte 
stör spaningen . Nackdelen är att utbåten 
måste göra framfart och inte blir helt fri i 
sin manöver. (Bild 7. sid 245.) 

Utöver avsevärt utökade spanings
räckvidder så innebär den nya tekniken 
att ubåtarna får goda möjligheter att 
identifiera det inlyssnade bullret. Varje 
fartyg utstrålar ett karaktäristiskt buller. 
Det är främst i de låga frekvenserna som 
den intressanta målinformation finns att 
hämta. Med modern signalbehandling 
blir det möjligt att utförligt presentera 

Bild 3 

Frekvens i HZ 
2000 10000 

det inlyssnade målets,bullersignatur och 
att jämföra det med lagrade signaldata i 
en databank ("bullerbibliotek"). Med 
s k LOF AR- teknik (low frequency ana
lysis and recording) är det möjligt att ut
värdera: 

- Propellerdata (antal axlar och blad , 
prope Il ervarvtallvarvta Is än d r i ng ar) 

- motordata (2-4 takt, varvtal antal cy
lindrar m m) 

- Elmotordata (ub i eldrift) 
- Hjälpmaskinsdata (t ex smörjoljepum-

par , kompressorer etc) 
- Reduktionstal meilan motor - propel

ler 

Med LOF AR-teknik och ett bra bul
lerbibliotek är det fullt möjligt att iden
tifiera till typ och i vissa fall även till in
divid' 

Utnyttjandet av lågfrekvensområdet i 
kombination med avancerad signalbe
handling medför att ubåten i ett språng 
får fjärrspaningskapacitet! 

Utvecklingen av torped- och hydro
fonsystemen innebär således, att ubå-
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tens effekt i invasionförsvaret ökar mar
kant. 

Samtidigt får ubåten klart förbättrade 
verkansmöjligheter utmed hela den 
komplexa krisskalan . Dold och uthållig 
spaning med god yttäckning och mål 
identifi eringskapacitet - samt med ome
delbar vapeninsatsberedskap är särskilt 
betydelsefulla egenskaper i kris och 
konfliktlägren. Ett viktigt faktum är, att 
ub åtens beroende av extern målin
formation, främst genom flygspaning , 
minskar. I dagens svåra telehotmiljö är 
detta själklart en stor fördel. 

I en framtid kan det bli möjligt , att 
spaningsrapporter från våra ubåtar ut
nyttjas för vapeninsats från andra lång
räckviddiga vapensystem (sjörobot). 
(Bild 8, sid 246.) 

Utvecklingen på hydrofonområdet har 
aktualiserat frågan om robotbestyckning 
på ubåt. Internationellt är detta en ut
vecklingslinje, som redan har realiserats 
- även på äldre ubåtstyper. Utskjutning 

244 

Bild 6 
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av robotarna (t ex Harpoon och Exco
cet) sker genom ordinarie torpedtub. 
Den svenska sjöroboten - rb 15 - är nå
got för stor för att kunna avfyras från 
torpedtub. Den svenska lösning som har 
studerats förutsätter utnyttjande av en 
utvändig "robotgördel ". Den vägen är 
tekniskt framkomlig . För fortsatt pröv
ning av robotfrågan är det viktigt att 
väga in flera faktorer: 

Först och främst den positiva svenska 
torpedutvecklingen som i en internatio
nell jämförelse ligger långt framme och 
som bedöms ha goda förutsättningar att 
utvecklas mot än högre effekt. 

Svårigheten att störa torpeden ger de 
moderna torpederna fördelar. Det har 
visat sig vara ett svårlöst tekniskt/tak
tiskt problem att finna motmedel mot 
torpeder med trådstyrning och målsöka
re. När det gäller motmedel mot robot 
är situationen en annan. Här sker en 
mycket stor satsning internationellt. Vår 
egen robotförsvarsutveckling innebär, 
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att flera samtidigt anflygande robotar 
kan bemästras genom bekämpning och 
insats av motmedeL Det är rimligt att 
anta, att detta förhållande kommer att 
stå sig. Robotens begränsade vikt/volym 
i kombination med kostnad/antal gör, 
att motmedelsutvecklingen har försteg 
framför robotens målsökarprestanda. Vi 
kan således konstatera, att mot ett kva
lificerat mål krävs en insats av flera ro
botar men endast en torped. 

Röjningsrisken som följer med av
fyrandet av en robotsalva. Ubåten är 
tvingad att uppträda nära ytan vid avfyr
ningstillfället. Roboten bryter ytan och 
startar sin luftbana precis ovanför ubå
ten. Ubåtens kanske främsta egenskap. 
att kunna uppträda dolt. blir därmed av
sevärt försämrad. De moderna torpeder
na är betydligt mera "diskreta". Lågt 
torpedbuller och under upprepade skjut
förlopp utan att röja sitt läge. Den nya 
vapentaktiken där torpedinsats sker på 
mycket stora avstånd och med informa
tion helt från passiva hydrofoner inne
bär. att ubåtens sårbarhet minskar avse
värt. 

Kostnaden, som i stort sett är den 
dubbla för rb 15 i förh å llande till den nya 
tunga torpeden (613). Härtill kommer 
utvecklingskostnader för robotsystemet, 
som överslagsmässigt motsvarar kost
naden för en hel ubåt. 

Ä ven övningskostnaderna skiljer stort 
för de två vapensystemen. Vi skjuter 
idag 50-75 torpeder per år och ubåt och 
får därmed en unik möjlighet att öva upp 
en färdighet och kontrollera vår vapen
materiel under verk ligt realistiska for
mer. I robotfallet kan det av kostnads
skäl enbart bli frågan om något enstaka 
formellt skjuttillfälle, eftersom roboten 
inte kan "återanvändas". 

Sammantaget framstår således ro-

botalternativet idag som tveksamt. Det 
kunde dock vara intresssant att göra en 
förutsättningslös totalvärdering av sjö
robotsystemets effekt med utgångspunkt 
i olika plattformsalternativ-under ytan. 
på ytan. på land och i luften. 

Det är inte enbart ubåtens anfallska
pacitet, som utvecklas i positiv riktning. 
En annan viktig uppgift som våra ubåtar 
har i invasionsförsvaret är att lägga ut 
mineringar. Minor är billiga och effek
tiva vapen, men bara om vi förmår att 
lägga ut dem i tid och på rätt plats. Den 
ökade risken för överraskande anfall i 
kombination med ett starkt lufthot gör. 
att ubåten som minläggare blir a llt mera 
intressant. Minläggning från ubåt sker 
dolt. Angriparen måste således alltid 
räkna med en risk för minor - i anslut
ning till utskeppningshamnarna, utmed 
hela förflyttningsvägen över havet och 
slutligen i brohuvudet, där ubåtarna har 
en unik förmåga att dolUägga ut minor 
och alltså störa angriparens styrketill
växt i området. 

Redan idag har våra ubåtar möjlighet 
att lägga ut minor - men med två avse
värda minusfaktorer: 

Minlasten är begränsad till ett tiotal 
minor - den totala effekten blir därför 
begränsad. 

Minombordtagning sker på bekostnad 
av torpedlasten . En minlastad ubåt med
för endast torpeder för sjä lvförsvar. Med 
ubåtens relativa låga förflyttningsfart in
nebär ett beslut om mineringsinsats. att 
ubåten inte kan sättas in i anfallsföretag 
förrän efter flera dygn. sedan torpedför
rådet kompletterats i bas. 

Båda dessa nackdelar är nu på väg att 
undanröjas. Den s k mingördeln innebär 
att våra ubåtar kan ta lika stor minlast 
som våra jagare kunde. Konceptet inne
bär också. att torpedlasten är ograverad 
och ubåten kan alltså sättas in flexibelt 
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Ubåt me d mingördel 

utan tidsförlust i anfalls- eller minerings
företag allt efter lägets krav. (Bild 9.) 

Sammanfattningsvis kan vi alltså kon
statera att våra ubåtar nu är inne i ett 
mycket intensivt utvecklingsskede nä r 
det gä lle r spaningskapacitet och vapen
effekt. Full utdelning av de lovande 
framstegen får vi först, om ubåtens vik
tigaste ege nskap - att uppträda dolt -
kan vidmakthållas och vidareutvecklas. 
De senaste årens talrika ubåtskränkning
ar torde på ett otvetydigt sätt ha klar
lagt, hur svårt det är att upptäcka och 
bekämpa ubåtar i Östersjön med små 
bottendjup och stora temperaturvaria
tioner. Östersjön är ett havsområde som 
lämpar sig mycket väl för ubåtsoperatio
ner. 

Tekniskt sätt har vi i vår ubåtsutveck
ling 'kontinuerligt arbetat för att minska 
röjningsrisken. Bullerreducerande åt
gärder och gummiklädsel av skrovet är 
exempel på detta . Resultaten är positi
va. 
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Det kvarstående problemet gäller be
hovet att snorkla för att ladda ubåtens 
batterier. Även om en hel del har gjorts 
för att minska sårbarheten vid snorkling , 
t ex genom effekthöjning av dieslar och 
batterier , nya snorkelarrangemang, som 
minskar risken för såväl radar som IR 
upptäckt , så kvarstår faktum att en mo
dern ubåt behöver snorkla ca 10 % av 
den totala operationstiden. Det är mot 
den bakgrunden, som man skall se ut
vecklingen av det nya Stirlingmaskine
riet. Målsättningen är , att ubåten skall 
kunna uppträda i ul äge under mycket 
lång tid (1-2 veckor) utan att behöva 
snorkla - med en minskad röjningsrisk 
som följd. 

Ser man till ubåtarnas situation i bas , 
så är även där röjningsrisken mycket li
ten . Möjligheterna att upptäcka en ubåt 
på bottenlägesplats måste anses som 
minimala. 

Sammantaget har ubåtarna således en 
skyddsfaktor som inte torde överträffas 

av något annat vapensystem. Att " för
bekämpa" våra ubåtar är därför en svår 
uppgift för en angripare. Han måste i sin 
in vasionsplan kalkylera med ett ständigt 
ubåtshot. Detta innebä r att kvalificera
de skyddsresurser måste avdelas under 
he la företaget från kust till kust - även 
under returtransporter och under ut
lastn ing i ett brohuvud . 

U båtsjakt i fred 

I föregående avsnitt redovisades hur 
ubåtens effektivitet i invasionsförsvaret 
markant har ökat. 

Men också i fredstid får ub åtarna en 
helt annan betyde lse- nämligen i ubåts
skyddet . Våra ubåtar har under 1984-86 
haft ett flertal kontakter med främ
mande ubåtar/undervattensverksamhet, 
såväl inom som utanför sjöterritoriet. 
Trots att hydrofonmaterielen endast för
bättrats marginellt under denna tid , har 
vi kunnat kon statera. att ubåtsjakt är en 
rea listisk uppgift för våra ubåtar - in
ternationellt är detta sedan länge et t 

faktum. Den kanske viktigaste förutsätt
ningen för en effektiv spaning mot främ
mande ubåtar är , att våra ubåtar upp
träder do lt och har stor uthållighet. Den 
dolda spanin gen är den springande punk
ten - något som måste uppmärksammas 
särskilt i den nuvarande ubåtsskydds
planeringen. Vårt fredstida ut båts jakts
problem ski lj er sig på ett avgörande sätt 
från de förutsättningar, som råder i 
krigsfallet (krig, neutralitet) d v s den 
typ , av ubåtsjak t som redovisas i våra 
taktiska reglementen - fri och bunden 
ubåtsjakt. I krig hand lar det ·om att un
der en viss tid , inom et t begränsat områ
de e ller i d irekt ansluti ng till ett skydds
förem ål (konvoj, mineringsföretag) söka 
neutralisera ett ubåtshot. Den primära 
uppgiften för ubåtsjakten är att försvåra 
för angriparens ubåtar att göra vapenin
sats mot våra företag till sjöss. För att lö
sa sin uppgift tvingas angriparens ubåtar 
till ett aktivt uppträdande under ubåts
jakthoL Verkan gå r före skydd. I detta 
ligger en risktagning som kan ge ubåts
jakten fördelar. 

Bunden ubåtsjakt 
Bild JO 

8 
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Det ubåtshot som vi upplever idag är 
av annan karaktär. De inkräktande ubå
tarna har initiativet helt på sin sida vad 
gäller tid och område för insats. De är 
inte presssade att forcera ett ubåtsjakt
hot för att lösa sin uppgift. Tvärtom tor
de målsättningen vara att undandra sig 
ubåtsjakt. En främmande ubåt har goda 
möjligheter att tidigt registrera före
komsten av fartygstrafik i området. Med 
modern analysutrustning kan de olika 
hydrofoneffekterna identifieras och ho
tet klarläggas. Aktiv sändning från 
ubåtsjaktfartyg och helikopter uppfattas 
på mycket stora avstånd - långt innan 
sändningen utgör ett hot mot ubåten. 
Ubåten kan kontinuerligt följa upp för
ändringar i denna hotbild och fortlöpan
de vidta motåtgärder. Den kanske ef
fektivaste motåtgärden är att inta bot
tenläge (möjligt praktiskt taget i hela 
Östersjön) och där invänta ett gynnsamt 
läge att fortsätta företaget. (Bild 11).) 

Även de fasta systemen är förenade 
med svagheter i fredstid. Den inkräk
tande ubåtens taktik kan vara att utnytt
ja sjötrafiken på ytan som en täckmantel 
vid in- och utpassage i våra skärgårdar. 

Den skildrade händelseutvecklingen 
har verifierats gång efter annan i vår 
övningsverksamhet, där våra ubåtar age
rat som inkräktare. 

Den slutsats som nu bör dras beträf
fande vår fortsatta ubåtsskyddssatsning 
är , att vi i ökad omfattning måste satsa 
på dold och uthållig spaning. Att utnytt
ja våra ubåtar i ubåtsskyddet innebär, 
att vi berövar inkräktaren hans möjlig
het att fortlöpande kontrollera situa
tion~n. Vid ubåtsjakt med ubåt får in
kräktaren ingen förvarning . Den dolda 
spaningen innebär att våra ubåtar utgör 
ett kontinuerligt hot, som är förenat 
med ett betydande osäkerhetsmoment. 
Inkräktaren löper större risk att röja sitt 
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läge och möjligheterna till taktikan
passning reduceras. 

Hydrofonräckvidderna i Östersjön 
med befintliga passiva ubåtshydrofoner 
mot ubåt i eldritt uppgår till ett tusental 
meter. 

Till detta kommer kortvariga och klart 
röjande " bullertoppar" , som uppstår 
t ex vid masthissning , start och stopp av 
snorkeldrift , länsning o s v. Dessa " bul
lertoppar" förekommer alltid under ett 
ubåtsföretag men sällan från en ubåt , 
som går i hög beredskap t ex vid kons
taterat ubåtsjakthoL Det gäller alltså att 
jaga dolt! (Bild 12 , sid 252.) 

Den nya hydrofonteknik som tidigare 
beskrivits innebär även en avsevärd ka
pacitetsökning , när det gäller våra ubå
tars insatsmöjlighet i ubåtsskyddet . En 
satsning på moderna hydrofoner för våra 
ubåtar ger därför hög effekt både i inva
sionsförsvarsrollen och i den fredstida 
övervakningen och ubåtsskyddet. 

Det bör också framhållas, att ubåtar
na bedriver undervattensspaning kon
tinuerligt under gång i uläge obereoende 
av verksamhet i övrigt. Detta i kom
bination , med att våra ubåtar ligger ute 
under långa sammanhängande perioder 
(veckor) gör , att den totala spanings
effekten blir hög. 

Ett betydande problem i dagens 
ubåtsskyddsverksamhet är samordning 
av funktionerna " spaning" , "lokalise
ring" och " vapeninsats". Tidsfaktorn i 
denna händelsekedja är i högsta grad av
görande. Idealet är att dessa funktioner 
kan klaras ut av en och samma enhet -
d v s att tiden från upptäckt till insats 
minimeras. Våra ubåtar kan ges denna 
möjlighet, genom att den moderna 
ubåtsjakttorpeden tillförs samtliga enhe
ter. En viktig faktor i sammanhanget är, 
att befälsnivån på våra ubåtar är så hög, 
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JAKTUBA T Bild 13 

[~:=J 
1. 

l. Passiv hydrofon med långbas-array. 

2. Passiv hydrofon med cirkulärt array, 

3. Pingindikator. 

4. Trådstyrd målsökande torped. 

att insatsbeslut kan fattas snabbt och på 
säker grund. 

Våra ubåtars växande roll i fredsöver
vakningen och ubåtsskyddet aktualiserar 
en viktig fråga. För att få fu ll effekt ur 
ubåtssystemet krävs inte enbart en sats
ning på hydrofonsidan. Bemannings
graden måste ökas , så att våra kvalifice
rade ubåtar kan utnyttjas i ubåtskyddet. 
Ubåtar som ligger i depå ger självfallet 
ingen effekt i den nu så hårt prioriterade 
verksamheten . Av totalt tolv ubåtar är 
det rimligt att tänka sig en fullbem an
ning av tio enheter. 

Sammanfattningsvis har våra ubåtar 
visat god effekt i utbåtsskyddet . Uthål
lighet och dold spaning i kombination 
med möjlighet till klassificering och 
vapeninsats är för ubåtssystemet unika 
egenskaper. 

Det är därför viktigt, att en satsning 
nu sker på utbåtssystemet med snabb an
skaffning av lågfrekvenshydrofoner och 
ökad rustningsgrad som de viktigaste åt
gärderna. 

Antal- kvalitet 
Regeringen har i sina planeringsanvis
ningar inför försva rsbeslutet angivit , att 
en tidig utökning av antalet ubåtar bör 
eftersträvas. För att nå den målsättning
en kan flera olika alternativ övervägas. 
D en snabbaste vägen till en antalsökning 
är att förlänga Västergötland-serien. Yt
terligare två ubåtar bör byggas - särskilt 
som Kockums och Karlskronavarvet har 
en beläggningsvacka 1988-90 i skarven 
mellan Västergötland och nästa ubåtstyp 
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A 19 (ub åt 90). Åtgärden bör kombine
ras med att nästa ub åtstyp A 19 tidigare
läggs - ell er rättare sagt återlägges till 
sin ursprungliga tidsplan- samt idigt som 
serien utökas till minst sex ubåtar. Där
med ökar antalet ubåtar från 12 till 15. 

I ett längre perspektiv bör målsätt
ningen vara att öka antalet ubåtar till en 
18- båtsnivå. Det kan ske genom att ut
öka ubåt 2000 till 6 enheter. En snabbare 
väg är att bibehålla tre ubåtar typ Sor , 
som livstidsförlängs ytter li gare och ges 
en modifierad uppgiftsprofil med tyngd
punkt i ubåtsskydd i fred och i mine
ringsuppgifter (mingördel) i krig. 

En livstidsförlängning av Sor intill 
dess att ubåt 2000 är operativ , är ett pro
jekt med vissa osäkerheter. Erfarenhe
terna från motsvarande åtgärder på ubåt 
typ Dra är inte helt uppmuntrande . För
utsättningarna är dock gynnsammare på 
ubåt typ Sor - dels har den pågående 
moderniseringen utfallit väl och dels står 
ubåt typ Sor kvalitetsmässigt på en hög
re nivå än ub typ Dra . Att livstidsför
länga samtliga ub typ Sor bedöms som 
uteslutet: två st erfordras som " reserv
delsförråd" jmf ub typ Dra. För att sä
kerställa en god funktion är det viktigt 
att bibehållande åtgärder inplaneras re
dan nu. En satsn ing på förbättring av 
ubåtsskyddskapaciten, d v s en modern 
passiv hydrofon och bullerdämpande åt
gärde r, bör ge nomföras omgående som 
en första åtgärd . 

I anslutning till varje nytt ubåtsprojekt 
prövas kvalitetskraven mot kostnader 
för att finna den mest kostnadseffektiva 
lösnipgen. I djupgående och väldoku
menterade studier ställs olika alternativ 
mot varandra. Den i alla projekt osäkra 
faktorn är slutkostnaden , som ofta ham
nar ovanför de ansatta nivåerna. Ubåts
systemet utgör inget undantag från den
na "regel". 
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Gång efter annan omprövas därför 
kvalitetskraven för att den vägen nå 
fram till kostnadsreduceringar. I den be
sparingsprocessen måste vi vara obser
vanta på de negativa effekterna i för
hållande till den uppställda taktiska och 
tekniska målsättningen. 

Vi måste vara beredda att satsa för att 
bibehålla vår position " på förkant" av 
den tekniska utvecklingen . Förutsätt
ningarna för detta finns i landet - och 
dessutom till en betydligt lägre kostnad 
än i andra teknikledande länder. Vår 
ubåtsproduktion är med internationella 
mått ekonomiskt gynnsam - 20-30 % 
lägre kostnad än en utländsk ubåt med 
motsvarande prestanda. Våra torpeder 
kostar ca hälften av jämförbara utländs
ka alternativ o s v o s v. Vi har inga som 
helst möjligheter att mäta oss med en 
angripare, när det gäller antal stridskraf
ter. Men i fråga om teknisk kapacitet har 
vi en klar fördel - den måste vi utnyttja 
maximalt! En satsn ing på kvalitet är 
nödvändig , för att vi skall få en för
svarseffekt , som ger utslag i en angripa
res operativa planering. Den ökade kost
nad som följer med detta , måste vi ge ut
rymme för genom en hårdare priorite
ring av våra försvarsansträngningar. Vi 
måste befria oss från dagens "påsplane
ring" , som lägger hinder i vägen fö r en 
sakligt grundad inbördes värdering av 
olika systems stridseffekt , sårbarhet och 
allsidighet. 

Särskilt viktigt är , att marinens allt för 
knappa resurser nu satsas på förband 
med hög effekt såväl i invasionsförsvaret 
som i den allt mer dominerande freds
krissituationen. 

Självklart måste vi också vara fortsatt 
uppmärksamma på kostnandsutveck
lingen. Nya grepp måste tas t ex på tele
området, som drabbats av betydande 
kostnadsökningar. En lönsam åtgärd är 

säkert tekniksamordning mell an olika 
system - till exempel mellan ubåt och 
kustkorvett , som till stor del borde kun
na ha en gemensam " telestruktur". En 
annan åtgärd är att analysera de effekter 
som följer med FMV nya reducerade or
ganisation. Genom att lägga över hela 
ansvaret - "turn key" - på en huvud
leverantör får vi en kraftig kostnads
fördyrning . Har den vägts mot de ekono
miska vinster som görs i FMV organ isa
tion? 

Sammanfattning 
Anta let utbåtar har minskat från 24 till 
12 i snabb takt. 

I det förra försvarsbeslutet uttalades , 
att ubåtssystemet var prioriterat. I reali
teten har detta inte inneburit någon för
stärkning av ub åtsvapnet. 

Den tekniska och taktiska utveckling
en inom ubåtssystemet har knappast va
rit mer positiv än i dagsläget. Svensk 
ubåtsteknologi hävdar sig väl: i flera av
seende är vi ledande . Vapeneffekten 
ökar genom nya torpeder: minlasten 
flerdubblas: spaningskapaciteten för
bättras språngartat. Samtid igt kvarstår 
och förbä ttras (Stirling) ubåtens unika 
egenskaper - uthållighet och dolt upp
trädande. Ubåten blir än svårare att 
"förbekämpa" Osäkerhetseffekten (den 

svagares främsta trumfkort mot en stark 
angripare) växer. 

Ubåtssystemet som tidigare ansågs be
gränsat till invasionsförsvarsuppgiften är 
idag flexibelt användbart inom hela 
krisskalan. I ubåtsskyddet har ubåtarna 
visat goda resultat. Den tecknade bilden 
är med rätta posi ti v. Dessvärre finns ett 
par viktiga förbeh åll. Inom flertalet sek
torer bygger redovisningen av ubåtarnas 
stora framsteg - i en del fa ll är det rätt 
att tala om genombrott - på " prov och 
försök" . Den nya långbashydrofonen 
finns bara i en prototyp på en av våra 
ubåtar. Samma sak gäller mingörde ln . 
Stirlingmaskineriet är också under ut
veck ling. 

Nu gäller det att så snabbt som möjligt 
anskaffa den nya materielen , så att den 
redovisade effekthöjningen kan bli verk
lighet! 

Det svenska torpedvapnet som idag 
står på mycket hög nivå har goda ut
vecklingsmöjligheter. E n satsning på 
detta framstår som minst lika angeläget 
som utveck lingen av olika robotsystem. 

Vi står inför ett nytt försvarsbeslut. 
Regeringens planeringsinriktning är en
tydigt - " en tidig utökning av antalet 
ubåtar bör eftersträvas". Nu gäller det 
att ta steget fullt ut - från en väl under
byggd målsättning till en reell förstärk
ning av ubåtsvapnet . 
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RBS?O är en bärbar luftvärns
robot som kan ta emot exakta 
måldata från spaningsradar. 

Systemet kan enkelt monteras 
på både fordon och fartyg. 
RBS?O är vällämpat för både 
punkt- och ytförsvar genom god 
yttäckning och förmåga att be-

Allsidigt 
luftförsvar 
kämpa mål såväl framifrån som 
mål på tvärskurs. 

Både lågt flygande mål och hov
rande helikoptrar kan bekämpas 
innan de har hunnit använda 
sina vapen. 

Systemet är i bruk i svenskt luft
värn och mekaniserade briga
der men även i flera andra län
ders försvar. 

EIE AB BOFORS 
S-691 80 BOFORS, Sweden 
Telephone: (0)586-810 00 

ERIK HALL 

Referat om den sovjetiska arktiska sjöfarten 
Ur Morskoj Flor (Handelsfottan) nr l/ 1985. 

Längs Norra Sjövägen 

Under 1960 och 1970 -talen trädde den 
första atomisbrytaren Lenin och en hel 
serie isbrytare av typ Moskva i tjänst. 
Det praktiska resultatet blev att den 
arktiska sommarsjöfarten kunde utsträc
kas och förlängas. Under 1920-talet be
drevs sjöfart endast i utkanterna av Nor
ra Sjövägen och då under en eller en och 
en halv månad. Nu kunde sjöfart be
drivas från juni till oktober. 

En principiellt ny etapp i kampen om 
Norra Sjövägen blev höst- och vinterseg
lationen i sydvästra delen av Kara-havet , 
som framtvingades av Norilsk-kombina
tets (i Jenisej) behov av förnödenheter 
och skeppning av sina produkter. Detta 
kunde inte klaras av under den traditio
nella arktiska sommarseglationen. 

Sjöfartsministeriet hade vid 1970-talet 
tillräckligt antal isbrytare och specialfar
tyg för att sätta igång denna höst och 
vinterjöfart på Norilsk, men man sak
nade erfarenheter, och det saknades 
även uppgifter om de hydrameteorolo
giska förhållandena i Kara-havet. Det 
fattades ett beslut att i november - de
cember 1970 göra en experimentresa 
med ett lastat fartyg till Norilsk-kom
binatets hamnstad Dudinka i Jenisej. 
Med detta beslut kan man anse , att man 
har börj at ett planmässigt arbete på att 
få igång en vintersjöfart längs Norra Sjö
vägen. 

För att utföra experimentet valdes det 

Anm. Gizjiga är av typ Amguema och byggd 
1967 , DW 7 400 ton 

diesel-elektriska fartyget Gizjiga. På 
sträckan Kara-porten- Jenisej skulle det 
konvojeras av atomisbrytaren Lenin . I 
Jenisej-mynningen väntade isbrytaren 
Murmansk och på Jenisej skulle isbrytar
na Kapitan Belousov och Kapitan Vo
ronin övertaga konvojeringen . Namngiv
na forskningsinstitutioner deltog även. 
Den 14 november 1970 återvände Giz
jiga med last av koppar- och nickelmalm. 

Beräkningar visade att det från nä
ringslivets synpunkt var lämpligt att för
länga den arktiska seglationen. 

Under november och december 1971 
sändes last till Norilsk-kombinatet efter 
ett utvidgat program . Ändamålet var att 
få mera tillförlitliga uppgifter om möjlig
heten att använda fartyg av o lika isklass 
på resa till Dudinka och även att studera 
väderleksförhållandena sent på hösten 
och vintern. Ledningen för företaget la
des på Norra Sjövägens administration. 
Under denna operation deltog kraftiga 
lastfartyg nämligen de diesel-elektriskt 
drivna Gizjiga, Lena , Kujbysjevges och 
virkeslastarna Yostok-5 , Petjenga, Par
golova och isbrytarna Lenin , Murmansk 
och Kapitan Melechov. Det blev kallt , 
minus 35-400. Man visste inte hur eller 
om däcksmaskinerna skulle tåla denna 
kyla. Trots alla svårigheter blev ex
pe rimentet lyckosamt och den 4 janua ri 
1972 kom de sista fa rtygen Gizjiga och 
Lena till Murmansk med last från No
rilsk (Dudinka). På sträckan Kara-por

. ten - Dudinka förlängdes seglationen 
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med 57 dygn i jämförelse med medeltalet 
för sommarseglationen, och om man 
jämför med 1970 blev förlängningen 22 
dygn. 

Resorna till Duclinka i november 1972 
till januari 1973 blev svåra på grund av 
dåliga väderleksförhållanden och kraftig 
is. Trots ytterligare isbrytarinsats kunde 
endast åtta handelsfartyg ta sig fram till 
Dudinka. Tre fartyg skickades tillbaka 
utan att ha kunnat ta ombord någon last. 
lsläget var så svårt, att isbrytarna ibland 
fick ligga stilla. När fartygen till slut kom 
till l Kara-porten, fick man för första 
gången under resan se solen . Det var för
sta gången i historien, som sjöfart pågått 
här uppe under hela den tid polarnatt 
rått. Den 26 januari nåddes fritt vatten. 

Experimentresorna har haft ett stort 
vetenskapligt och praktiskt värde inte 
bara för sträckan Kara-porten - Duclin
ka utan också i andra arktiska regioner. 

Resorna till Duclinka har fortsatt och 
årligen blir det fler fartyg som deltager. 

En utvidgad arktisk vintersjöfart dik
terades även av behovet av transporter 
till oljeindustrin i Tjumen-området och 
geologerna på Tajmyr, Jama! och i Lena
bassängen. 

År 1975 öppnades en gasfyndighet på 
Jamal-halvön. Hit behövdes transporte
ras en sådan stor kvantitet last , att det 
var omöjligt att göra det under den korta 
sommaren på denna kust utan hamnar. 
Det beslöts att använda den landanknut
na isen som kaj och iordningsställa vägar 
på isen . Den 31 mars 1975 avgick diesel
elektriska fartyget Pavel Ponomarev 
med 4 000 ton av olika slags byggnads
materiel. En sådan tidig början på segla
tionen var en nyhet. Vid ön Kolgujev vid 
Petjora havet anslöt atomisbrytaren 
Lenin. Svår is mötte , och Lenin måste ta 
Ponomarev under bogsering. D en 5 april 
kom fartygen till den landanknutna isen 
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25 distansminuter från den planerade 
lossningsplatsen. Det blev svårt att ta sig 
dit, och det beslöts att lossa däckslast 
och maskiner med hjälp av tunga heli
koptrar. För att klara av de sista 14 di
stansminuterna till lossningsplatsen be
hövde Lenin fyra dygn. Fartygets last 
lossades här och transporterades i land 
med lastbilar och truckar på de i förväg 
färdigställda vägarna. 

Man hade lyckats att från 1970 till 
1977 förlänga den arktiska seglationen 
från 5 till 10 månader. 

År 1977 gick atomisbrytaren Arktika 
(nu Leonid Brezjnev) till nordpolen. 
Denna vetenskapliga och praktiska ex
perimentresa är en logisk fortsättning 
för att förbättra transportprocessen i 
den sovjetiska sektorn av de arktiska far
vattnen. 

År J 978, sedan årets Jamaloperation 
avslutats , avseglade de två fartygen Pa
vel Ponomarev med kurs mot Jenisej. I 
Kara-havet konvojerades de av atomis
brytarna Lenin, Sibir och Kapitan So
rokin. r slutet på april började isbrytaren 
Kapitan Sorokin kampen mot isen i flod
avsnittet. I april är isens tjocklek i Jeni
sej LS-2 m. Den l maj komPavel Pono
marev och isbrytaren Kapitan Sorokin 
till Dudinka, och den 7 maj kom också 
Navarin. Den 14 maj avgick fartygen 
från Duclinka och två veckor senare för
töjde de i Murmansks hamn. 

Denna resa visade på möjligheten att 
till Duclinka organisera å ret-runt-trafik i 
sydvästra delen av Kara-h avet. År 1979 
började å ret-runt-trafik till DuclinkeL 

Nästa anmärkningsvärcia etapp i 
e rövringen av de arktiska farvattn e n var 
beslutet att göra en expe rimentresa med 
e tt fartyg av förstärkt isklass (ULA) un
der ko nvojering av en atomisbrytare typ 
Arktika och gå hela Norra Sjövägen från 
väste r till öster. 

Den 26 maj 1978 avgick Kapitan My
sjevskij (samma typ som Gizjiga) med 
6 000 ton styckegods från Murmansk till 
Magaclan vid Ochotska sjön. Efter två 
dygn anslöt sig atomisbrytaren Sibir. 
Den 13 juni i Tjukotskoje havet i närhe
ten av Kap Serdtse-Kamen lämnade is
brytaren Kapit<lll Mysjevskij, och detta 
senare fartyg ankom elen 22 juni till Ma
gaclan. Största delen av resan gick nord
ligare än den väg som brukar tagas. Me
delfarten blev 7 ,3 knop. Denna resa visa
de elen principiella möjligheten att gå 

med lastfartyg av klass ULA (förstärkt 
isklass) uneler konvojering av kraftiga is
brytare på höga latituder uneler vårpe
rioden. 

I artikelns avslutning sägs , att nu på
går året-runt-trafik i västra sektorn av de 
arktiska farvattnen och nu återstår att 
komma lika långt i elen östra. 

Till detta kan läggas , att 1984 gjorde 
tre SA-15 fartyg resor från Yancouver till 
bl a Archangelsk. 1985 har liknande re
sor gjorts och resultatet redovisas nu i 
pressen. 

s~.~ 
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utvecklar, tillverkar och marknadsför marina försvarsprodukter, bl. a. 

MINFÖRSVAR UTVECKLINGsUPPDRAG UNDERVATTENSAKUSTIK 
Minor och minankare 
Armeringsdon 
Losskopplare 

Prototyptillverkning 
Serietillverkning 

U-BÅTSJAKT 
MINSVEPNING OCH MINJAKT Sjunkbombständare 
Spränggripare Signalsjunkbomb/ 
Kompletta svep Grodmansbomb 
Minförstöringsladdning 
(med akustisk avfyrning) RAKETSTÄLL 

för lys- och remsraketer 

Navigering 
Lokalisering 
Kommunikation 
Ordergivning - utlösningar 
Sonobuoys 
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PHILIPS 

The noble art of self-defence 
Inbyggd intelligens och multisensorteknik har snabbt ökat sjömåls
robotarnas effektivitet. Dessutom har det blivit allt vanligare att man 
avfyrar flera robotar samtidigt för att mätta fartygens eldlednings
system. 

Dags att kasta in handduken, alltså? Nej, långt därifrån. 

Det bästa och billigaste sättet att skaffa sig ett fullgott egenskydd är 
att komplettera artillerisystemet med ett bra passivt motmedelssys
tem. Ett system som automatiskt kan avfyra både remsammunit ion 
och IR-skenmål enligt intelligenta mönster, och som ger rorgängaren 
information om lämpligaste kurs under robotanfallet 

Men systemet måste ha kort reaktionstid; många gånger har man 
Qlindre än 20 sekunder på sig för att vidta åtgärder från det att robo
ten har låst på målet. 

En kort tid kan det tyckas, men det är mer än tillräckligt, åtminstone 
med våra 9CM-system. En serie passiva motmedel som förvandlar 
ett allvarligt hot till ett slag i luften. 

Philips Elektronikindustrier AB 
Defence Electronics, 175 88 Järfälla. Telefon 0758-100 00 

Ledamoten 
SÖL VE LARSBY 

Aktuella utbildningsfrågor 

Kommendörkapten Sölve Larsby är chef för 
marinstabens wbildningsavdelning. 

Årsberättelse i vetenskapsgrenen " Organisation och personal. Utbildning " för år 
1985186. 

Inledning 
Den verksamhet e ller funktion i marinen 
som benämns personal och utbildning 
har under de senaste åren hamnat mitt i 
ett blåsväder , där vindstyrkorna särskilt 
under 1985 många gånger nått storm
styrka. Såväl marinens personal som he
la personalfunktionen och utbildnings
organisationen har därför kommit att ut
sättas för ett tryck , som är unikt i mo
dern tid. Orsakerna härtill är flera och 
kan främst hänföras till ökad fredsbered
skap, övergången till en ny befälsordning 
samt ökade förtidsavgångar bland yrkes
officerarna. Faktorer som minskad värn
pliktsram , fredsorganisatoriska föränd
ringar och en stark ekonomisk press har 
också förstärkt den beskrivna situatio
nen. Även om särskilt marinens personal 
många gånger finner dagens vardag myc
ket tung, så kan man dock entydigt 
konstatera, att de kraftiga vindstyrkorna 
också i hög grad varit positiva. Så har 
t ex den höga beredskapen och genom
förda incidentuppdrag gett marinens 
personal ökat yrkeskunnande och bered
skapsmedvetande. Marinen kan också 
glädja sig åt , att den införda befälsord
ningen i stort bygger upp en väl kvali
ficerad officerskår . 

Då området personal och utbildning 
idag genererar en nästan ofattbar stor 
mängd av erfarenheter , har jag valt att i 
denna årsredovisning koncentrera mig 
på ett av de viktigaste områdena, nämli
gen utbildningen inom ubåtsskydds-

området men också att först mycket 
kort , nämna något om personaltillgång
en och hittills vunna erfarenheter av den 
nya befälsordningen (NBO). 

Personaltillgången 
Under senare år har avgångarna bland 
den mi li tära personalen varit alltför hö
ga. Orsakerna härtill är säkert många 
men för vissa av marinens nyckelgrupper 
- högutbildade ledande officerare samt 
tekniker i alla åldrar , främst sådana med 
teletekniskt kunnande - har· marknads
krafterna påverkat löneskillnaderna mel
lan marinens personal och motsvarande 
civila kategorier så , att lockelsen att gå 
över till bl a industrin blivit mycket stor. 

Många yngre har också funnit, att 
marinen bjuder på en förn äm lig utbild
ning och att det främst är denna och ej 
officersyrket , som fått dem att ta anställ
ning i flottan eller kustartilleriet. Många 

·hänvisar också till arbetstillfredsstäl
lelse , sociala faktorer , marinens a lltför 
passiva personalpolitik m m. Stora an
strängningar görs nu i marinen för att 
komma tillrätta med dessa brister inte 
minst med stöd av överbefälhavaren och 
i samverkan med de övriga försvars
grenarna. Bl a har chefen för marinen 
till regeringen anmält, alt marinens per
sonalram bör ökas, då den är för liten för 
att samtidigt klara ökade beredskaps
krav, produktion och vidmakthållande 
av krigsförbanden på ett bra sätt. Vidare 
arbetas det hårt för att finna bättre arga-
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nisation, metoder och medel för perso
nalomhändertagandeL Härvid måste 
t ex arbetsgivarbegreppet bli mer en
tydigt. Ute på "fältet" tycker dock 
mången , inte helt orätt , att det utreds 
för mycket, att det formuleras för många 
fina personalpolitiska meningar , men att 
konkreta åtgärder lyser med sin från
varo. 

En gammal sanning som blivit en myc
ket påtaglig erfarenhet under 1985 är, 
att tillgången på välutbildad personal 
ofta är den första gränssättande faktorn 
för att uppnå fastslagna mål. Inte minst 
gäller detta marinens grundläggande yr
kesutbildning , där de rena skolfunk
tionerna kommit i en situation med myc
ket stora instruktörsbrister. 

Några erfarenheter av utbildningen i 
den nya befälsordningen 
Många kritiska röster har under 1985 
höjts mot NBO och förvisso vore det 
märkligt , om inte en så genomgripande 
förändring av befälssystemet skulle in
nehålla brister i tillämpningen, som ma
rinen s j älv , eller med stöd av överbefäl
havaren och regeringen, måste rätta till. 
Kritiken innehåller dock ofta övertoner , 
som har sitt ursprung i okunskap om sys
temet. Man lär sig snabbt , vad den nye 
kadetten eller officeren ej kan i jämförel
se med motsvarande nivå i det gamla sys
temet, men glömmer de bättre kun
skaper och den ökade förmågan som 
finns inom många områden. Det är i och 
för sig beklagligt, att viss elementa som 
sjömanskap, markstridstjänst, regie
mentskunskap m m sent kommer in i 
utbildningen särskilt för de som genom
fört sin värnpliktsutbildning som "spe
cialister". Detta är dock hanterbart, om 
man bara vet hur utbildningsgången är, 
och om allt befäl bidrar till NBO - ka
dettens/officerens fostran . 

262 

Vissa brister i NEO-utbildningssys
temet är dock av sådan karaktär , att de 
måste och bör kunna riggas till. Hit hör 
den för marinen och särskilt för flottan 
alltför förfinade uppdelningen på yrkes
linjer inom officershögskolan. Den bli
vande fänriken måste troligen i vissa fall 
få större bredd , och specialiseringen får 
komma något senare. Samtidigt torde 
utbi ldningen på OHS behöva inriktas 
något mer mot de arbetsuppgifter, som 
fö ljer direkt efter OHS och grundut
bildningen för kommande karriär ned
tonas. 

En annan erfarenhet som bekymrar 
marinen liksom övriga försvarsgrenar är 
att levnadsåldern för att uppnå viss kom
petens i flera fall är alltför hög. Unga 
ambitiösa människor har svårt att accep
tera, att man idag blir kanske 5 år äldre 
än tidigare för att bli bataljonschef eller 
fartygschef. På överbefälhavarens ini
tiativ har det dock nyligen startats en 
faktainsamling för att analysera och se
dan kunna förbättra vår befälsordning 
och därvid inte minst utbildningnen. 

En avgörande faktor för hela marinens 
personalförsörjning är rekryteringen, 
och här vet vi, att inte allt är väl. Diag
nosen är dock ganska klar, men ännu har 
vi inte funnit den helt rätta medicinen. 
Till OHS är rekryteringen, med undan
tag av några linjer, god till mycket god. 
Till yrket är dock rekryteringen otill
fredsställande. Här erfordras bättre ur
valsinstrument, som motivationstest 
(motsv) och en genomlysning och jus
tering av de särskilda förkunskapskraven 
som marinen ställt upp. En läxa vi hittills 
lärt, är att det ej går att rekrytera fler 
välutbildade och begåvade människor, 
än som vi kan erbjuda godtagbar ut
veckling i yrket. Förmodligen måste där
för rekryteringsunderlaget breddas. 

Utbildning inom 
ubåtsskyddsområdet 
Som en följd av de händelser som ägt 
rum inom våra kust- och skärgårdsområ
den från 80-talets början och det därmed 
ökade kravet på marinens utbåtsskydds
förmåga framtogs främst under 1984 och 
början av 1985 vissa planer för höjning av 
ubåtsskyddsförmågan. En av de senaste 
utredningarna var härvid den, som före
slog en plan för hur åtgärder borde vid
tagas inom personal och utbildnings
området. 

Denna utbildningsplan förutsätter, att 
marinen skall ha produktionssystem, 
som är i full drift inom utbåtsskydds
området fr o m 1986-07-01. Vidare har 
främst följande faktorer påverkat pla
nen: 

A) i marinen befintlig kompetens inom 
ubåtsskydds-/u b å t s ja k tom rådet 

B) nuvarande utbildningssystem och be-
redskapskrav 

C) personalramar 

D) redan vidtagna åtgärder 

E) nödvändiga åtgärder för det närmas
te året (i.;5/86) 

I arbetet antogs också: 

- varje förslag bör göras så kostnads
effektivt som möjligt, och särskilt bör 
alla möjligheter prövas att hålla nere 
kraven på personalökningar; 

- hydroakustisk skolmässig utbildning , 
såväl grundläggande som avancerad , 
skall bara kunna bedrivas på BÖS; 

- hydromagnetisk skolmässig utbild
ning , såväl grundläggande som avan
cerad , skall bara kunna bedrivas på 
KAl; 

- alla samordningsmöjligheter mellan 
flottan och kustartilleriet skall tillva
ratas. 

Det kan konstateras, att förutsätt
ningarna för att bygga upp ett ubåts
skyddskunnande med tillhörande utbild
ningssystem varit något olika mellan 
kustartilleriet och flottan. 

För kus tartilleriet har kravet varit att 
delvis bygga upp nya system och så långt 
möjligt samordna faktorerna utbåts
skyddsverksamhet, övrig fredsberedskap 
och produktionen till krigsorganisatio
nen. 

För flottans del, där " arvet" är betyd
ligt större och endast ett fåtal helt nya 
system har tillkommit, har kravet främst 
varit att ange metoder för utbyggnad av 
dagens system. Förhållandet fredsbered
skap och produktion till krigsorganisa
tionen är här också av tradition väl in
tegrerat. 

Fackkunnandet inom vissa områden 
har dock förlorats under de åren ubåts
jakten i flottan "övervintrat". När det 
gäller några fartygsburna system, har det 
därför varit och kommer att vara nöd
vändigt att skaffa kunskap och erfaren
het genom utbyte med andra länder. 

Flottans utbildning samt vissa gemen
samma funktioner 

Ubåtsjaktflygplan 

Förare med erfarenhet och rutin. som 
eventuellt helt eller delvis hämtas utan
för marinen, ges särskild utbildning. 
Operatörsstyrkan utökas via nyproduk
tion eller omskolning, som beräknas ta 
c :a 6 månader och nivån bör vara löjt
nant (KHS/SK). 

Ubåtsjakthelikopter 

Med hjälp av en stark och inarbetad ut
bildningsorganisation tillgodoses det 
ökade kravet på besättningar till de fyra 
tillkommande HKP4. Utökningen inne
bär också en ökad utbildning av personal 
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till stödfunktionerna. Hur hkpförare i 
framtiden skall rekryteras och vilken 
karriärgång de skall ha, är ännu ej helt 
klart. Ett starkt krav för att klara hkpfö
rarutbildningen på ett effektivt sätt är 
att en simulator anskaffas . Hittills har 
den ökade helikopterutbildningen be
gränsats av materiella bekymmer, som 
dock snart tycks övervunna. 

Kustkorvett 

Via ordinarie utbildningssystem utbildas 
på hydraakustisk linje personal mot så
väl kaptensnivå (UbjO), löjtnantsnivå , 
fänriksnivå som värnpliktig sergeants ni
vå. Det gränssättande är här att få fram 
"elever". 

Patrullbåt 

Beroende på val av framtida spanings
system, vilket ännu ej är klart, utbildas 
såväl yrkesofficer(löjtnant) och värn
pliktiga, alternativt bara yrkesofficer. 

Vedettbåt 

Kompetensen för officerare ges genom 
tilläggsutbildning , och för att täcka be
hovet av värnpliktig kompetens återupp
tas utbildningen av ubåtsjaktmatros på 
gruppbefäls- och F-nivå. 

Hydrofonbojgrupp 

Nuvarande utbildning med chef på löjt
nantsnivå och plutonsbefälsuttagna 
värnpliktiga fortsätter. Här har också 
hittills goda resultat uppnåtts. För 
framtiden prövas ev " nedväxling" av vis
sa värnpliktiga till gruppbefälsnivå. 

Ubåtar och minröjningsfartyg 
Ordinarie utbildning fortsätter, men vid 
beslut om materiel måste eventuellt för
ändringar ske. 

Hydroakustisk analyscentral BÖS 

Det för undervattenspaningssystem helt 
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nödvändiga analysarbetet skall koncen
treras till BÖS vad avser hydraakustik 
och på sikt eventuellt också med mag
netik- och laser~ m fl ~ funktioner. Sär
skilda åtgärder måste härvid vidtas för 
att säkerställa kompetensen. Eventuellt 
utreds peranalsamverkan med FOA. 

V äropliktsutbildning 

Utbildningslinje med plutonsbefäl finns 
och utökas 87/88. De utgör då c a 30 st 
och bedöms vara en tillräckligt god re
kryteringsbas för yrkesofficersutbi ld
ningen. En ny utbildningslinje GB/F 
ubåtsjaktmatros införs för flera system 
(fartygs- och landbaserade system). 

Yrkesofficersutbildning 

När ubåtsskyddssystemets nuvarande 
kända utbyggnad är klar krävs en ökning 
av sjöofficerare med hydraakustiskt kun
nande resp flygkompetens som ligger i 
storleksordningen 75 st. 

Kustartilleriets utbildning 
Marinens nya ubåtsskyddsverksamhet 
innebär , att kustartilleriet tilldelats nya 
uppgifter , som bl a innebär krav på kom
petensuppbyggnad för såväl yrkesoffi
cerare som värnpliktiga inom det hydra
akustiska området. Även i övrigt sker en 
teknikförnyelse inom tidigare etablerade 
områden (magnetik), som kräver en av
sevärd förändring av utbildningen . Dess
utom tillkommer ett stort antal mindre 
krav på teknik- och taktikkunnande , 
som påverkar utbildningen. 

I stort kommer bemanningen av de 
kvalificerade utbåtsskyddssystemen att 
lösas av dem som har huvudtj änst MIN. 
Men för yrkesofficerare genomförs i 
NEO-systemet generell utbildning i ut
båtsskyddsverksamhet för samtliga hu
vudtjänster. 

Yrkesofficersutbildningen 
Kompetensuppbyggnaden i skolsystemet kommer att ske enligt följande: 

SKOLAIKURS 
OHS (fänrik) 

KHS/allmän kurs 

KHS/specialistkurs (löjtnant) 

KHS/högre kurs (kapten) 

SYFTANDE TILL 
Huvudtjänst MIN: Undervattensgruppchef och bitr 
spaningsledare 
Huvudtjänst ÖVRIGA: Chef för observationsplats
( er) troppchefsnivå 
Huvudtjänst MIN: Spaningsledare och stf minspärr
troppchef vid prioriterad minspärrtropp 

Huvudtjänst ÖVRIGA: Stf plutonschef spanings
pluton 
Huvudtjänst MIN: Formell kompetens för krigspla-
cering såsom 

a) spaningsledare 
b) stf bevakningsbåtschef 
c) stf minspärrtroppchef 

samt reell kompetens inom ett av ovanstående om
råden 
Huvudtjänst MIN: Övningsledare min samt chef un
dervattensbevakningspluton 

Samtliga: Formell och reell kompetens för att kunna 
fungera som Regdagbefäl (motsv) 

Den ubåtsskyddsutbildning som krä
ver kvalificerad utbildningsmateriel och 
särskilda instruktörer centraliseras till 
SK/KA l som härvid bl a svarar för 

Fullt utbyggt kräver utbåtsskyddet, 
att kustartilleriets yrkesofficerare utökas 
med c a 55 varav ett 25-tal för beman
ning av bevakningsbåtar och lednings
platser. o hydramagnetisk utbildning 

o sammanhållning för den fortsatta sys
temledarutbildningen för de fasta un
dervattensbevakningssystemen. 

Den grundläggande hydraakustiska 
utbildningen förläggs dock till BOS. 

Till SK/KA l förläggs också mari
nens magnetiska magnetikst udio. Det 
föreslås dock, att teknikerutbildningen 
förläggs till BK/KA 2, där tekniker/me
kanikerutbildningen sker för närvaran
de . För detta krävs dock viss utbildnings
materiel, som idag ej disponeras på 
BK/KA 2. 

Värn pliktsutbildningen 

Endast plutonsbefälsuttagna med hu
vudtjänst MIN inriktas mot den mer 
kvalificerade utbåtsskyddsmaterielen i 
såväl spärrbataljon som amfibieförband. 
Detta får som följd , att inriktningen av 
dagens PB MIN-kategorier (MIN, BÅT, 
DYK) kommer att förändras. 

För att kunna handha och utnyttja 
UV-spaningssystem bedöms att det 
krävs c a 5 timmars grundlägande hydro
akustikutbildning, vilken ges till PB 
MIN/MIN på BÖS. 
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För att underhå lla UV-systemen mås

te bl a en ny värnpliktsteknikerkategori 

införas, som benä mns PB/TEK/MIN. 

D e fasta observations- och lednings

platser som skall vara bemannade i fred 

kräve r för a tt värnpliktsbemanningen 

skall hållas inom tilldel ade ramar en ny 

vpl katego ri i kustartilleriet. D ess tj ä nst

göringstid skulle omfatta 415--440 dagar 

vilket motsvarar fl ottans E-värnpliktiga. 

Med denna kategori erhålls års täckning 

med l ma n för varje befattning. Dessa 

värnpliktiga kan sedan t ex bli krigspla

cerade som hydrofonister i UV-spanings
ledning . 

Marinens förbandsutbildning 

För att kunn a uppnå ett godtagbart re

sultat inom ubåtsskyddsverksamheten är 

en effektiv förbandsutbildning he lt av

görande. Inom denna ram samordnas 

och utvecklas de tekniska och personella 

tillgångarna så , att reella resultat kan 

uppn ås. Kustflo ttan styrde här tidigt och 

effektivt in sin verksamhet mo t ubå ts

skyddsområdet och har hittills uppnått 
allt bättre resultat . 

Inom ett par år , då grundutbildning 

m m kommit igång i full skala, torde 

Kustflottan ha goda förutsättningar a tt 

nå optimala förband sutbildningsresultat. 
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Inom kustartillerie t har av naturliga skäl 

förbandsutbildningen i utbåtsskydd star

tat i långsammare tempo och i mindre 

o mfatttning men byggs nu upp till en na

turlig del av utbildningsuppdrageL För 

framtiden måste hä r samordningen ökas 

med kustflottan för att bl a få en helt ef

fektiv sam ordn ad ledn ing och för att få 
stöd med B-sida. 

Befälsutbildning 

På våra oli ka befälsskolor läggs nu a ll

mä nn a kun skapsmål in i syfte att bredda 

och fördjupa sa mtliga yrkesofficerares 

kunskaper inom ubåtsskyd dso mrådet 

och resulta ten hittills ha r varit en bättre 

kunskap om och en ökande förståelse för 
ubåtsskyddsverksamhete n. 

Sammanfattning 

Intet som rör ubåtsskyddsutbildnin g är 

så svårt , att vi inte skulle kl ara det mot 

uppställda mål, men resurserna är kn ap

pa , och särskilt en alltför knapp , nämli

gen instruktörstillgånge n. Det krävs 

kraftfull a åtgärder för att säkerställa till

gången på fackkunniga yrkesofficera re 

främst på BÖS och KA l. Detta mås te 

bl a ske genom o mförde lning av dagens 

resurser med risktaga nde in om de sek

torer , so m ej direkt berörs av bered
skapsåtgärder. 

Med en kombination av 
målsökning och tråds rning 

har man full kontroll 
ända ti Il dess 
torpeden träffar måletl 

Två moderna torpedtyper är under utveck- FFV Försvarsmateriel är en sektor inom en 

ling, både med avancerade trädstyrnmgs- och av Sveriges största industrik9ncerner ITied 

k · t D tunga TP 617 har o" ve r 8.000 anställda. V ärt nya foretags-marke 
mälsö nmgssys em. en . . .. k J k k 
Uni.k precision och lång räckvidd vid hog fart. är en symbol för hur hög te no ogis ompe-

. Jt d båd tens och moderna produktionsanlägl;lmngar 
Den lättaTP 427 är en umversa orpe · e har samverkat till den positiva utvecklmg som 
då det gäller vapenplattformar och mäl. 

FFV upplever 

~----------------------
~F'V Försvarsmateriel 631 87 EsKilstuna 
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Kvalificerad personal, kvalificerad utbildning 
för militära uppdrag 

Huvudkontor: 

Sehlstedtsgatan 11 
Box 27326 
102 54 Stockholm 
Telefon 08-65 96 00 

Debatt 

H ALARIK WACHTMEISTER H Alarik Wachtmeister är affärsman , sjöoffi
cer i reserven och militär- och säkerhetspoli
tisk skribent. 

Ges marinen en fair chans att tvinga upp en 
kränkande ubåt? 

Varför vill Sverige inte efterkomma Sovjets önskan? Låt oss följa Sovjets goda råd' 
Kan vi utnyttja våra ubåtar bättre? 

Den svenska marinens ubåtsjaktförmåga 
har orden tligt försummats sedan för
svarsbeslutet 1958 och det är först under 
de senaste fem åren - sedan ubåts
kränkningarna uppmärksammats - som 
man kommit igång med en mödosam, 
långsam återuppbyggnad. 

Marina experter- oavsett nationalitet 
-är eniga om att det är svårt att lokalise
ra ubåtar i Östersjön. 

Ändå kan en objektiv bedömare inte 
frigöra sig från känslan, att man inte till 
fullo utnyttjar de resurser marinen trots 
a llt har. M a o man kan på goda grunder 
misstänka att marinen ålagts begräns
ningar som i praktiken innebär att det är 
osannolikt att man lyckas tvinga upp en 
kränkande ubåt för entydig identifiering 
- en målsättning som ÖB angivit. Det 
verkar som om man nästan till varje pris 
vill undgå en direkt konfrontation med 
den kränkande makten inför risken.att 
en sådan konfrontation skulle kunna ut
veckla sig okontrollerbart och obehag
ligt. 

Regeringen och ÖB har successivt 
ökat marinens befogenheter vad gäller 
vapeninsats mot kränkande ubåtar, men 
man har ännu långt till den nivå där 
chansen för den svenska marinen att 
tvinga upp en ubåt är tillräckligt stor -
eller, annorlunda uttryckt - där faran för 
den kränkande ubåten är stor. 

Helt följdriktigt fortsätter ju kränk
ningarna. Denna undervattensverksam-

het bedömes tydligen av den kränkande 
makten så viktig ur krigsförberedelse
synpunkt , att den rättfärdigar åtmins
tone det mått av risktagande som dagens 
svenska använda motmedel medför. 

Förberedelserna är viktiga för att vid 
behov kunna göra ett överraskande an
fall - innan Sverige hinner mobilisera. 
Därtill vill den kränkande makten nu 
förbereda lämpliga, svårupptäckta lägen 
för kärnvapenbestyckade ubåtar att ut
nyttjas vid ett internatione llt skärpt lä
ge. 

Man har goda skä l för att anta att en 
ubåt avsikt ligt visar sig på ett ställe för 
att dra till sig uppmärksamheten och 
därmed svensk ubåtsjakt. Härigenom -
då våra ubåtsjaktsresurser är begränsade 
- blir det "fritt fram" för andra ubåtar 
att på ett helt annat ställe ta sig in på 
svenskt inre vatten för att där operera 
ostört. 

Den sannolikt mest effektiva metoden 
att jaga ubåt är att själv använda en 
ubåt. A v säke rhetsskäl måste man inom 
ett visst område hålla endast en egen 
ubåt - varje annan måste då vara en 
främmande. (U n der de båda världskri
gen hände det att ubåtar tragiskt sänktes 
av andra ub åtar ingående i samma flot
ta.) 

Däremot lämpar sig metoden mycket 
väl inom svenskt territorialhav, d v s ha
vet utanför svenskt inre vatten. 

Men inom territorialhavet får f n , än-
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nu frestas man hoppfullt att tillägga , in
sats med målsökande antiubåtstorped 
skjuten från ubåt ej ske mot kränkande 
ubåt med mindre denne först varnats. 
Den ubåtschef, som efter en sådan var
ning , håller kvar sin ubåt för att invänta 
en torped finns inte. (Snarare skjuter 
han då själv en torped och hävdar efteråt 
att det var i självförsvar.) Man skulle 
mycket väl kunna tvinga upp en dylik 
ubåt- genom att tillåta den svenska ubå
ten att utan föregående varning skjuta 
en torped mot den främmande. Man an
vänder härvid en s k incidenttorped med 
en ned till 25 % reducerad stridsladd
ning. Denna skadar ubåten tillräckligt 
för att den skall tvingas gå ut till ytan 
(propeller och roder skadas) men den 
förstör den ej eller ens skadar den så 
mycket att det finns någon större risk för 
ubåtsshesättningens liv. Men nej -detta 
är ej tillåtet. 

Allt en svensk ubåt idag kan göra är 
att spana och vid resultat - per radio 
(som därmed röjer den svenska ubåten 
för den främmande) meddela lägesbe
stämning och därefter invänta ankom
sten av helikoptrar och överrvattens
fartyg. Den tidsspillan som uppstår är 
mer än tillräcklig för att kontakten med 
den kränkande ubåten skall förloras . 

Låt oss göra tankeexperimentet: vad 
skulle inträffa om marinen tilläts, och 
gick in för, att med målsökande anti
ubåtstorped avskjuten från ubåt tvinga 
upp en främmande ubåt på svenskt vat
ten? Jo många positiva ting , främst: 

(l) Omvärldens respekt för Sveriges för
måga och vilja att värna sitt territorium 
ökar drastiskt. 

(2) moralen hos svensk militär höjs yt
terligare. Tilltron till de egna vapnen -
och männen bakom dem - stärks till 
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fromma för svensk militär effektivitet i 
allmänhet. 

Om marinen inte tillåts använda tor
peder skjutna från ubåtar i jakten på 
krä1~kande ub åtar, lär vi få vänta länge 
på OBs eftersträvade bevis. I och för sig 
kan torpeder skjutas från övervattens
fartyg eller helikoptrar , men en svensk 
ubåt har mycket större möjligheter att 
oupptäckt komma till skott genom att 
lägga sig och vänta vid något lämpligt 
" stråk". Den kränkande ubåtens chan
ser att göra undanmanöver är då mini
mala. 

Annars kan vi få vänta mycket lång tid 
- beviset kommer först när inkräktaren 
"faller på eget grepp". Här några exem
pel på dylika: 

(l) grundstötning i oktober 1981 av den 
sovjetiska ubåten U 137 utanför Karls
krona. 

(2) inre explosion i oktober 1986 på en 
sovjetisk ubåt av "Yankee"-klass med
förande att den sjönk tre dar senare 
utanför den amerikanska ostkusten . 

(3) myteri i november 1975 på den sov
jetiska jagaren Storosjevov , som bom
bades av eget flyg och därmed stoppades 
drygt halvvägs mellan Riga och Gotland. 

(4) okänd orsak i maj 1968 då den ameri
kanska ubåten Scorpion försvann med 
man och allt med efterlämnade vrak
delar utanför Azorerna. 

(5) kollision (med fartyg tillhörande an
nan nation) i april 1981 me llan ameri
kanska ubåten George Washington och 
japanska handelsfartyget Nisso Maru 
varvid det senare sjönk vid Japans södra 
udde. 

(6) kollision (med fartyg tillhörande 
samma nation) i oktober 1984 mellan en 
sovjetisk ubåt av "Victor 1"-klass och ett 
sovjetiskt handelsfartyg när ubåten för-

sökte att obemärkt ta sig igenom Gi
braltar Sund i bullerskuggan av handels
fartyget - det hela slutade snöpligt med 
att detta fick ta den skadade ubåten på 
släp. 

Det är ett hån mot den svenska mari
nen (som får klä skott för misslyckan
den) och ett bedrägeri mot det svenska 
folket att förtiga sanningen. I synnerhet 
som denna är känd av de båda super
makterna . NATO och Warszawa -pakten 
vet att Sverige kan men alltå f n inte vill 
eller törs tillgripa antiubåtstorpeder 
skjutna från svenska ubåtar för att få ett 
stopp på kränkningarna. Man kan då lätt 
föreställa sig vi lken trovärdighet man i 
dessa läger tillmäter Sveriges förmåga 
och vilja att värna sitt territorium i krig 
eller inför krigshot. Ubåtskränkningarna 
kommer att fortsätta tills vi använder al
la våra tillgängliga motmedeL Vår nuva
rande underlåtenhet att agera kraftfullt 
- p g a rädsla för en incident - kan få 
mycket mera ödesdigra följder än in
cidentens. 

President Koivisto har uppgivit att 
ryssarna redan för ett år sedan sagt ho
nom att det vore bra om svenskarna an
vände verkningseld mot inkräktarna, ef
tersom det skulle bevisa att Sovjet talar 
sanning (när man hävdar att de kränkan
de ubåtarna ej är sovjetiska.) Nyligen -
söndagen den 26 oktober - kunde alla 
svenskar i TV höra och se hur Sovjets 
militäre nedrustningsexpert, General
överste Nikolaj Tjervov, vid besök i 

Stockholm uppmanade Sverige att bom
ba de kränkande ubåtarna så att vi äntli
gen får reda. på från vilken nation de 
kommer. Varför kan Sverige inte efter
komma denna Sovjets befogade önskan? 
Låt oss följa Sovjets goda råd! (Det rå
der intet som helst tvivel om att Tjervovs 
yttrande har sanktion på högsta ort. 
Tjervov deltog som följ eslagare åt Sov
jets försvarsminister, marskalk Serge j 
Sokolov, när denne i juli i år officiellt be
sökte president Koivisto.) 

Glädjande nog är alla våra fyra demo
kratiska partier inne på att en förstärk
ning av vårt fösvar är nödvändig. Men 
härutöver krävs att marinen tillåts an
vända sina resurser på mest ändamål
senligt sätt. Detta är ett måste om Sveri
ge av omvärlden skall uppfattas med den 
respekt vi eftersträvar. 

Slutligen ber jag läsaren begrunda föl
jande. Den 21 novemb~r avslutades i 
Washington en konferens om neutrali
tetspolitik i Europa. Bl a deltog profes
sor Joseph Kruzel från Ohionuniversite
tet som talade över ämnet: "Neutralitet, 
nationellt försvar och internationell sä
kerhet " . Kruzel sade bl a : "Svensk neu
tralitetspolitik har misslyckats och måste 
ifrågsättas. Ubåtskränkningarna fortsät
ter. Sverige sänder svaga protester. Sve
rige ger en supermakt rätt att operera i 
sitt territorialvatten och tillåter krän
kande ubåtar att slippa undan. Detta 
förhållande är ett hot mot internationell 
säkerhet". 
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MOlOROlA IAGll GPS-MOHAGAHI 
Positionsmätning med hög noggrannhet 
• För användning till lands, till sjöss och i luften 
• 4-kanalsmottagare för samtidig mätning av avstånden från 

NAVSTAR GPS-satelliterna 
• Kraftfull16 bitars MC 68000 mikrodator med Kalman-filter 
• Kan anslutas till dator eller modem/radio-länk 
• Noggrannhet: Bättre än 1 meter vid differentiell mätning 

Svensk representant 

STEIIHARDT ~ 
Box 5054 · 16205 Vällingby 
Tel 08-7390050 @ MOTOROLA 

Litteratur 
Ubåtar med och utan vingar 

SUBMARINs WITH WINGS. 
Terry C. Treadwell. 
Conny Maritime Press Ltd. 
London 1985 
121 sidor, stor oktav. 

SUBMARINE WARFARE: MONS
TERS & MIDGETS. 
Richard Compton-Hall. 
Blandford Press, 
Pdole, Dorset, U K 1985 
160 sidor, kvarto . 

Treactweil har, så vitt känt , skrivit den 
hittills enda boken om kombinationen 
ubåt-flygplan, vilken kombination föd
des den 6 januari 1915 , då den tyska ubå
ten U-12 lämnade Zeebriigge med ett 
sjöflygplan stående på överbyggnaden. 
30 sjömil från kusten sjösattes planet , 
som sedan startade med viss svårighet på 
grund av sjöhävningen . Men planet lyfte 
och flög över till Kent innan det åter
vände till Zeebriigge. Försöket ledde in
te till någon efterföljd under resten av 
kriget; det var först under det andra 
världskriget som tyskarna gjorde ett nytt 
försök . De utrustade ubåtar typ IX med 
autogiros , vilka flögs som drakar över 
ubåten med en utkiksplats 150 meter 
upp. 

Under mellankrigsåren gjorde eng
elsmännen ett försök med världens för
sta u-hangarfartyg. På ubåten M-2 togs 
kanontornet med dess 20,5 cm-kanon 
bort och ersattes med en tryckfast han
gar. Ett flygplan kunde medföras och 
startas medelst en katapult på fördäcket. 
Efter avslutad flygning landade planet 
på vattnet invid ubåten och togs ombord 

med hjälp av en kran. Emellertid för
olyckades M-2 år 1932 och amiralitetet 
beslöt att stoppa försöken med flygplan 
som opererade från ubåtar. Detta beslut 
synes gälla än i dag , konstaterar Tread
well . Frankrikes ubåt SURCOUF, sjö
satt 1929, var länge världens största 
ubåt. Med en kraftig bestyckning och 
med flygplan för spaning var denna ubåt 
ett imponerande vapen , men hon fick 
aldrig chansen att visa sina möjligheter. 
SURCOUF rammades genom en olycks
händelse och försvann. 

Japanerna slog med ubåte n I-9 och 
andra flygpl ansutrustade ubåtar 
SURCOUF:s storleksrekord , men bort
sett från att ett flygplan från I-25 lyc
kades anlägga skogsbränder i Oregon i 
USA hade japanerna inga framgångar 
med ubåtsflygeL 

Treactweil beskriver de amerikanska 
försök , som så småningom jedde fram till 
ubåtar utrustade med sjörobotar typ 
Loon, Gorgon och Regulus. En intres
sant studie utfördes av General Dyna
mics Corp år 1965. Studien gällde ett 
"sub-plane" d v s en bastard mellan 
ubåt och flygplan. Den (eller det?) skul
le kunna flyga 500-800 km med en fart 
av 150-200 knop och förflytta sig 25- 30 
meter under vattenytan med 5 knop en 
sträcka av 50 sjömil. Hittills har projek
tet inte förts vidare utöver nämnda stu
die , men Treactweil säger: " But who 
knows , it may herald the start of a comp
letely new concept in underwater 
warfare. " 

Treactweil är en ivrig anhängare till 
tanken att kombinera ubåtar och flyg
plan. Han menar att tekniken finns , men 
att förståelsen saknas hos de militära 
staberna och i regeringskanslierna. Det 
tycks som om han bagatelliserar de ope
rativa och taktiska problemen , när han 
framkastar sin ide, att kombinera ett 
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U-hangarfartyg med VTOL-flygplan och 
en Skyhook-kran, som kan "fånga" pla
nen 1 luften. Det bör dock sägas att de 
historiska framställniingarna i boken är 
sakliga och väldokumenterade och fyller 
en lucka i ubåtslitteraturen. 

Campton-Hall är f d sjöofficer och se
nare Director of the Royal Navy Sub
marine Museum i Gosport, U K. Hans 
bok "Submarine Warfare: Monsters & 

Midgets! handlar om de största och de 
minsta ubåtarna. Hans sympatier ligger 
helt hos de små: "If ever David and Go
liath ca me up against e a ch other aga in, 
my money will still be on David." Med 
tillgång till ubåtsmuseets arkiv och med 
hjälp av foton m m från ett stort antal 
personer (huvudsakligen från Common
wealth och USA) har han sammanställt 
en rikt illustrerad bok om de ovanligare 
ubåtstyperna, från u-kryssare till själv
mordstorpeder. Tyvärr är författaren 
ibland väl snabb i sin bedömning av ma
terialet. T ex skriver han i kapitlet om 
DEUTSCHLAND och dess resa till 
USA såsom handelsubåt år 1916, att 
DEUTSCHLAND i hennes merkantila 
roll förtjänar att bli ihågkommen med 
mer respekt än hon hittills beviljats i his
torieböckerna. Det är svårt att förstå 
vad Campton-Hall klagar på. Winston 
Churchill omnämner DEUTSCHLAND 
(och har t o m med ett foto) i "Det stora 
kriget" (sid 1163 i den svenska uppla
gan); Lipscomb har en plansch av 
DEUTSCHLAND bland sina 16 plan
scher i sitt verk "Historie Submarines" 
och Crane talar om den tyska handels
ubåten i boken "Submarine" vilken ut
kom i U K året innan Compton-Hall 's 
bok. O s v. 

Campton-Hall anser att genom åren 
har nästan alltid farkosten prioriterats 
på bestyckningens bekostnad i alla ubå
tar. Han använder den brittiska K-klas-
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sen som exempel på sin tes och ger en 
något orättvis bedömning av dessa "fleet 
submarines". (En mera balanserad 
skildring av K-ubåtarna återfinnes i Staf
ford's "The Far and the Deep") . 

l kapitlet "The Mock Turtie Midget" 
beskrives Buschnell's TURTLE och an
fallet mot HMS EAGLE i New Yorks 
hamn 1778. Comton-Hall framlägger 
mycket artigt sina tvivel på att TURTLE 
lyckades nå fram till sitt mål och man är 
beredd att hålla med honom men för
vånas att han inte hänvisar till Lawrenz 
som redan 1968 kom till samma slutsats : 
grundade på samma bevis (Die Entsteh
ungsgeschichte der U-boote" sid 16-19). 
Om vår tids monster - atomubåtarna -
har Campton-Hall inte mycket att för
tälja. Han avfärdar dem på 5-6 sidor, hu
vudsakligen fylla med fotografier. Om 
de största monstren av alla - Sovjets 
mäktiga ubåtar - förklarar författaren 
tvärsäkert att avståndet mellan tryck
skrov och ytterskrov är 15 fot. Han näm
ner inte varifrån han hämtat denna upp
lysnmg , men året innan "Monsters & 
Midgets" utkom hade Friedman i sin 
bok "Submarine Design & Develop
ment" en mera sannolik teori om "TYP
HOON"-klassens konstruktion. 

Midgetubåtarna är, som ovan nämnts , 
Com.pton-Hall's favoriter. Han antyder 
att Ostersjön och Medelhavet är uppen 
bara områden för operationer med mid
gets och hänvisar till grundstötningen av 
W-137 utanför Landskrona (sic!) troli
gen i samband med att ubåten ifråga var 
mvolverad i operationer med midgetu
båtar. 

Förlaget upplyser läsaren om att för
fattarna skriver "from an experienced 
submariner's viewpoint which is the only 
way to understand the roles of monsters 
and midgets in the murky underwater 
war." Recensenten vill endast tillfoga att 

det räcker inte att förstå saker om man 
inte är i stånd att förklara dem för läsar
na. 

Sven Rahmberg 

Titanernas kamp 

Måndagen den 25 oktober 1985 fanns i 
Svenska Dagbladet en anmälan av en 
amerikansk debutbok, som fått mycket 
berom 1 USA. Boken, "The Hunt for 
Red Oktober" , utkom i september i år 
på svenska med den direkt översatta ti
teln "Jakten på Röd Oktober". Det är 
en spännande och realistisk skildring av 
en nybyggd rysk atomubåts flykt. Hu
vu~personen är en garvad och skicklig 
ubatsoff1cer. Hans främsta motparter på 
västsidan är en doktor i sjökrigshistoria 
som också verkar inom underrättelse~ 
tjänsten, och en hydrofonmatros med 
ovanlig fallenhet och begåvning för da
tor- och hydrofonteknik. 

I målande bildväxlingar där momen
ten blir allt kortare drivs spänningen upp 
och bin nästan gastkramande. Då och då 
drar man en lättnadens suck, att en till 
synes oundviklig katastrof klaras, för att 
bara några sidor längre fram ställas inför 
någon ännu mera komplicerad och spän
nande situation. 

En vårdad och tekniskt välgjord över
sättning är utförd av ledamoten i Kungl 
Orlogsmannasällskapet Lennart Fors
man. 

Med stor spänning emotses också 
Clancys nästa bok " Red Storm Rising". 

Tom Clani:y 
Jakten på Röd Oktober 
Övers. Lennart Forsman 
Förlaget Wiken, Höganäs 
Pris ca 175 kr. 

JANE'S FIGHTING SHIPS 1986-87 
(89:e årgången) redovisar all världens ör
logsfartyg . Här kan man jämföra de båda 
supermakternas ubåtsflottor med var
andra. Sovjet räknar nu 63 strategiska 
atomubåtar mot USA:s 38 med vardera i 
regel 16 ballistiska robotar med en eller 
flera kärnstridsspetsar. Därtill kommer 
för Sovjet 124 andra atomubåtar mot 
USA :s 97. Slutligen har Sovjet 177 di
seldrivna ubåtar (jämte 70 i reserv) mot 
USA endast 4. Icke utan skäl citeras Sov
jets nye marinchef, som anser , att atom
ubåtar utgör den huvudsakliga anfalls
styrkan ("the main striking force as con
sisting of nuclear powered submarines of 
various designations"). 

Sovjets ubåtsproduktion beräknas till 
en atomubåt per år av vardea D 4-klas
sen (13 000 t) och Typhoan-klassen 
(25 ?OO t) , varav den sistnämnda typen 
bedornes lämpligast under is. Av die
seldrivna ubåtar ersätter numera Kilo
klassen (2 500/3 000 t) den tidigare be
prövade Foxtrot-klassen (l 950/2 500 t) 
och båda klasserna finns även hos andra 
mariner, t ex Indien . 

Sovjet är specialist på svävare och byg
ger dels Pomornik-klassen (350 t), dels 
Pehkan-klassen (1 00 t , 40 knop och en 
last av 40 t). 

. Antale~ sovjetiska landsättningsfartyg 
1 OstersJon torde ha beräknats i minsta 
laget , eftersom antalet skulle räcka till 
att överföra endast 340 stridsvagnar. 
Detta gäller också det totala antalet sov
jetiska svävare - med en fart av 60 a 80 
knop - som skulle kunna transportera 
endast 1920 soldater och 48 stridsvagnar 
(eller 900 soldater och 72 stridsvagnar)). 
Markhgt är, att här upptas som trupp
transportfartyg, utöver ordinarie trupp
transportfartyg , även 49 fartyg om 
780 000 tdw, byggda 39 i Finland , 6 i 
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Frankrike och 2 i vardera Italien och 
Danmark. 

Några svenskbyggda fartyg fi gurerar 
också i Sovjets flottor: 2 bärgningsfartyg 
och 2 telespaningsfartyg. Med sina nära 
l 000 sidor och kanske tusentals foton 
och skisser har Captain John E. Moore, 
R.N. al l heder av sitt verk , som alltj ämt 
är den utförligaste marinkalendern i 
världen. 

Allan Kull 

En annorlunda krigsskildring 

Under årens lopp har många spännande, 
dramatiska och realistiska skildringar 
från andra världskriget skrivits. Det har 
varit både romaner pch skakande repor
tage från krigskorrespondenter , som 
följt striderna i främsta linjen. Carl-Axel 
Malmberg har med sin till det yttre gans
ka oansenliga bok presenterat en an
norlunda krigsskildring . Under titeln 
" Det hände i Antwerpen" berättar han 

Till läsekretsen! 

om sitt arbete som sjömanspräst från 
hösten 1939 till slutet av 40-talet. Det är 
inga bataljmålningar utan lågmälda 
skildringar av den enkla människans liv 
och svårigheter i ockuperat land. Pro
blemen var inte oöverkomliga , men det 
handlade ändå om att få mat och bränsle 
att räcka till under de svåra krigsvintrar
na; och sedan också få något över för att 
hjälpa dem , som hade det ännu sämre 
ställt. Boken berättar också om sällsam
ma människoöden bland sjömän , både 
seglande och avmönstrade. Att den reli
giösa människans fasta tro och förtrös
tan skymtar igenom hela boken är själv
klart. Det gör den inte mindre läsvärd 
även för den som inte har samma enkla 
tro . 

Carl-Axel Malmberg 
Det hände i Antwerpen 
Axel Abrahamsons Tryckeri A B, 
Karlskrona. 

Prenumerationspriset på Tidskrift i Sjöväsendet har i mer än 15 år varit oförändrat. 
En indirekt prishöjning skedde för 6 år sedan, då antalet nummer per år minskades 
från sex till fyra. Vid denna prishöjning utlovade emellertid redaktionen att- om eko
nomin tillät - öka sidantalet i något eller några nummer om året. Så har också skett. 
M~n nu kan vi tyvärr inte undvika en prishöjning längre! Fr o m 1987 höjs prenu

merationspriset till 35 kronor per år. Vi hoppas att detta ändå ganska låga pris inte 
skall avskräcka våra prenumeranter att fortsätta sina abonnemang! Inbetalnings
kortet kommer som vanligt i första numret på det nya året. 
Redaktionen 
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ERNST NYMANS HERREKIPERING 
Etablerad 1 890 

Erbjuder allt i uniformer och 
tillbehör för Kungl. Flottan 

John-Erik Jansson 

Ronnebyg. 39: 371 00 Karlskrona : Tfn 0455-102 98 

KARLSKRONA 
VEDEBY 

RONNEBY 

Närmare än du tror! 
När ditt gods fortfarande ligger kvar 
på båten på väg til l Stockholm eller 
Västerås. är det gods som lastats om 
till lastbil i Södertälje redan levererat. 

nation med läget vid E3/E4 och norra 
och södra stambanorna ger faktiskt 
denhärUdsbesparingen. 

Det trodde du kanske inte. Men Sö
dertäljes korta inseglingsled i kombi-

Slå en signal till oss på Södertälje 
Hamn så ska vi berätta mer intressant 
som du kanske inte trott tidigare. 

ABELWIA 
Vi utvecklar sedan många år elektronikprodukter och 
mekaniska produkter till marinen. Våra duktiga tek
niker och vår tillverkning finns nu i fina lokaler i Nykö
ping. Kontakta oss! 

AB ELWIA, Box 45, 611 22 NYKÖPING, telefon : 
0155.177 75. 
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lihlship ab 
SKEPPSBRON 5 

411 21 GOTHENBURG 
Sweden 

AO-telephones 

Telephone 031-17 62 90 

Telex 21 300 (KILSHP S) 

Cables Kihlship 

Lennart Kihlberg 21 23 96 

Carl-Otto Dahlberg 29 71 81 

Anders Bäckeli n 51 73 97 

BROKERS 

* 
SPECIAL/Z/NG IN THE SALE AND PURCHASE OF ALL 

KIND OF SHIPPING PROPERTY 

417 34 GÖTEBORG 
Tfn 031-54 01 50 

* 
LICENSED VALUER 

* 
SH/POWNERS 

Erbjuder tjänster och produkter 

SPERAY AEROSPACE & MARINE GROUP; 
Gyrokompasser, autopiloter, avionik, referens
plattformar, ESW-utrustning 

MAGNAVOX OVERSEAS LTD; 
Satellitnavigatorer, GPS, Transit 

JAPAN AVlATlON AND ELECTRONICS LTD; 
Navigationssystem, avionik 

RADAMEC; 
stabiliserade plattformar 

WYNSTRUMENTS L TO; 
Parallellgående vindrutetorkare 

EGET KONSTRUKTIONSKONTOR; 
Kontrollsystem, instrumentation, utredningar 

Säkerhetsnaten från Safe Bndge är ett un1kt system för 
skydd mot angrepp eller mtrang under vatten Näten är 
stålförstärkta och larmade och ger tydl1g mdikat1on v1d 
försök till genombrott. 

Safe Bndge är ett svenskt utvecklingsföretag med 1n· 

nktmng på mater1el för raddmngst]änst och milltära cin
damål 

V1 tillverkar också 
• Skydd mot kemiska stndsmedel1 form av tält. poste

nngs- och värnskydd 
• Uppbl8sbara broa r för attack- och räddn ingsändamål 
• Skenmäl 1 form av broa r. art iller ipJäse r m m 



Marindieslar med 
mercedes-kvalitet 
V;'\ra ub~itar kriiver en .1bsolur p~litli~ hu vuddieseL 
Ni1(kcn-ubåtarna iir utrusudc med l'll 16 cy lindrig 
MTU ubia sdicscl som ger upp till 2.100 hk. 
Ett 20-t,\l .mdr:1 bnder har också v.1lt MTU-dil·:dar 
till ~ina ubåtar. 

Scdan ;lndr:l v:irldskrig~'t lur MTU lcvercr:lt mer 
in 300 ub:itsdicsbr. Det k.m inre vara en ti llfiillighet. 

MTU är etl företag i Lhimlcr-Bcn/. gru11pen. 

MAR:IND:IESEL 
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