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lerrid snart. Inom flyge t va r man mer angelägen att få spela en strategisk rol l 
genom bomboffensiver. Icke desto mindre bes löts på 20-ralet att flottan skulle 
ha sex hangarfa rtyg eller flygplantendrar och att a ll a slagskepp och kryssare 
skull e vara utrustade med ett eller fl era spaningsflygplan . 

I USA gick ut veck lingen en annan väg. Såvä l mate riellt so m organisatoriskt 
var man där till en början ett par å r efter britterna. D å frågan om omorgan isa
tion blev aktuell beslöts dock att flottan skulle få beh å lla sitt fly g. Detta kom 
att vid början a v 30-ra lcr leda ti ll ombytta roll er mell an dc anglo-amerikanska 
flottornas möjli gheter t ill fl yginsarser. USA fick ett markant övertag. 

Det kan vara intressant att notera att brittisk expertis birrädde v id uppsätta nd cr 
av det japanska marinflyget, ett förhå llande, som knappast var ägnat att för
bättra samförståndet mellan amerik ane r och brit ter. 

Här förekommer givetvis en hel del resonem ang kring ol ika utredningar, deras 
ledare och resu ltat. Sådant kan för en "utlänni ng" vara av perifen intresse och 
v issa avsnitt av kampen om fl yget kan därför bl i tröglästa. 

Helt natu rligt ges mycket utrymme å r fredsfördrager i Versailles 1919, där 
ryska flottans viltkor fastställdes, och konferensen i Washi ngton 1921-1922. 
Britterna var då i ett mycket besvärligt läge. Der va r nödvändigt att återupp
bygga landets ekonomi. Man kände samtidi gt ansvar fö r det vär ldsomspännande 
imperiet. USA och Japan, som båda varit allierade, kastade nu fientliga blickar 
på varandra. Frankrike bedömdes utgöra ett a ll va rligt hot, i va rje fall dess fl yg
vapen. 

På ansvar igt hå ll fanns redan då män , som bedömde att luftherravä ldet skulle 
ha avgörande betydelse i kommande sjökri g och att dä rför inn eha ve t av hangar
fa rtyg hade den stö rsta betyde lse. Icke des to mindre räknade man a lltjäm t slag
skeppen som flottans kärna. En begränsnin g av deras anta l ansågs ha den största 
rustn ingshämmande effekten. 

Rätten att befäs ta öar i Stil la ha vet va r också en fråga a v stor betydelse. En 
fyrmaktsöve renskommelse mellan Srorbr ita nni en, USA , J apan och Fran krike 
träffades på principie ll grund uran a ll tför srora bekymmer. D er visade sig emel
lertid svårt att bes tämma gränserna fö r der "fridl ysta" området, där såväl Singa
pore, Mani ll a, Guam, Oshima och de f d tyska besittnin garn a - nu under ja
pan skt mandat - var belägna. 

Den första delen av detta bok verk bär underrubr iken "The Peri od of A ngla
American Antagonism" och leder oss fram till 1929. Trots att ännu ett decennium 
skulle förflyta innan ett vä rld skrig ånyo bröt ut, hade redan ett fl ertal av dess 
förutsättningar skapats. Roskiii fö rmå r att p!i ett utmärkt sätt presentera händel
seutvecklingen och dess orsaker. Man har a ll anlednin g att med förvä ntan se 
fram mot nästa vo lym . 

Pir.. 
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Anförande av sällskapels vice 
GU NNAR NORSTROM ordförande vid ned/äggande 

av sin befallning 

Flottans verksamhet i Karlskrona utmärktes ju förr mer av akti
viteter utanför redden och på redd en - numera har koncentration 
skett på vad som ligger innanför redden exempelvis berörande det 
utbildningscent rum som utgöres av örlogsskolorna i Karlskrona stad 
och Rosenholmsområdet. Mitt anförande kommer att beröra några 
aktualiteter i det utbildningssammanhanget, något som ligger mitt 
hjärta nära inför slutet av min tjänst som chef för Karlskrona 
örlogsskolor (KOS). 

Må lsättningen för KOS är enkel att precisera. Den å terfinns i sex 
korta satser. 

För att ge en bakgrund till mitt anförande börjar jag med en kort 
översikt över målsättningen- i populär form . 

1. Allmän militärutbildning (AMU) och yrkesutbildning av flottans 
vä rnpliktiga under grund utbildning. 

Innebär 61/e veckors AMU för 3.700 
man per å r i 8 olika kontingenter 

45 

och därpå följande y rkesu tbildning 
för tmge fä r J/3 av dessa . 
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2. Utbildning av befälselever och furirsaspiranter i flottan sam t 
underofficersaspiranter i teknisk tjänst v id marinen. 

Befälselever an ta ges tv d gdnger om 
dret c:a JOO per om gdng. 

U t bildning av uoff-aspiranter i tek
nisk tjänst med elever frdn flottan 
och kustartilleriet sker i Tekniska sko 
Lan under tvd vintrar. Utbildning av 
kvalificerad karaktär och i domine 
rande utsträckning teoretisk. 

3. Utbildning av värnplik tiga underbefäl och underofficerare vid 
flottan i bastjänst. 

Sher vid basförsvarsskolan pd nivder-

rw plutonchef- och gruppchefskola . 
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4. Grundläggande dykeriutbildning för krigsmaktens personal. 

Vid Dykskolan grundutbildas mari
nens stam och vpl röjdykare, attack
dykare och skyddsdykare samt tunga 
dykare. Utbildning i fri uppstigning 
med personal frdn ubdtar. Rekog
nosceringsdykare ur armen och bärg
ningsdykare ur flygvapnet samt dt
skillig civil personal utbildas där 
dessutom. Totalt elev antal c:a 600/dr . 

5. Utbildning av ekonomipersonal för marinen. 

Vid marinens intendenturskola utbil
das stampersonal för flottan och i 
VlSS utsträckning för kustartilleriet 
och arm/m samt vpl sammanlagt nd
got över 500/dr . Därutöver ges expe
ditionstjänstutbildning för c:a 200/dr. 

6. Befälsutbildning för flottans officerare, underofficerare och un
derbefäl. 

Berör vid KÖS placerade instruktöre r 
utöver i olika kurser ingdende utbild
ning vid vilket allt lägges stor om
sorg. 
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Dessa uppgifter återfinns i CM uppdragsställning till KOS inför 
pågående försök med nytt ekonomisystem , till vilket för svarets kost
nadsutredning uppdragit riktlinjer. Ekonomisystemet omfattar verk
samhetsplanering, kostnadsbud get, redovisning och prestationsmät
ning all t i syfte att ge förbandschefen möjlighet att med för året 
erhå llen förbandsbudget - i form av ett klumpanslag - styra verk
samheten på effektivaste och mest ekonomiska sätt samtidigt som 
kostnadsmedvetandet breddas hos understä lld personal. 

För att systemet skall ge avsedd effekt måste man kunna mäta 
och värdera utbildningsresultatet jämfört med den gjorda ekonomis
ka insatsen. Varje förband får med anledning härav utveckla egna 
prestationsmätningsmetoder. Kan man vid dessa prestationsmätnin g
ar nå uppstäilt mål erfordras in ga korrektioner i verksamheten . Om 
man å andra sidan icke uppn år eller på kortare tid uppnått uppställt 
må l kan förbandschefen omdisponera medel åt lämpligt håll - pen
ningmedel, personal, lokaler, tekni sk utrustning - och så lunda un
der budgetåret styra utvecklin gen. 

Det viktigaste i vår verksamhet är självfallet utbildningsinnehål
let. Det gä ller inte bara att lära bort utan att just lära bort de rätta 
sakerna. I det avseendet ger flottans centraliserade utbildnings
system ett påtagligt ansvarsförhållande. Utbildningen styres centralt 
genom skolreglementen, v ilk a utbildningscheferna på fronten har a tt 
följa. Men därutöver kr~i vs in satser för att modernisera utbildnings
innehållet i takt med utvecklingen. Ansvaret för den betydelsefulla 
funktion en ligger i centralt styrd utbildning i för sta hand i marin
staben. Kapacitet för att där utö va denna styrning måste finn as . 
Den måste självfallet utöv as i direkt kontakt med utbildarna på 
fronten; där måste resurser tryggas, inte bara för styrd produktion 
utan också för nyskapande och idegivning. 

De primära resurserna för att genom föra KOS uppgift är in struk
törer, utbildningsanordningar och anslag. 

Instruktörerna är onekligen väsen tligast. På senare år har en på
taglig förändring ägt rum. Genomförandet av VU-60':-) vid KOS 
har föranlett organisationsändringar med armeförbandens organisa
tion som förebild. Kompanier om c:a 100 man med tre plutoner 
indelade vardera i två troppar har införts. 

Kompanichefsskapet är avsett för förvaltare - karaktären av 

,,.) VU-60 = 1960 å rs värnplikrsutrcdning. 
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långtidsbefattning skall ge önskvärd stadga åt utbildningen. Här 
återfinner vi i praktiken av TSU föreslagna kompaniofficerare -
erfarna utbildare med ambition och stadga. 

Troppchefsbefattningarna a v ses för dels ä ldre kvalificerade und er
befäl dels kadetter, furirsaspiranter och instruktörsleever under des
sas befäl sutbildning. 

D et direkta och mycket konkreta utbildningsansvaret ligger så
lunda i troppchefsnivå f n delvis i h ~i nderna på olika befälskatego
rier und er utbildning. För dessa kategorier gäller dock att deras egen 
instruktö rsutbildning måste tillgodoses. Denna effekt ger VU-60-
systemet förvisso med dryga 30 utbildningstimma rlvecka/instruktör, 
tyvärr till priset av att utbildningseffek ten för de värnpliktiga ej 
alltid blir optimal. En utbildnin gschefs fromma önskan att denna 
instruktörsutbildning kunde genomföras s a s "över besättnin gs lis
tan" vid sidan av en erfaren färdigutbildad instruktör kan nu ej 
tillgodoses. Häri ligger nog det väsentligaste problemet i fredsutbild
ningen a v värnpliktiga vid KOS. Eftersom denna ordning mer eller 
mindre ser ut att bli rådande ökar betydelsen av att stambefälsut
bildningen effektiviseras och redan på ett tidigt skede. 

Några ord om denna utbildning må därför ha sitt intresse. Stam
befälets duglighet ~-ir en funktion av tillgängligt elevmateriel och 
utb ildning. I första hand måste så lunda uttagningen av befälselever 
göras så riktig som möjligt. Under året har en ny ordning för antag
ning av beLilselever införts. Motivations- och anlagstester är nya 
inslag i bilden vid sidan av de tidigare intervju e rna utförda av mili
tärpsykologer. 

Det gäller sedan att trygga omhändertagandet av de antagna be
fälsleverna, som utgör ett påverkbart och därför ömtåligt elevmate
riel. Här är en omsorgsfull och klok personalhandledning nödvän
dig. En omorganisation av stambefälsbataljonen vid KOS, bataljon 
af Trolle, berörande bl a befälseleverna har ägt rum med denna mål
sättning för ögonen. Den därpå följande etappen av utbildningen till 
stambefäl - furirsutbildningen - framstår erfarenhetsmässigt som 
den besvärligaste delen. 

Åldersmässigt utgör denna unga kategori ett känsligt klientel på 
gränsen mellan tonåring och befälsutövare. På denna nivå i utbild
ningen är avskedsfrekvensen störst. Besvikelse med yrkesvalet, till
fälliga labila känslostämningar och ofta bristande möjligheter att 
anpassa sig till studieverksambet - mer sällan till den militära 
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tjänsten - är de b id ragan de orsakerna. I viss utsträckning är detta 
ett urval som är naturligt och önskvärt men här synes ske en avgång 
som är onödigt stor och därmed oekonomisk. Det ä r min övertygelse 
att en väl tillrättalagd aspirantledarfunktion och en utökning av 
denna att jämväl omfatta eleverna under deras fortsatta yrkesutbild
ning skulle kunna minska avgångsfrekvensen. Detta är ett personal
tillgångsproblem och inn ebär därför en besvärlig avvägning. Det 
synes dock värt att överväga. 

Med genomförande av VU-60 ställs väsentligt ökade krav p å 
instruktörsförmåga. Den unge instru ktören skall självständigt leda 
och utbilda en tropp äldre eller jämnåriga värnpliktiga med allt 
högre skolkvalifikation er och med från samh ä ll slivet i övrigt allt 
mer ökande krav på effekt i all verksamhet. Mot denna bakgrund 
står ledarskapsutbildningen som det primära i stam befälsutbildning
en. Inom denna sektor måste alla ansträngningar aktiveras och sti
muleras uppifrån och nedåt på a lla befälsnivåer. De konkreta åt
gärderna härvidlag vid KOS på senare år består bl a i utökad under
visning i befä lsutbildnin g och ergonomi och specialtrimning av ny
till trädande in struktörer. 

Som y tterligare ett exem pel på en å tgärd för att förbättra befäls
utbildningen är den , som v idtagits då det gäller gymnastikundervis
ningen för stambefälet. Bristande intresse att leda fysisk fostran för 
flottans värnpliktiga har väsentligen kunnat sp åras till oförmåga att 
leda den na verksamhet. "Det man ej kan, v ill man ej göra". Från 
denna utgångspunkt har utb ildnin gen lagts om till att främst om
fatta utbildning i at t leda fysisk tränin g enligt modern metodik (in
tervall-, ryckt räning etc). Erfarenheterna är positiva. VU-60-pro
grammets magra innehåll vad avser fysisk träning, två timmar/vecka, 
söker man nu "vid sidan a v programmet" utvidga med extra in lagda 
korta fysiska träningspass i terrängen. 

Utbildningsanordningarna har både ut veckla ts och ändrat karaktär. 
VU-60 stä lle r här sina speciella krav . Under vplutbildnin gen vid KOS 
dominerar de markstridsbetonade utbildningsanordningarna. Banor 
för skolsk jutningar, fältskjutningar , eldexercis och s k bakomutbild 
ning i form a v film skjutbanor, förfl y ttnin gsbanor etc har vuxit fram i 
Karlskrona och inom Rosenholmsområdet. Bristen på stridsskju t
ningsterräng inom KOS närhet är ett bekymmer. Rosenholmster
rängen duger ej hä rtill. E j heller efter nu aktuell utökning kan 
stridsskj utningar genomföras där. Först på avstånd av c :a 8-10 mil 
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från Karlskrona kan en sådan terräng disponeras i en framtid med 
de olägenheter i tran sporta v seende, som därvid måste tas. Redan ut
nyttjandet av Rosenholmster rängen medför en avsevärd transport
organisation. Inte så dyr kostnad smässigt, men oekonomiskt i av
seende p å förlu st a v utbildnin gstid. 

Utvecklingen på den civi la skol utbildningen s område följes upp
märksamt. Under det senaste året har exempelvis ett modern språk
laboratorium och TV-inspelningsapparatur införlivats med övriga 
utbildnin gsanord n i ng ar. 

Avslutningsvis vill jag kasta ytterliga re några blickar framåt. 
Det markstridsbetonade inslaget i den allmänmilitära utbildningen 

är mycket domine rande. Ca 600.000 elevtimmar/år genomförs nu
mera i Rosenholm sterrängen. För flottans instruktörspersonal har 
detta inneburit något helt nytt. Oaktat am bitiösa insatser från perso
nal ens sida kan icke undvikas att full effekt i denna utbildning ej 
kan nås utan ett kraftfullt understöd av i markstrid utbildad ex
perns. 

Införande a v t ruppförvaltarutbi ldning bedömes vara ett angelä
get personalproblem . Både yngre och äldre underofficerare har med 
framgång engagera t sig i t rupptjänst inom allmänmilitär utbildning 
och basförsva rsutbildning. Dessa bör få en lämplig utbildnings
karri är. 

Rätt man p å rätt plats - för att kunn a fu ll följa den föresatsen 
måste flottan tilldelas lämpli ga värnpliktiga och kontingenterna 
sammansättas p å mest ändamålsenliga sätt. Det nya inskrivnings
systemet och befattningsanalysarbetet synes bö ra ge god utdelning. 

P å utbildningsmaterielens område bedömes särskilt utvecklingen 
av den programmerade utbild nin gen vara av intresse för KOS, där 
värnpliktsutbildningen i så stor utsträckning är standardiserad. 

Bristen på stridsskj utnings ter räng inom KOS närhet innebär att 
den allmänmilitära utbildningens resultat blivit något ihåligt. Detta 
är ett förhållande som är på väg a tt rättas till genom tillkomsten av 
ett skjutfält i Kosta-området gemensamt för KOS, KA 2 och I 11. 

Vid KOS upplevs ofta situationen att centralt utfärdade direktiv 
om utbildning ell er information p å olika ämnesområden exempelvis 
narkotikamissbruk, tra fi ksäkerhet, politiska orienteringar etc kom
mer i konflikt med ett redan överfyllt utbildningsprogram. En möj
ligen ökad utveck ling mot femdagarsvecka och även för värnpliktiga 
välmotiverade krav på en öknin g av den fys iska tränin gen verkar i 
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samma riktning. Den justering av utbildningsplanerna som redan 
dessa för hå ll anden ställt krav på och som nu i realiteten överlåtes på 
den lokala nivån bör finna stöd i de centralt utfärdade utbildnin gs
reglementen a. 

J ag tror att det nya ekonomisystemet kommer att stimulera per
sonalen i gemen till sparsamhet och effek tivitet och kanske än mer 
stärka för bandsandan. 
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LENNART AHREN 
Några reflexioner angående 
utbildningen till sjöofficer 

(-----------------------------------------, 

Kommendörkaptenen av J. gr LENNART AHREN 
diskuterar i denna artikel kadettutbildningen ombord. 
Författaren var fartygschef på HMS Alvsnabben un
der föregående långresa och chef för J. fregattflottiljen 
under det gångna sommarhalvåret. 
Utbildningen måste i första hand koncentreras till 
kadetternas karaktärsdaning och fostran till skickliga, 
entusiastiska ledare och sjömän, anser författaren, dvs 
att lära dem leda människor i verksamheten ombord 
samt att handa och navigera fartyg. Utbildningen 
inom de telenislea ämnesområdena med syfte att kunna 
krigsplacera den nyblivna fänrileen bör komma i andra 
hand. 

Författaren framhåller att det finns rika tillfällen till 
praktisk befälsföring för kadetterna unde r tjänstgö 
ringen ombord bland annat i VU-60-systemets allmän
militära utbildning. Men om ledarskapsutbildningen 
skall ge bra resultat m åste det hela tiden finnas erfar
na vägledare i bakgrunden som stöttar och stimulerar 
kadetten. Artikeln avslutas med förslag om en mer 
sammanhållen utbildning under kadetternas sjötjänst
perioder. 

~--------------------------------------~ 

Om man, såsom fa llet är med mig, under någon tid har tj änstgjo rt 
i befattningar, som har inneburit ansvar för eller nära kontakt med 
utbildning av aspi ranter och kadetter, är det naturligt att man får 
vissa synpunkte r på den viktiga del a v vå r marina ve rksamhet som 
kadettutbildnin gen utgör. Nedan upptagna tankar gör ej anspråk 
på att vara en full ständig ana lys eller genomlysning av utbildnings-
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problemet utan är snarast någ ra reflexioner som min tjän stgö ring på 
HMS Alvsnabben under det senaste å ret givit anl ednin [; till. 

När man skall diskutera kadettutbildning och allra helst när man 
ska ll lägga upp, organisera och leda sådan utbildnin g, mås te man 
göra klart för sig vart man v ill nå samt vi lk en målsä ttning man har. 
Hur skall slutprodukten se ut ? Ska ll man sträva efter att göra den 
unge studenten till en så långt möjligt fullfjädrad sjökrigare, som 
behä rskar de moderna stridsfartygens invecklade och tekniskt avan
cerade materiel och som är förtrogen med dagens taktik? Skall man 
kan ske begränsa sin aptit och sikta på att skapa en ung officer, som 
har goda förutsättningar för att tjän stgöra i enklare och mindre kva
lificerade officersbefattnin gar ombord och i land , som har en marin 
allmänbildning och som har en god grund att bygga v idare p å i den 
fortsatta utbildningen och i den praktiska tjänsten? Personligen är 
jag helt övertygad om att det förs tn ämnda alternativet är helt orea
listiskt. J ag tror att man måste begränsa sin målsättning till något 
i stil med det senare altern a tivet om utbildningen skall kunna leda 
fram till ett resultat som gagnar såväl individen som flott an. 

Denna a llmänna målsättning måste emellertid preciseras och kon
kreti seras för att kunna ligga till grund för utformningen av kadett
utbildningen. J u mera man funderar på denna precisering ju fl era 
önskem ål kommer fram. Man finner snart att det inte är möjligt 
eller rimligt att på den förhållandevis korta tid som står till förfo
gande hinna med allt man sku lle vi lj a. Man tvingas ti!J en priorite
ring och en koncentration på de mål, som man anse r va ra mes t vä
sentliga. 

En ligt min mening framstår två uppgifter för kadettutbildningen 
som helt dominerande. Dessa uppgifter kan i korth et uttryckas så 
här. 

K adettutbildningen skall i första hand 
e Fostra ledare för andra människor. 
• Utbilda människor, som kan handh a och framföra fartyg och 

båtar och som behärskar den all männ a tj änsten ombord. 
Dessa två kardinalpunkter är till sin betydelse helt överlägsna 

a lla andra utbildningsmåL Utbildnin gen bör därför i första hand 
va ra inriktad på att nå dessa mål. Var och en som syss lar med ka
dettutbildning bör ständigt ha dem framför ögonen. 

Självfallet kan utbildnin gen till sjöofficer inte enbart ta sikte på 
de två huvudmålen. Andra i och för sig viktiga utbildn ingsavsnitt 

694 

måste även beredas plats. När man ska ll bestämma sig för v ilk a 
dessa utbildningsavsnitt skall vara , är det viktigt at t man håller den 
allmänn a målsä ttningen framför ögonen så att man inte sväva r ut 
i önskemål som skjuter öve r målet. En hå rd priotering och koncen
tration är nöd vändig. 

D e mest väse ntliga av de sek undärm ål, som enligt min mening bör 
ställ as upp för kadettutbildningen, kan utan någon inbörd es grade
ring sammanfattas så här. 

Utbildningen ska!J i andra hand 
e Ge kad etterna en allmän kun skap om sjöstridsmedlen och deras 

utn yttjand e. 
8 Göra kadetterna ti!J goda lärare och instruktörer. 
• Ge kadetterna ett gott underlag för den fort satta utbildn ingen. 
• Göra det möjligt att placera kadettern a i krigsbefattningar. 
D en som någon gång haft ti!Jfälle att blädd ra i den brittiska flot-

tans grundläggande instruktion för sjökrigsverksamheten har nog 
med en viss förvå nin g konstaterat att sidan efter titelbladet upptas 
av ett fotografi av en människa, en chief petty officer, klädd i en 
vit, inte al ltför ren polotröja, en väl använd skärmmössa och med 
ett par dagars gammal skäggstubb. Under bilden kan man läsa " The 
most im portant single facto r in war" . På detta sätt vill man tala om 
för läsaren att all erfarenhet pekar på att det är människan som är 
det väsentliga. 

Trots all avancerad teknisk materiel, som finns på dagen s strid s
fart yg, är det människan som utnyttjar och som underhåller och 
reparerar materielen, som är det v iktigaste. Utan väl utbildade och 
väl ledda människor ombord på fartygen blir ä ven den mest moder
na materiel värdelös under det att effektiv insats kan göras ä ven 
med äldre och mindre kvalificerad materiel om den handhas av kun
niga människor som står under en skicklig och entusiasmerande led
nmg. 

D et är framförallt officerarna, som har till uppgift att leda de 
människor som skall ge tjänsteg renarn a liv och effektivitet och som 
skall göra fartygen till slagkraftiga enh eter i vå rt förs var. D et är 
därför a v utomordentlig betydelse a tt de un ga officerarna redan 
under kadettiden har fos trats till goda ledare av andra människo r. 
J ag an vänder uttrycket "fostras till ledare" eftersom den enligt min 
menin g mes t väsentliget delen av denna fostran utgörs av karaktärs
daning. En människa som får förtroendet att leda andra människor 
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måste ha en hög moralisk och karaktärsmässig standard. Utbild
ningen till sjöofficer bör konsekvent vara inriktad på att fostr a 
ärliga, plikttrogna och ansvarskännande människor, som har ett 
starkt rättsmedvetande. Kadetternas initiativförmåga och handlings
kraft bör utveck las och de bör fostras till självdisciplin, vi lken bl a 
bör ta sig uttryck i en god personlig stil och puts. 

Det är viktigt att kadetternas intresse för andra m~innisko r och 
respekt för andra människors integr itet och åsikter förstärks och att 
de fostras till en sann och äkta loja li tet gentemot så väl överordnade 
som underlydande. Man bör st räva efter att under utbildn ingstiden 
utveckla kadetternas omdömesförmåga. 

När de unga aspi ranterna kommer till Sjökrigsskolan är de som 
regel mycket öppna för nya intryck. De är i en period då de karak
tärsmässigt är formbara. Det ä r därför betydelsefullt att man redan 
från början länkar in dem på rätta banor när det gäller deras karak
tä rsdaning. Det är vikti gt, att man tidigt vänjer dem v id planmässig
her, ordni ng och reda och att man ger dem vettiga och sunda normer 
för deras personliga uppträdande, stil och hållning. Det är väsentligt 
att utbildningen är upplagd så att asp iranterna och kadetterna ha r 
en jämn och ganska hög arbetsbe lastning. Det är bättre att de ha r 
litet för mycket att göra än att de har för liret att göra. För liten 
arbetsbelastning är direkt demoralise rande. 

Den kanske mest väsen tliga förutsättningen för att karaktärsda
ningen skall ge ett gott resultat är att kadettofficerarna utväljs med 
stor omsorg och att åtminstone en kadettofficer får fö lj a varje ka
dettkurs under hela utbildnin gen. Det senare är enligt min mening 
mycket viktigt. Endast därigenom kan de olika kadetternas utveck
ling kontinuerligt följas upp och påverkas i rätt riktning. Jag tror 
ä ven att det psykologiskt sett är riktigt att kadetterna under hela 
sin utbildning har en officer som leder dem och till vilken de a lltid 
kan vända sig för att få råd, stö ttning eller förklaringar. 

Fostran till ledare måste omfatta en grundlig utbildning i befäls
föring. Som grund bör kadetterna ges vissa psykologiska insikter för 
att de lättare ska förstå sina underlydandes reaktioner . Chefsska
pets psyko logi bör studeras. Det viktigaste är emellertid att kadetter
na får praktisk övning i att föra befäl. Varje möjlighet som under 
utbildningstiden ges till sådan övn ing bör tas. 

I VU-60-systemets allmänmilitära utbildning finns rika möjlig
heter att låta kadetterna föra befäl både över sina egna kamrater 
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och över värnpliktiga. Aven under den tid utbildningen är för lagd 
ombord finn s goda möjligheter til l befä lsutövning för kadetterna 
under förutsättning att de placeras i befattningar, som kräver be
fälsföring och under förutsättning att fartygsledningen utnyttjar de 
många möjligheter som ges i den dagliga inre tjänsten ombord a tt 
låta kadetterna leda olika former av verksamhet. 

Skall utbildningen i befälsföringen nå ett gott resultat, krävs det 
att kadetterna hela tiden leds, stöttas och övervakas. När kadetter 
för befäl bör det ständigt finnas en erfaren vägledare i bakgrunden, 
som ger kadetterna råd och t i ps och som vid behov kritiserar och 
korrigerar dem. Kadettutbildning kräver därför erfaret äldre befäl. 
Förhållandet att flaggkadetter eller kadetter bestrider officers- eller 
underofficersbefattningar ombord på fartygen få r icke tas till intäkt 
för att officers- resp underofficersbesättningen kan reduceras med 
motsvarande an tal. 

Den andra kardinalpunkten i målsä ttningen för kadettutbildning
en var att lä ra kadetterna att handha och navigera fartyg och båtar. 
Oberoende av vilken vapentjänst eller specialtjänst som den nyt.Jt
examinerade sjöofficeren tänker ägna sig åt, måste han kunna be
härska det underlag på vilket han ska ll verka. Han måste kunna 
navigera och manöv rera sitt fartyg eller sin båt. Denna kunskap 
måste kadettutbildningen ge honom i allt väsentligt. När han kom
mer till sin vapenofficersutbildning går tiden åt till vapenövningar, 
ubjaktövnin gar eller svepövningar. Utrymme till navigeringsövnin g
ar utanför ut- och inloppslederna till Hårsfjärden eller GullB ges 
sä llan. De nödvändiga kunskaper och erfarenheter i navigering, som 
de unga sjöofficerarna inte har fått som kadetter, har de senare svårt 
att inhämta. 

Sjöoperativt har vi i Sverige mycket stor fördel av våra vidsträck
ta skärgårdsområden. De utgör gynnsamma baseringsområden för 
våra sjöstridskrafter och de möjliggör förflyttningar med fartyg 
utan att dessa behöver löpa till sjöss. En förutsättning för att vi 
skall kunna tillfullo utnyttja de sjöoperat iva fördelar som skärgårds
områdena ger oss är emellertid att våra sjöofficerare är skickliga i 
skärgårdsnavigering. De måste ha stor erfarenhet a v och rutin p å 
att under olika väderleks- och siktförhå llanden framföra fartyg i de 
många gånger svårnavigabla farvatten som skärgå rdarna utgör. Det 
är min uppfattning att den höga standard som sjöofficerarna tidigare 
hade i detta avseende under de senaste åren tyvärr har betänkligt 
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försämrats. Denna ogynnsamma utveckling beror, såvitt jag kan 
förstå, bl a på att kadetterna under sin utbildning numera får mind
re övning i skärgårdsnavigering än vad de tidigare fick. Man blir 
milt uttryckt lätt förfärad när man upptäcker att det finns löjtnan
ter, som inte varit norr om Kanholmsfjärden på flottans fartyg. 

Det är mot denna bakgrund som jag anser att en väsentlig del av 
kadetternas utbildningstid skall ägnas åt systematiska övningar i 
skärgårdsnavigering med olika fartyg och under olika siktförhållan
den. Det bör vara ett k ra v att varje nyutnämnd stamfänrik under 
sin utbildningstid skall ha besökt och navigera t i farvattnen utefter 
större delen av den svenska kusten. 

Vad så fartygsmanöver beträffar, bör utbildningen göra kadetter
na förtrogna med grunderna för propellerfartygs manöver. Man bö r 
sträva efter att öva upp deras manöveröga d v s deras känsla för hu r 
fartyg reagerar för olika roder- och maskinmanövrar. Ett värdefullt 
led i denna utbildning är formerings-, grupperings- och evolutions
övningar i förband. Det väsentliga är emellertid att tid anslås till 
särskilda manöverövningar och att man ser till att alla kadetterna 
får aktivt delta i sådana övningar. 

Det framhålls ibland att sjömanskapet är på avskrivning såsom 
otidsenligt och obehövligt i vår mekaniserade och elektronifierade 
tidsålder. Jag delar inte den uppfattningen. Ju mindre våra fartyg 
blir ju mera blir de beroende av vind och sjö och ju större blir kra
ven på gott sjömanskap hos den personal, som handhar dem för att 
största effekt skall kunna utvinnas ur dem. Jag tror således att det 
är väsentligt att vi fortfarande gör våra sjöofficerare till sjömän 
och inte bara till kunniga tekniker och taktiker. Mina erfarenheter 
från senaste året har tyvärr givit mig den uppfattningen att den 
allmänna standarden även i detta avseende är på väg att försämras 
och att de yngre officerarnas känsla för sjömansmässighet och örlogs
mässighet numera i många fall är alltför litet utvecklad. Kadetternas 
sjömansutbildning får inte inskränkas till att enbart omfatta tiden 
på segelfartyg under första sommaren samt på långresefartyget. Så
dan utbildning måste förekomma så snart kadetterna tjän stgör om
bord, dels i form av särskilda övningar, dels i den dagliga, rutin
mässiga tjänsten. Ovningar i sjömanskap kan ofta ges ett dubbel t 
syfte eftersom de som regel medför utmärkta tillfällen till aktiv 
befälsföring för kadetterna. För att kadetterna skall få en god blick 
och känsla för sjömansmässighet och örlogsmässighet krävs det at t 
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förbands- och fartygschefer hårt och konsekvent håller på gällande 
regler och normer härför. 

De sekundära uppgifterna för kadettutbildningen skall jag endast 
beröra i korthet, eftersom min tjänst på Alvsnabben och 1. fregatt
flottiljen inte gav anledning till att mera ingående fundera över des
sa. Ett par synpunkter vill jag emellertid framföra. 

Vid planeringen av de delar av utbildningen, som skall ge kadet
terna en allmän kunskap om sjöstridsmedlen och deras utnyttjande 
och en god grund för den fortsatta utbildningen, tror jag att det 
är mycket viktigt att man håller den grundläggande målsättningen 
med kadettutbildningen framför ögonen. Man måste ha klart för sig 
att man inte skall s1:räva efter att göra kadetterna till fullfjädrade 
sjökrigare, som i detalj behärskar invecklad och avancerad teknisk 
materiel eller som är utbildade taktiker. Nej, kadetterna skall ges 
den allmänna och principiella kunskap över hela fältet som varje 
officer måste ha. De speciella och detaljerade kunskaperna, som 
krävs inom respektive fack, skall den unge officeren få på VOS. 
Ett undantag från denna princip är emellertid navigation. I detta 
ämne måste en grundlig utbildning ges eftersom det inte återkom
mer under någon senare utbildning. 

Det är enligt min uppfattning väsentligt att kursplanerna för KSS, 
VOS och MHS avstäms till varandra så att ej någon dubbelläsning 
förekommer. Förutom att det är slöseri med tid är det få förhållan
den som är så dämpande på studielusten som tvånget att läsa samma 
saker flera gånger. 

Kravet på att kadetterna skall få en utbildning, som gör dem 
krigsplaceringsbara tror jag inte kräver någon speciell inriktning a v 
utbildningen. Den tjänst aspiranterna och kadetterna gör ombord 
i stridsbefattningar under långresan och sjötjänstgöringsperioderna 
gör dem enligt min erfarenhet lämpade för krigsbefattningar främst 
inom signal, stridsledning och lätt artilleri. Man måste emellertid ha 
klart för sig att kadetterna inte kan krigsplaceras i ordinarie befatt
ningar ombord på fartyg. De "växer ur" dessa befattningar allt för 
snabbt och kan inte ens kvarstå så länge att de kan vara med om 
besättningens första repetitionsövning. Kadetterna måste därför 
krigsplaceras i personal reserven (mo b reserv) . 

I år har den sjögående kadettutbildningen bedrivits samtidigt som 
VU-60-systemet har va rit i full tillämpning. Detta har medfört att 
kadetterna har varit utspridda på ett förhållandevis stort antal en-
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heter med i många fall få kadetter på va rj e fartyg. Kadetterna har 
tjänstgjort i ordinarie befattningar ombord. Något skifte mellan 
fartyg eller befattningar har ej förekommit. Kadettutbildningen har 
i allt väsentligt haft formen av praktisk tjän stgöring. 

Detta system har vissa fördelar. Kadetterna får en god kännedom 
om utbildningen enligt VU-60-systemet och får sjä lva vara med om 
utbildningen av en krigsbesättning. De blir vä l insatta i och väl 
utbildade på den befattning i vilken de tjänstgör. Många av dem 
får tjänstgöra på moderna stridsfartyg. Systemet har emellertid i sin 
nuvarande tillämpnin g flera a ll va rliga nackdelar. Genom spridning
en på ett stort anta l fartyg och tj änstgörin g i vitt skiftande befatt
ningar kommer kadetternas kunskaper och erfarenheter att variera 
inom vida gränser. Kadettkurserna kommer att bli ku nskaps- och 
erfarenhetsmässigt heterogena vi lket inte är lyckligt. Kvaliteten på 
den utbildning, som den enskilde kadetten får, blir i hög grad be
roende på kvaliteten på den befattning i vi lken han placeras. Tyvärr 
kan inte alla kadetter placeras i befattningar som med hänsyn till 
deras utbildnin g är kva lificerade och "matnyttiga". Eftersom något 
skifte av befattning inte sker får kadetten under en sjötjänstgörings
period endast erfarenhet av en befattning och en tjänstegren. Hans 
erfarenhetssektor blir därför snäv och hans överblick begränsad. 

Systemet förutsätter en omfattande självverksamhet av kadetter
na, vilket de driftiga, ini tia t i v kraftiga kadetterna säker !igen ägnar 
sig å t. De mindre dri ftiga kadetterna - sådana fin ns också - gör 
emellertid inte mera än som är nödvändigt, vilket naturligtvis men
ligt inverkar på utbildningsresultatet. 

Personligen tror jag inte att det är rätt at t på kadettstadiet till
lämpa ett system, som till största delen bygger på sjä lvverksamhet. 
Det kan inte vara rätt att försöka få kadetterna att bli autodidakter. 
Som jag tidigare har framhållit tror jag att kadetterna måste ledas, 
stim uleras, kontrolleras och drivas i sin utbildning för att resu ltatet 
skall bli gott. Detta kräver eme llertid att man avser befäl - kadett
officerare - för denna uppgift. De ordin arie officersbesättningarna 
på far tygen kan som regel ej belastas med detta. Arbetstidsreglering
en samt kustflottans höga övningstakt, vilken bl a framtvingats av 
VU-60-systemet, gör att fartygens ordinarie officerare varken har 
kraft eller tid att i tillräcklig utsträckning ägna sig åt kadetterna 
och deras utbildning. 

Mot bakgrund av dessa nackdelar hos i år tillämpat system anser 
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jag att en modifiering av detta system är önskvä rd. Jag tror att man 
i princip måste hålla ihop kadetterna - ej flaggkadetterna - på 
färre fa rtyg på vilka man kan placera officerare, som har till hu
v udsaklig uppgift att ägna sig åt kadetternas utbildning och fostran . 
Jag tror också att man under CKF måste ha en äldre chef som har 
ansvaret för kadettutbildningen på kustflottan och som till si tt för
fogand e har en på KSS tidigare tjänstgörande officer som kf! l .KO. 
Skall man nå något resultat med den för hela flottan så viktiga ka
dettutbildningen måste man satsa en del av de totala resurserna på 
denna utbildning. Man ska inte tro att man kan erhålla en fullgod 
kadettutbildning såsom en bonuseffekt av VU-60-utbildningen. 

46 701 



OlOF HÄRLIN 

Den svenska ubåtsteknikens 
stalus och framlidsmöjligheter 
- några synpunkter 

Årsberättelse i krigsfartygs leonstruktion 1968 

Sällskapets stadgar, 8 § 2 mom, medger att årsberättelse begrän

sas till del av fack av vetenskapsgren. Som titeln anger har va lts att 

studera ubåtstekniken, som emellertid i sig inbegriper vissa drag av 

maskin-, elektro- och teleteknik. Den uppm ärksamme läsaren kom

mer måhända att finna, att en del av sy npunkterna här nedan lå ter 

sig an läggas även på and ra områden av krigsfartygs konstruktion. 

Senast har ubå tstekniken varit förem ål för granskning av föredra 

ganden i Sällskapet år 1950, då ledamoten SanlZelius betraktade 

den huvudsakligen tyska utvecklingen under andra vä rldskriget, och 

1961 , då ledamoten Th Lundberg angav några drag i ubåtsutveck

lingen under senare delen av 1950- talet. Det kan ändå anses moti

verat att så snart däref ter ånyo granska den svenska ubå tsteknikens 

status och framtidsmöjligheter. Detta beror främst på att marinsta

bens och försvarets forskningsanstalts opera tionsanalytiska verksam

her på senare rid kommit att i v iss mån särski lt beröra ubåtsområdet . 

Som följd härav och för att ta fram underlag till denna OA-verk

samhet har en målmedveten teknisk-ekonomisk studieverksamhet på

gått inom marinförvaltningen och Kockums Mekaniska Verkstads 

AB. Den ubåtsinriktade OA-verksamheten har i Tidskriftens mars

nummer 1968 belysts a v kommen dörkaptenen B Stefenson, och vissa 

drag i den teknisk-ekonomiska underlagsmetodiken har i Tidskrif

tens oktobernu mmer 1966 beskrivits av numera professorn, tekn lic 

H Lange. 
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A TT MATA UBÅ TSTEKNIKENS STA TUS 

K voten stridseffekt/kostnad 

.. Hur kan man . objekt ivt .ange sin te~niska stå ndpunkt? Vi lka jäm

forel s.emer?dero fr~1ns, . och ar de verkltgen objektiva? Hur kan man 

besk:Jva s~n J~alsattnmg när det gäller a tt ytterligare utveckla ubåts

tekniken I varr lan?? Svaret synes tills vidare finnas i den kvot 

eff~kt/k~stna?, som ar ett a v OA-studiernas slutresultat och den ope

rativa va rd enngens verktyg. 

Begränsningar på OA-sidan 

Det bör här.genast framhå ll as, att detta verk tyg ingalunda kan 

anses vara fullandat eller ens färdigkonstruerat D et f. o k· 11 · 
b ·· · . ' · 1nns ars 1 1ga 

egransnmgar l dess bakgrund. De operativa miljöer vari ubåts-

systemet studerats, är tills vidare någo t förenklade och '. f ]J ·· d . 
.. k d r· d · . . eJ U stan 1gt 
r:~ a~1 ~ or e opera~1va situationer, ~om svenska ubå ta r kan tänkas 

~a a ;n 1 und~r ett kngs forl?PP· Vanationerna i de olika paramet

Iar, oenom v ii~<a den operativa mdJön har beskriv its, har av tid s

o~h kostnad.sskal gJorts 1 tämligen stora steg. De hydrografiska för-

hallandena 1 de farvatten som om<>er vårt land v1·]ka J . b 
d l r· bo .. . . b , ' l ar stor ety-

e se··· or u a tan1as moJIIgheter att förbli oupptäckta med sonar och 

;;r spi v~ under y tan upp:äcka sina må l, har va rierats tämligen grovt. 

b uvudovikte~l har l a~ts v~d par~metrar, vilkas effekt-kostnadssam

l and ~ ater sig.mera patagligt utronas, exempelvis vapenlast uthå llig

l e~,. h og~.ta u lagesfa r ~, manöverförmåga. Andra parametra:. av mera 

sv:I ~em~strat slag saso~11 bu llerdämpning, stöttålighet, magnetfä!t

beo ransmng har annu eJ kunnat stud eras tillräck lig t ingående. 

Begränsningar på teknisk-ekonomiska sidan 

l Likaså har vissa begränsningar varit nödvändiga när der gä llt a tt 

everera der. tekn.tskr-ekoJiomiska underl aget. Aven detta har data-

~ehandlats J .a~sJkt att önskvärda variationer ska ll kunna göras 

ona b.b~ och .bdhgr. o Der a1:vända dataprogrammer har dock ännu 

ar ~.lul!Jga .~.nster . Salunda ar korrelationen med utförda ubåtstyper 

osaker (SJoormenrypens prestanda är ej i detalj kända eftersom 

pro vtursresultaten ännu ej är he lt utvärderade; Draken~ypens in-
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gångsvärden är delvis missvisande, då exempelvis dess hydradyna

miska utformning och stöttåligbet är underlägsna den modernare 

Sjöormentypens). Sambandet mellan vo lym/vikt och kostnad är i 

vissa fall a lltför förenklat och antalet fullt genomförda och mer de

taljera t illustrera de exempel har måst hå ll as nere av kostn adsskäl. 

,, 

Kvoten stridseffekt/kostnad ändå vederhäftig 

Icke förty ka n det hävdas att OA-metodiken s effekt-kostnadskvot 

för jämförelser olika ubåtstyper emellan redan nu nått en sådan 

grad av vederhäftighet, att den trots de angivna begränsningarn a 

kan accepteras av ingenjören. Detta förhållande har i vårt land ej 

tidigare kunnat utnyttjas vid betraktel se r av här ifrågavarande slag. 

Det kan sägas bero på tillfälligheter att just ubå tssystemet tidi gt 

kommit i blickfältet för mera regelrätt OA-betonat studium. Arbe

tet fort sätts emellertid beträffande både ubåtar och andra slag av 

stridsfartyg, och motsva rande betraktelser kan troligen inom kort 

göras för allt fl era typer av farkoster. 

Draken synes behandlas något orättvist 

De jämförelse r som i det fö lj ande görs mellan de tre senaste typer

na av svenska ubåtar, nämligen Draken , Sjöormen och projektet 

A 14 i nuvarande utformning och grad av fullbordan , vore ej helt 

rättvisande, även om det OA-mässiga underlaget vore helt oantast

ligt. Det bör nämligen observeras, att den i OA-studierna betraktade 

miljön är tänkt såsom representa tiv för 1970- elle r 1980-ta lsfö rh å l

landen, så väl som dessa kan tänkas vara förutsägbara i dag. Det är 

uppenbart, att Drakentypen måste bli lidande på jämförelser mot 

denna bakgrund, då den ju projektera ts med tanke på hur man på 

1950-ta let föreställde sig 1960-talets stridsmiljöer. Att söka införa 

korrektionsfaktorer härför vore emellertid vanskligt. 

Efter alla dessa reservationer våga r sig författaren äntligen på att 

nalkas det egentliga ämnet. Detta steg kan så mycket lättare tas som 

det av uppenbara skäl ä r omöjligt at t i ett öppet arbete lämn a speci

fika siffror. Vissa mer eller mindre påtag liga tendenser kan däremo t 

utläsas och diskuteras. 
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c 
Kostnad 

FMV-M•SU 
16-8-68 

BL mn ,,[ 

E/C=o 

Bild l 

E/C=2a 

/ 

E/C =3a 

stridseffekt E 

FörhåLLandet stridseffekt/kostnad (E/C) för Draken, Sjöormen, ett antal A 14-

"!tbst ( o~arkta punkter) s, amt de. båda förprojekten A 14 B och A 14 FC Birger 

' VLSS t!dLgare verswn. Stravan bor vara att öka E/C. En metod att öka A 14 B:s 

stndseffekt ttll A 14 FC Btrgers utan att öka A 14 B:s pris skuLLe, som de strecka-

de linjerna antyder, ge stort utbyte. 
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Hur kvoten stridseffekt/kostnad är uppbyggd 

Kvoten effekt/kostn ad har i täljaren ett visst god hetstal, propor
tionellt mot de uppoffringar en fiende åsamkas på grund av det 
betrak tade systemets verksamhet. 

Då dessa uppoffringar beror av en mängd s k miljöfaktorer a 
olika slag, anges för enkelhetens skull godhetstalet som ett med el
värde över de olika miljöalternativen. I nämnaren kan ingå system
kosrnaden eller, om effekten antas variera linjärt med antalet i syste
met ingående enheter, enhetskostnaden eller "a-priser". Rätteligen 
borde sys temkostnaden vara en totalkos tn ad i programbudgetering
ens anda. Så långt har vi ännu ej hunnit, varför varken den utveck
lingskostnad, som föregått systemets framtagande, eller de drift- och 
underhållskos tnader m m, som betingas a v dess vidmakthålland e, än 
så länge ingår i nämnaren. Det innebär dock ej något avsevärt arbe
te att komplettera nämnaren på sådant sätt . 

Draken- Sjöormen- A 14 i E/C-diagram 

Bild l visar förhållandet effekt- kostnad för dels en Drakenubåt, 
dels en Sjöormenubåt, de ls några studerade varianter inför A 14-
projekteringen. Av ovan antydda skäl har axlarna inga mätetal. 
Bilden avser endast att illustrera hur tendensen ständigt bör vara att 
"vrida" inplaceringen i axelsystem et medsols. Några ytterligare be
gränsningar hos betraktelsesättet bör emellertid framh ållas. Det är 
uppenbart, att kvoten effekt/kostnad ej kan inrymma hela sanning
en. Man kunde ju tänka sig att drastiskt skära ned kosrnaden med 
en lika drastisk effektsänkning som sannolik följd. Det är ej säkert, 
att kvoten då skulle bli representativ för jämförelser av här ifråga
varande slag. Man bör förutsätta en viss minimikvalitet (eller, om 
detta uttryck måhända kan missförstås, lägsta godtagbara kvalitet) 
för systemet eller dess enheter. Detta leder i sin tur till en sannolik 
lägsta kostnad per enhet, motsvarande minimikvaliteten. Vidare är 
det i regel fråga om att inrymma systemet i en viss kostnadsram . 
Att använda hela den ekonomiska ramen för en enhet eller ert myc
ket litet fåtal enheter är sannolikt ej optimalt. Man kan därför van
ligen ansätta något minimiantal enheter, vilket i sin tur maximerar 
a-priset och därmed den tänkbara kvaliteten per enhet. 
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DEN SVENSKA UBÅTSTEKNIKENS STATUS 

Steget från Draken till Sjöormen 

Trots att det ej är möjligt att gå in på siffe rjämförelser, kan steget 
från Drakentypen ti ll Sjöormen typen illustreras med några påtagliga 
exempel. 

Vapenutrustningen 

Ifråga om vapenlast har inträffat, at t Sjöormen fått en större och 
mera differentierad torpedlast än Draken. Sjöormens informations
utrustning är modernare och mera påkostad än Drakens. 

Dra 

Sor 

Bild 2 

Effektbehov för framdrift, högfart 

jämförelse Dra/Sor 

Effekt i HK 

per ton 

deplacement 

Sjöormens effektbehov för högsta /art i uläge är per ton deplacement hälften av 
Drakens, beroende p/i gynnsammare hydradynamisk utformning och mindre 

längd-bredd-förh/illande. 
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Dra 

Girradier. Uläge 10 knop 

jämförelse Dro/Sor 

o 
\ 

~ 
Sor 

Bild 3 
Sjöormens girradie är mmdre än hälften av Drakens, beroende på gynnsammare 

hydradynamisk utformning och mindre längd-bredd-förhållande. 

Specifika framdrivningseffekter 

skeppstekniskt har Sjöormen en gynnsammare formgivning än 
Draken. Detta åskådliggörs i bilderna 2 och 3. Bild 2 visar specifika 
effekter för de båda ubåtstyperna. Trots att Sjöormen är en större 
ubåt än Draken och har högre maxfart, är maxeffekten ej obetydligt 
lägre för Sjöormen än för Draken. Detta beror huvudsakligen på 
att Sjöormen är en modernt spolformad ubåt, dessutom med mindre 
längd-diameterförhållande. 

M anöv2r förmågan 

En annan följd av Sjöormens modernare formgivning visas i 
bild 3. Manöverförmågan, som har stor betydelse särskilt vid undan
manövrer för att undandra sig fientlig ubåtsjakt, är avsevärt bättre 
för Sjöormen än för Draken. Detta ha r dock åstadkommits delvis 
till priset att Sjöormen är svårare att hålla på stabil kurs och även 
på stabilt djup. Driftsäkra automatiska styranläggningar för kurs 
och djup är nödvändiga utrustningar i modernt utformade mindre 
ubåtar. 
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TRYC KSK ROVETS UTVECKLING 
DRAKEN - SJUORMEN - A 14 

DRAKEN 

GRÖVRE SPANT 
TJOCKARE BORDLAGGNINGSPLAT 
TATARE SPANTNING 
TYNGRE MAS Kl NBJI:DOAR 

Bild 4 

SJUORMEN - A 14 

STD'RRE DYKDJUP 

STÖRRE STÖTMOTST~NO 

Tryckskrovets utformning har en bestämd utvecklingstendens. l A 14 avses tryck
skrovmaterialet få högre sträckgräns än i Sjöormen, vilket ger avseeld styrka till 

lägre vikt . 

skrovkonstruktionen 

Bild 4 visar fundamentala skillnader i skrovets uppbyggnad. För 
Sjöormens skrov är stöttåligheten det dimensionerande kravet, och 
största statiska dyktrycket, vilket i Ostersjön kan hål las vid ett in
ternationellt sett måttligt värde, kan lätt uthärdas av ett skrov, som 
är tillräckligt stöt tåligt. I Drakens fall var avvägningen mellan tålig
het vid stöt och vid statiskt tryck en annan. 
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Volym 

Al4 

Bild 5 

\,!!rymme för besättning 

totalt inkl. luftrening m.m. 

Utvecklingstendens 

Besattningsutrymmena bår fortlapande minskas Observera alt Draken och A 1'1 
år L samma storleksordnmg vad total v olym beträffar, medan SJÖormen ä1 

betydligt större. 

Besät tningsutrymmena 

Bild 5 v isa r besättningsutrymm enas andela r i Draken-, Sjöormen
och A 14-ubåtar (här som i det fö lj ande med den reserva tionen, a~t 
A 14 fortfa rande är i tidigt projektskede och kan ändras) . VarJ 
man kräver förutom ut rymme för koj, matpla ts, stridsuppehållsplat ' 
samt andel i p roviant- och fär skvattenförråd viss fri sklu ftfö~sörj 
ning, d v s andel i luftreningen ; viss tempera tu r och luftfukttghet 
d v s andel i luftkylnin gs- och avfuktningsanl äggnin garn a; viss ande l 
i säkerhets- och räddningsutrustn inga r; etc . A ven utan hänsyn til l 
utbildnin"'S- och avlöningskostnader innebär en sparad man en e 
oväsentli~ minsknin g av anskaffnings- och därmed även drift- och 
underhållskostnaden för en stridsfartygse!1het. Priset är ökad gra 
av fjärrkontroll och automation. Emellertid tycks tendensen vara 
den att sådana utrustnin ga r visar stadigt sjunkande volym, vikt ocl 
pris' samt tämligen stadigt ökande driftsäkerhet, ä ven i ex trema mil 
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jöer. Det bör observe ras, at t y tfa rtyg i detta fall erbjuder ex tremare 
miljöe r än ubå ten, som har t ex kontrollerade luftda ta och stabil 
gång i uläge. Om man blott har k lart för sig, a tt befälsand elen måste 
ök a i en fr ån typ till typ min skande ubåtsbesättning, och rättar 
rekry tering och utbildnin g av olika personalkategorier dä refter, så 
synes det ej finn as annat än traditionalistiska skäl att ej söka ytter
liga re minska ubåtsbesättnin ga rnas numerä r. Som följd härav, men 
ej blott härav, bör basorganisa tionen för ubåtar i fred och i krig 
grundligt tänkas igenom. Min skad " sjöbesä ttning" medför ökat krav 
på basservice. 

Se!etionsbyggnadsmetoden 

Så långt ändrin gen fr ån Draken- till Sjöo rmentypen i vad avse r 
såvä l tä lj a ren som i viss mån nämnaren i den uppställd a jämförelse
kvoten stridseffekt/kostnad. En y tterligare fa kto r, som påverka r 
nämn aren, bör fr amhållas. Sjöo rmentypen ä r den fö rsta svenska 
ubåtstyp, där sektionsbygge kommit till mera genomförd använd
nin g. Sk rove t ha r till verkats i för vissa transportförhållanden lagom 
stora sektioner , ej alltför många, vilka utrustats med sitt huvudsak
liga innanm äte inomhus i upp värmda lokaler. Sedan praktisk t taget 
all utrustning monterats in i sektionerna, har dessa transporterats 
till stapelbädden, där hopsvetsning av sektion erna skett. Därefte r 
har den till största delen fä rdigutrustade ubåten sjösa tts och tiden 
fö r å terståend e utrustning därefter kunnat nedbrin gas. Tidigare 
skedd e p rakti skt tage t all utru stning av svenska ubåtar efter sjö
sättningen. K ommunikationen ned i ubåta rn a var begränsad till ett 
fåtal trånga öppnin gar, och antalet man, som kunde a rbeta effektiv t 
nere i ubå ten, var av rena utrymmesskäl begränsat till ett fe mtiotal. 
Skillnaden att vid utrustningsarbetet ha ti ll gång till ubå tens inre 
genom de öppn a sektionsytorn a är uppenbar. 

R eflexioner om våra föregångare och vårt eget synsätt 

D et kan konsta teras, att genom den svenska ubåtsteknikens ut
veckling steget fr ån Drakentypen till Sjöormentypen blivit avsevärt 
och att kvoten effekt/kos tnad icke obetydligt ökat i och med detta 
steg, detta tro ts att Sjöormens p roj ekterin g ej kunnat föregås av nå-
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got stö rre mått av OA-influerad optimering i mera matematisk be
mä rkelse. Självfallet har en intuitivt framsp rungen, överslagsräkne
mässigt underbyggd st rävan att undan för undan förbättra stridsfar
tygen funnits i a lla tider, och de successiva resultaten av denna strä
van får ej underskattas. Tvärtom erbju der sådan a specif ikt svenska 
lösnin gar som Svcrigeskeppen, Ehrcnsköldjagarn as stegvisa utveck
lin g mot de senare stadsjagartyperna, och varfö r ej den Swenzenska 
ku stubåten synnerligen respektingivande exempel på för sina epoker 
avancerad stridsfartygskonstruktion. Med djup respekt för gångna 
tiders mariningenjö rer och deras, trots mindre utveck lade hjälpme
del, förnäm liga produkter har vi, deras nutida efterföljare, att med 
tacksamhet ta emot de gradvis förfinade ve rktyg, som OA-påverkad 
optimering samt snabb och billig va riationsmöjlighet medelst data
teknik ä r exempel på. Må vi lyckas använda det sunda förnuft vi 
kunnat få i arv av våra föregångare till att fortfarande använda 
och styra vår växande utrustnin g av hjälpmedel och ej riskera, att 
hjälpm ed len a lltmera tar över så att målet skyms. Ett hyfsat stöd för 
fön~tifte t synes erbj udas av kvoten effekt/kostnad. 

FRAMTIDSMO JU G HETER 

Om vi skall försöka ä ven i fortsättningen öka kvoten stridseffekt/ 
kostnad, kan detta uppenbarligen ske dels genom ökning a v täljarens 
värde, dels genom minskning a v J~ämnarcns . 

När det gä ller att öka str idseffekten, framstår det efter någon 
tid s resonemang med den operativa sakkunskapen som alltmera 
uppenbart, att p å den rent skeppstekniska sidan huvudsakligen två 
parametrar är a v betydelse, nämligen uth ålligheten i uläge och möj
ligheten a tt tämligen momentant öka högsta farten i uläge. A v andra 
ordnin gen får för närvarande, efter det steg, som redan tagits från 
Draken till Sjöormen, betecknas sådana skeppstekniska parametrar, 
som ytterl igare ökad stöttålighet och bullerdämpning samt ytterliga
re minskad målyta och girradie. Helt annorlunda synes det förhålla 
sig med möjligheterna att öka effekten genom förbättring av vapen
lasten, informationsmedlen och samordningen av dessa i ett orga
niskt arbetande strids- och eldledningsteam. 

Några enkla exempel, hämtade ur OA-studierna inför ubå tspro
jektet A 14. Med utgångsp unkt från en viss konfiguration med vissa 
prestanda gav några av en mängd variationer följ ande ungefärliga 
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resultat. En höjning av uthålligheten i uläge mellan två sno rkelladd
ningar med 10 °/o höjde kvoten E/ C med 5-6 % (vapenl ast och 
högsta fa rt oförändrade). En höj nin g av högs ta farten i uläge med 
1 O % höjde kvoten E/C med 3-4 % ( vapenlast och uthållighet 
oförändrade). En ökning av vapenlasten med så mycket, som i mer
kostnad för ubåten blir ungefär detsamrn a som vardera a v de båda 
nyss nämnda åtgärderna av skeppsteknisk art, nämligen med 50 °/o, 
höjde kvoten E/C med 18--20 °/o (uth å llighet och högsta fart oför
ändrad e). 

ATT YTTERLIGARE HOJA EFFEKTEN 

Med utgångsp unkt från detta resonemang börjar jag med de möj
ligheter, som för den närmaste fr amtiden synes stå till bud s, att höja 
effekten genom å tgärder p å dc vapen-, informatio ns- och stridsled
nin gstekn i ska om råden a. 

Krav på grund av torpedutvecklingen. Stridsledning. 

Den framgångsrika svenska torpedutvecklingen tillför både ubåtar 
och yra ttack allt bättre torpeder. Såvä l räckvidd som fart och träff
sannolikhet ökar. Denna tendens medför i sin tur ökade krav på 
spaningsmedlen, i fallet ubåt främst de passiva . Avsikten är, at t en 
sammanhängande överb lick av ubåtens omvärld skall kunn a läggas 
till grund för str id sledning och därav föranledda beslur att engagera 
ett eller fl era mål, vilka i sin tur utlöser eldledning av ett eller fl era 
torpedförerag. Både den tidigare nämnda besättningsminskningen 
och den förbättring av stridsledningen, som nyss berörts, underlärras 
om eller när en central kalkylator införs. För stridslednin gens del 
medför en sådan ökade möjligheter att samtidigt följa fl era mål , att 
tillvarata och lagra en större mängd information om dessas uppträ
dande relativt ubåten, att underlätta inbördes vägning av eventuell t 
motsägan de uppgifter från olika spaningsmedel, allt detta med mind
re insats av personal k ring ett plott. Detta innebär i sin tur för utsä tt
ningar för ett snabbare, säkrare och rys ra re strids- och eldl edn ings
arbete än der tidigare på ubåtar vanl iga, vari ett relativt stort anta l 
operatörer kring bl a plottingbord och torpedcentralinstrument sökte 
samtidigt ti ll godose a lla dessa önskemål. Jämfört med ytattackenhe-
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Bild 6 

Principskiss av system /ör integrerad spaning samt strids- och eldledning. Infor
mationen behandlas i en centi·,tl kalkylator och presenteras syntetiskt för strids
ledning . Genom strid sledningen beordras spaningsve rksamhet och torpedeldledning . 

terna har ubå tarnas stridsledning a lltför länge något eft ersatts. D en 
i försvarets materielverk arbetand e a rbetsgruppen Sesam ve rkar för
tj änstfullt för att råda bot på detta förh ållande. Bild 6 avser att 
illustrera samspelet i strid slednin gsa rbetet. 

H elikopterho tet 

H elikoptern är i vissa situationer ubåtens farligaste fi end e. Bris ten 
p å ett verksamt motmedel mot helikoptrar blir allt a llva rliga re för 
ubå ten. Å andra sidan måste ett sådant motmed el vara billigt, ha 
utskjutningsanordningar, som ä r högt belägna utan a tt äventyra 
ubå tens stabilitet, ha effektiv må lsökning utan ledn ing f rån ubåten 
- som synes var för sig svårbemäst rade och dessutom svårfören liga 
önskemål. 

M inan ägnas större uppmärk samhet 

Genom det successiva bortfall et av större y tanackenheter såsom 
jaga re ur det operativa systemet bli r ubå tens roll som minbä ra re 
a lltmer accentuerad . Tidiga re har, med undantag för ett få ta l spe-
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ciell a minubå ta r med minbrunna r längs sidorn a i ett breddat form
skrov, ubåtarnas minkapacitet bestämts av torpedtubernas och tor
pedtranspo rtanordningarnas utformning. Med ökade krav på snabb 
och säker minfä llning från ubå t måste hänsyn alltmera tas till både 
torpeden och minan när transport- och utsk jutningsano rd nin garn a 
utform as. E n annan faktor , som på ve rkar dessa sistnämnda anord
ningar, ä r krave t att vapn en ska ll förvaras stötsäkert både i tuber 
och motsva rande fä llningsl ägen och i rese rv lägen . Det bl ir här tor
pedens stötsäker het, som ställ er k ra ven, medan minan ä r mindre öm
tålig. Kravet på stötsäkerh et fö r sä rskilt rese rv lägen och t ransport
anordningar blir a llt svårare att möta ju fler olika vapen som alter
nativ t ska ll k unna medföras. 

Passiva spanings- och sambandsmedel 

Ifråga om sp aningsmedlen ä r det uppenbarligen främ st p assiv 
sonar, peri skop, radarvarnare och pingindikator, d v s de mera passi
va medlen, som bör ägnas uppmärksamhet. 

Passiv sonar bör helst utformas så, att ej blott bäring utan även 
avstånd kan ges med rimlig noggrannhet. signalbehandlin gen bör 
vara sådan, att även små avv ikelse r fr ån bakgrundsbruset effektiv t 
registreras. Presentationen bör va ra både optisk och akustisk . 

P eriskopet ska ll helst utformas så, att det dels har tillfredsställ an
de stötsäkerhet och ljusutbyte, v ilket underlättas a v större diameter , 
dels ger mindre radareko och röjande va ttensprut, vilket underlättas 
av mindre diameter. Med hän syn till utrymm et inombord s bö r det 
hel st va ra i topp utom i undantagsfall men med hänsyn till röjning 
och vattenmotstånd bör det helst va ra i topp endast i undantagsfall ; 
snabb väx ling mell an topp- och bottenposition ä r nödvändigt. Lju s
för stä rknin g vid dålig sikt, i skymning och gryning, är önskvärt . 
TV-kamera, laser, kamera är önskvärda tillsa tser. 

R adarva rnare och pingind ikawr bör ha acceptabel riktnin gs- och 
iden tif ika tionssäkerhet. 

A ven det passiva sambandsmedlet långvågsmottagare bör ägnas 
särskild uppmärksamh et. Möjligheten att fö rbättra mottagningsmöj
lighetern a på va rierand e djup bö r beak tas . 
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Aktiva spanings- och sambandsmedel 

I vissa situationer finns i och för sig möjlighet att använda aktiva 
spaningsmede l såsom aktiv sonar, min va rnare, radar och aktiva sam
bandsmedel såsom kortvågs- och ultrakortvågsradio , underva ttens
telefo n. I samspelet mellan passiva och aktiva spanings- och sam
bandsmedel måste dock tOtalekonomin beaktas, v ilket kan ta la för 
någon restriktiv itet på det akt iva området. 

Egenbullret kan göra ubåten döv vid passiv lyssning 

Ä andra sidan begränsas exempelvis den passiva sonarns använd 
barhet av det egenbuller från ubåten, som slår in i och stör sonar
lyssningen. Särskild uppmärksamhet måste ägnas möjligheterna att 
avskärma passiv sonarutrustning från ubåtens egenbuller, vilket sker 
genom mikrofonernas placering, genom deras isolering från det ljud
överförande skrovet och genom deras orientering. skrovets jämnhet 
och frihet från diskontinuiteter i närheten av passiva sonarmikrofo
ner är av sro r betydel se. Ett samarbete mellan FOA, SSPA och 
Akustikbyrån AB i en s k egenbullergrupp har va rit av betydelse fö r 
kartläggning av möjliga störningar av detta slag och förslag till deras 
eliminerande. En praktisk åtgärd har bliv it utbildning av officerare, 
vilka avses göras an svariga för att inga onödiga bullerkällor upp
träder ombord. Utbildningen bedrivs genom vad som inadekvat nog 
kommit att kallas bu llerofficerskurser. 

Försök att höja uthålligheten i uläge 

Hittills har ifråga om möj ligheten att höja täljaren E i kvoten E/ C 
nämnts några exempel på åtgärder på vapen- och spaningsmedels
sidan. Emellertid bör nämnas någo t om möjligheterna även på den 
rent skeppstekniska sidan. Främst intressera r, som tidigare antytts, 
ökning av uthålligheten och möjligh eten att konvarigt höja max
farten i uläge. 

Kretsmo tormaskineriet i A 11 C 

Ubåtsteknikerna i vå rt land har de två senaste decennierna sökt 
arbeta för en avsevärd höjning av ubåtens uthållighet i uläge. Under 
1950-talet och de första åren av 1960-talet satsades sammanlagt 
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ca 50 Mkr på det s k enhetsm askineriet för den projektve rsion 
A 11 C, som slutligen resulterade i Sjöormentypen. När man år 
1963 nödgades lägga ned denna maskineriutveckling, berodde det 
främ st på, att både utvecklingskos tnaderna (en ubåt i serien hade 
redan offrats på deras altare) och de förutsedda seriemaskinkost
naderna tenderade att stiga högst avsevärt. När kostnaderna slutli
gen begärdes p å bin dande vis maxi merade, angav de närmast berör
da industrierna sådana belopp, att serien hade måst minskas ytter
ligare från fem ti ll fyra ubåtar och de relativt knappa utvecklings
medlen måst ytter li gare åderlåtas i svårl igen acceptabel grad. 

Bränslecelltekniken 

Till nedläggnin gen bidrog i någon mån, att bränslecelltekniken år 
1963 syntes visa lovan de drag med tanke på f ramdrivning av ubåtar. 
En begränsad summa avsa ttes (ca 13 Mkr i de för sta etapperna) för 
studium av ett svenskt FC (Fuel Cell)-maskineri för ubåtar. Visare 
av A 11 C-skadan sökte man maximera utvecklingskostnaden och 
även det avsedda seriemaskineripriset, liksom maskineriets volym
och viktandelar i ubåten, från allra första början. Den successiva 
utvecklingen har gett belägg för att ansatsen 1963 beträffande volym 
och vik t kunnat väl innehållas. Det har dock ännu ej lyckats att 
komma ned i se riepris, som motsvarar det i detta avseende uppställ
da målet. 

H ybridmaskineriet 

Ett radikalt grepp gjordes år 1967, då ett hybridmaskineri skisse
rades, med en kombination av blybatterier och FC-maskineri. En 
ubåt kan av operativa skäl använda sin högsta fart under relativt 
begränsade tidrymder, varom mera nedan. Energi för korta uttag 
av hög effekt lagras billigast i form av blybatterier. Uthållighet 
fo rdras framförallt vid låg effekt, motsv arande behovet för fram
drift med låg icke röjande, ekonomisk fart och samtidig laddning a v 
blybatteriet. Emellertid ha r ej ens denna å tgärd v isat sig va ra till
räcklig för att seriep riset ska ll komma ned i det område, som från 
början utstakats som mål. 
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Kanske även A 14 får konventionellt maskineri 

E/ C för ett FC-ubåtssystem med inom en given ram något färre 
ubåtar än motsvarande blybatteriubåtssystem synes fortfarande upp
visa någon övervikt jämfört med det sistnämnda. 

Erfarenhetsmässigt tar det lång tid att göra en avancerad ny
konstruktion operativt användbar, och detta tillsammans med den 
rätt ringa övervikten i E/C för FC-ubåtssystemet gör det tänkbart 
att första se rien A 14-ubåtar liksom Sjöormenserien måste byggas 
med ett avancerat men konventionellt mask ineri. 

Kanske A 14 ändå får ölead uthållighet 

FC-utvecklingen pågår dock fortfarande med iver och optllmsm. 
Ett försök kommer att göras av ett nyligen bi ldat konsortium, att 
med hjälp av Stirlingmotorn, sannolikt insatt i stället för FC i ett 
hybridmaskineri enligt ovan, förverkliga den länge önskade uthå llig
heten i uläge till ett rimligt pris. Måhända blir det möjligt att efter 
å ratals mödor och insatser av utvecklingsmedel nå uthållighetsmålet 
redan i A 14. För närvarande arbetar både FC-expertisen och Stir
ling-expertisen på detta i stimulerande och för en eventuell beställare 
måhända gynnsam konkurrens. 

Nya maskinerilösningars eventuella införande få r ej undanskym
ma den naturliga väg att öka uthålligheten, som alltid står till bud s, 
nämligen att spara på energiuttagen och lägga verkningsgradskur
vorna så, att de visar maximum vid del last. 

Försök att kortvarigt höja maxfarten i uläge 

Ifråga om den andra skeppstekniskt betonade egenskap, som avse
värt påverkar E, högsta farten i uläge, har ovan redan antytts, att 
den av röjningsskäl kan utnyttjas endast korta tider åt gången. Over 
en viss fan börjar nämligen det hydradynamiskt genererade, d v s ur 
propellerns rotation och skrovets framfart i vattnet härrörande bull
ret kraftigt stiga med ökande fart. I vissa operativa situationer kan 
man dock ta risken av att röja sig medelst hög fart. En sådan situa
tion uppstår när ett torpedföretag är igång och torpederna genom 
sitt buller röjer även den skjutande ubåten. Ett hybridmaskineri, be
stående a v högeffektdel med begränsad uthållighet och lågeffektdel 
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med avsevärd uthållighet, torde vara det för svenska ubåtar optimala 
(så län~e . kärnenergidrift änr~u ej är var mans egendom, ekonomiskt 
och pohtJSkt). Beroende på v1lket önskemål man har ifrå~a om max
[~rt i uläge kan här andra högeffekttillsatser än blybatt;riet tänkas. 
Onskar ma.n 25 knop eller mera, är Walther-maskineriet exempel på 
en .sådan ullsats. Avgörande är som alltid E/C, d v s höjningen av 
stnd seffekten måste va ra avsevärt högre än som motsvarar den in
satta kos:nad.en för att komplikationerna med ett exklusivt hög
fartsmaskmen ska ll vara motiverade. Sådana komplikationer är a v 
flera slag. Driftsäkerheten ell er den operativa tillgängligheten kan 
nedgå. Nya krav på underhåll och tillsyn tillkommer. Större krav 
ställs på utbildning av maskin- och baspersonaL Sannolikt får det 
e:entuella förverkligandet av ett högfartsmaskineri i egentlig me
mng för svenska ubåtar stä llas på framtiden. 

Paradoxalt nog vi ll det synas som om den svenske ubåtsteknikern 
s?m vanligen är skeppsb~ggare, mekanist eller elingenjör, kan gör~ 
sm verksammaste msats ull förkovran av ubåtstekniken de närmaste 
å~·en och kanske decennierna genom att helhjärtat befrämja förbätt
ni.1gar p~ vapen- och inf?rmationsområdena. Han bör samtidigt an
vanda sma kunskaper ull att tygla sina ambitioner på det rent 
s~epp?te~niska omr!der i för sys t.emet förbilligande syfte utom möj
ligen 1fraga om uthalhgh eten 1 ulage. Jag kommer så över till proble
met 

ATT YTTERLIGARE SANKA KOSTNADEN 

F örsvarsingenjörens tänkande måste ändras 

.Till ~n början måste framhållas, att detta synsätt kräver en ny
?:lentenng av tänkandet hos ett icke obetydligt antal försvarsingen
JOrer. Dessas kunskaper och tekniska ambition måste kanaliseras så, 
att de helt inriktar sig på att förverkliga en viss operativ målsätt
ning till lägsta möjliga kostnad. Det gäller alltså ej län~re att söka 
ständigt utfundera nya förbättringar. De senaste decen~ierna visar 
en rik flora av funderingar på s k förbättringar, vilka alla har det 
gemensamt, att det höjer kostnaden men ger ytterst rin~a ell er in~en 
höjning av effek ten. o o 
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Erfarenheter från Drakenmoderniseringens projektarbete 

Inför den nyligen beslutad e moderniseringen av Drakenubåtarna 

fanns en lång lista av efter besiktningar och för sta prov turer kvar

stående önskemål om förbättringar, praktiskt taget samtliga av rent 

skeppsteknisk art, v ilka man under nybyggnad somgången av ekono

miska skäl avstått fr ån att förverkliga . Sammantagna hade de kostat 

en tredj edel ell er mera av det knappa ans lag, som avsetts för moder

niseringen. Som de emellertid med ytterst få (och billiga) undantag 

ej ens sammantagna skulle ha ökat ubåtarnas stridsvärde, gjordes i 

bästa samförstånd mellan operatörer och projektörer i slutomgången 

inför moderni se ringen rent hu s med denn a långa lista. Modernise

ringen avse r i stället enbart att förbättra möjligheterna att utny ttja 

de nya fjärrstyrda torpederna genom förbättrad e sp anings- och sa m

bandsmedel samt modern eldlednin g. 

Blir ingenjörens arbete tiLlräckligt stimulerande? 

F rågan har ställts om man med denna inställning kan erbjuda till 

räckligt stimulerande arbetsuppgifter för skickliga tekniker. Jag kan 

ej inse att så ej skulle vara fallet. Problemställningen är ju i indu

striella sammanhan g exakt den samma. Den överväldigande majori

teten av våra ko lleger i ingenjörsyrket bo rde alltså vara ständigt 

sysselsatt med att förverkliga en önskad funktion till lägsta möjliga 

kostnad eller i några fa ll att inom en given kostn adsram uppnå bästa 

möjliga funktion. 

F örsvarsingenjören kan göra en stor insats 

I stort är problemet det sistnämnda för för svarsingenjören , men 

den önskvärda koncentrationen på vapen-, informations- och strids

funktionerna gör det för ubåtsteknikern angeläget att i stä llet leva 

efter den fö rstnämnda målsättningen. Problemet för det svenska 

för svaret i stort är ju att åstadkomma en önskad operativ slagkraft 

inom den medelsram, som den politiska ledningen anser r imlig. Svå

righeterna är betydande när den operativa målsättningen är hög och 

med elsramen ej är den önskvärda. Försvarsingen j ören och hans med

arbetande kolleger i industrin kan dock y tterst ve rksamt bidra till 

att lösa problemen - det gäller blott att inrikta den tekniska ambi

tion en helt på att höja kvoten E/C. 
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Hjälpmed el att minska kostnader 

När det gä ller att förbilliga vapenp lattformen och komponenterna , 

och här är givetvis vapen-, informations-, sambands- samt strids

och eldl edningskomponenterna ej undantagn a, kan vissa nyare hjälp

medel vara till god nytta. 

Work Study 

Från US Navy har vi fått en hel del synpunkter och erfarenheter 

fr ån en nyare metod, Work Study, som använts både där och i Royal 

Navy. Metoden avser att defin ie ra de funktioner, som skall utföras 

ombord och kartlägga t ex informationsflöd et så, a tt ett objektivt 

underlag finn s för val mellan manuella och automatiserade r utiner. 

D et trycks p å nödvändigheten a v väl underbyggda definitioner. I 

systemet ingår som ett väsentligt led kritisk granskning av olika 

tänkbara vägar för att åstadkomma en viss funktion. Alla lösningar 

bör dokumenteras och skälen till beslutet att vä lja en av dem likaså. 

Vidare bör dokumenteras vilka som deltog i detta beslut. I USA har 

Work Study än så länge ej tillämpats så mycket p å ubåtar (drivfjä

dern är möjligheten att minska besä ttnin gar, och man har börjat med 

stora övervattensfartyg - "ubåten har ju redan en så liten besätt

ning som bara 100 man"). Kockums Verkstads marinavdelning ha r 

gjort ett förtjänstfullt arbete med att på Work Study-principen byg

ga upp en för svenska ubåta r vä l an vändbar metod. Denna ha r sedan 

visat sig utgöra en god utgångspunkt för t ex det tidigare nämnda 
Sesam arbetet. 

Funktions-kostnadsanalys 

Funktions-kostnadsanalys (FKA) är det a v Sveriges Mekanför

bund va ld a namnet på vad som även förekommit und er namnen 

Value Analysis, Value Engineering m m. Det är en systematisk me

tod att studera funktioner och kostnader hos produkter i avsikt att 

p åvisa och mäta samt förebygga och eliminera onödiga kostnader. 

En vanlig mall för delstegen i FKA-processen är : insamlino- av nöd

vändig information och kostnadsdata; analys av och bestä~11ning av 

hu vudfunktion och bifunktioner; ideskap ande (brainstorming) kring 

huvudfunkttonen; idebedömning a v alternativa lösnin o-ar · utveck-
1. d o ) 
mg av en utvalda lösningen; dokumentering samt genomförande. 
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Som synes har Work Study och FKA samma syfte och vissa ge
mensamma drag. En av skillnaderna är, att Work Study sätter varje 
funktion ombord under debatt mot den opera tiva bakgrunden och 
vill undersöka om funktionen är nödvändig eller ej . FKA förutsätter 
att en v iss funktion skall finnas och avser att den utförs på billigaste 
sätt. 

S tandardkom ponenter 

Användning av standardkomponenter i största möjliga utsträck
ning är ett ve rksamt medel när man söker förbilliga ett system. Det 
är vanligen billigare att stöt- och ljuddämpa en standard-elmaskin, 
med hjälp av gummiisolatorer och inkapsling, än att utveckla, kon
struera och i ett mycket begränsat antal bygga en speciell maskin, 
som i sig är mera stöttålig och mindre vibrationsbenägen men ändå 
måste sättas på gummielement. 

Utformning av se riespecifikation 

Seriespecifikationen bör vara utförlig. I anslutning till specifika
tionen bör redogöras för de alterna tiva lösningar, vi lka diskuterats 
men förkastats, samt varför och a v vilka de förkastats. Detta kan 
sannolikt bidra till att benägenheten för ändringar under konstruk
tions- och byggnadsskedena minskar. De briljanta "nya" ideer, som 
plägar uppkomma under dessa skeden och som ställer till oreda i 
planeringen och därmed ofta fördyrar produktionen, visar sig näm
ligen ej sällan ha varit på tal i tidigare skeden men då förkastats. 
Vidare bör rättesnöret vara, att specifikationen ej upptar bara vad 
som skall finnas med utan i många fall även vad som ej skall ingå. 
Detta bör minska osäkerheten och oförutsettposten vid anbudsräk
ning och därmed bidra tilllägre produktpris. 

Tidigt konstruktionsarbete 

Specifikationen bör i möjligaste mån åtföljas av färdiga arbetsrit
ningar, vilket ytterligare definierar den avsedda produkten och bi
drar till att priset kan räknas exaktare och därmed normalt lägre. 
Detta förutsätter att konstruktionsfasen läggs tidigare än sedvanligt . 
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Kon struktionsarbetet kan i vissa delar med fördel löpa jämsides med 
att specifikationen formuleras. Om så avses ske, blir nätplanering 
av projektarbetet och konstruktionsarbetet än nödvändigare än 
eljest. Tidig konstruktionsverksamhet underlättar bättre byggplan e
ring, vi lket även bör resultera i lägre produktpris. 

Ytterligare genomfö rd sektionsbyggnad 

Sektionsbyggnadsprincipen, vilken, som tidigare nämnts, ge tt goda 
erfarenheter och lägre kostnad i Sjöormenserien, bör ytterligare ut
veck las. Utrustningen i sektionerna bör göras fullständigare och 
tiden efter hopfogning av sektionerna kortare. Planering av insätt
ningsarbetena bör göras på ritkontoret, så att ordningsföljden mellan 
olika operationer blir logisk och därmed ger en billigare produkt. 
Omtåliga komponenter, exempelvis elektroniska apparater, som ofta 
tillverkats i ren och dammfri miljö, skall givetvis skyddas effektivt 
mot svetsloppor och rostdamm under insättningsperioden . Helst bör 
de levereras inplastade på sådant sätt, att emballaget kan brytas 
först vid idrifttagandet. Metoder att skarva rör och kablar vid sek
tionernas hopfogning finns numera, vilket underlättar full ständigare 
rör- och kabeldragning i varje enskild sek tion före hopfogningen . 
Målning är i modernt skeppsbyggeri en operation, som kräver detal
jerad planering för att resultatet skall bli det bästa möjliga. Så myc
ket som möjligt av slutm ålningen bör ske i varje enskild sektion. 

Kostnadsmedvetandet bör stärkas 

Ett fördjupat kostnadsmedvetande bör genomsyra ej blott det 
projekterande, konstruerande och byggande varvets alla projektörer, 
konstruktörer och arbetsledare utan även, och ej minst, försvarets 
materielverks kontrollanter i a lla stadier av anskaffningsprocessen. 
D etta kräver i många fall omskolning, och ständig vidareutbildning 
i t ex FKA bör stå på programmet. 

Problem med minskande konkurrens kan mötas 

Bortfallet av AB Götaverkens marinri tkontor och samgåendet 
mellan Kockums Verkstad och Karlskronavarvet AB är följdriktiga 
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resultat a v flottan s minskade nybyggnadsverksamheL De bidrar 
emellertid till minskad konkurrens. Konkurrensen anses vara den 
starkas t verkande faktorn när det gäller att få lägsta pris. Konkur
rensbonfall måste ersättas med avtal av t ex incentivekaraktär. 
Bonus för billigare produkt bör vara så kraftig, att leverantörens 
naturliga sträv an bli r att föreslå billigare lösningar och materielver
kets kontrollanter har att tillgodose, att kvalitets- och säkerhetskra
ven ändå ej eftersätts. 

Vi måste veta mera om våra komponenter 

I det tidigare har antytts n ågra metoder att åstadkomma minsk
ning av nämn aren i kvoten E/C. N ågra av dem förutsätt er, att vi 
vet mera om våra ubå tskomponenter än vi för närvarande med gott 
samvete kan säga oss att vi gör. Sannolikt använder v i i fredstid 
våra ubåtar för litet i uläge för att ha tillräckligt grepp om deras 
verkliga tillförlitlighet i krig. I detta avseende föreligger troligen 
skillnader mellan svenska flottan och utländska. Om våra arbetstids
reg ler och övertidsersättningar hindrar att tillräcklig kunskap vinns 
om hur ubå ta r fungerar i uläge, kan erfarenheter kanske köpas från 
utlandet. 

MaterieluppföLjning är nödvändig 

Ett effek tivt system för att följa upp materielen bör under alla 
förhållanden skapas. Det bör kunna resultera i bättre kännedom om 
den befin tliga materielen under driftförhållanden (tillförlitlighet, 
säkerhet); underlag till ev ändrade föreskrifter och till förbättringar 
av befintlig materiel (större tillförlitlighet, bekvämare skötsel och 
högre stridsvärde); underlag för nykonstruktion er av liknande an
läggningar, så att mindre goda lösningar kan elimineras; underlag 
för underhållsplanering (översynsintervall, omfattning); underlag för 
bedömning av erforderlig mängd reservdelar ombord och i fö rråd. 
Bild 7 avser att v isa hur ett sådant uppföljningssys tem kan ta sig ut. 
Det bör observeras, att detta bidrar både till att öka täljaren och 
till att minska nämnaren i kvoten E/ C. 
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Sch ematisk bild av ett uppföljningssystem för ub!ltsmaterielen . U ppföljningen 
avses utnyttja ADB-teknik och utföras av ma rinens personal_ samt bearbetas av 

K ockums Verkstad för försvarets matertelverks raknm g. 
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Nya komponenter provas. Bullerprov utomlands . 

I de fall, då nya komponenter måste tas fram, bör de provas 
grundligt genom stöt i full ska la, bullermätningar etc. Ifråga om 
bullerprov kan det ifrågasättas om ej svenska ubåtar bör sändas till 
utländska bullermätstationer för test i internationell miljö. Mot bak
grunden av sin stora erfarenhet kan p ersonalen där säkerligen ge 
goda råd, om något skulle befinnas vara mindre väl beställt. Skulle 
bullernivån intern ationellt se tt visa sig va ra låg, kan sådana besök 
göra god reklam för svensk varvsstanda rd och försvarskvalitet. Vis
sa utländska myndigheter har beredvi llig t ställ t sina anläggningar 
till förfogande, varför avgörandet ligger hos marinstaben. 

Kontraletet kan utformas så, att produ/eten blir billigare 

När det gäller att åstadkomm a billigare fartyg och ubåta r, är det 
e j endast den tekniska seriespecifika tio n en, som har betydelse. A ven 
byggnadskontraktets utformning är väsentlig . säkerheter för förskott 
och ej fullgjort arbete, försäkringar, konstruktionsansvar är före
teelser, som kostar pengar, och det bör noga övervägas om ej sådana 
poster kan minskas. Incentivekontrakt har nämnts i det tidigare; det 
är viktigt att kontraktet utformas så, att det verkligen stimulerar till 
prissänkning. 

Seriestorleken är väsentlig 

Seriestorleken har avsevärd betydelse för priset. Varje enhet, med 
vilken en serie kan ökas, blir billigare än den näst föregående. F n 
finns i planerna utrymme för en måttlig serie A 14-ubåtar. Denna 
borde fördubblas, vilket skulle ge avsevärt utslag i E/C. Farhågor 
att längre serier innebär svårigheter att kontinuerligt belägga pro
jekt- och konstruktionsresurser med arbete är välgrundade. Här bör 
export av krigsfartyg allvarligt övervägas som motåtgärd. Vidare 
bör ihågkommas, att den snabba tekniska utvecklingen sannolikt 
kräver en genomgripande modernisering i mitten av ett krigsfartygs 
liv. Kan underhållsvänligheten bli sådan, att endast en generalöver
syn krävs, och läggs denna samtidigt med moderniseringen, innebär 
detta en stor rationalisering. 
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Proto typ ? 

Frågan om en prototyps nödvändighet vid seriebyggnad av svens
ka krigsfartyg har då och då väckts . Personligen anser jag det rik
tigare att genom tidig konstruktion, god förtänksamhet och omsorgs
full planering söka eliminera de brister, vilka annars och på ett dyr
barare sätt skulle utrönas först v id prototypens byggnad och prov
ning. Nackdelen ur prissynpunkt av att serielängden minskar med 
en enhet måste också beaktas. 

F ortgående ubåtsutvec!eling betydelse /tdl 

Resurserna kontra behoven? Minskade ekonomiska ramar innebär 
risker när det gäller utveckling och underlag för förbättringar. Hit
till s har statsmakterna dock visat för ståelse för tanken att en viss 
allmän ubåtsutveckling bör bedrivas mellan de regelrätta projekte
ringsomgångarna. Avsikten är att skapa underlag för nästa projek t 
och att hålla en nyckelstyrka sam lad inför detta, både i försvarets 
materielverk och hos dess projektkonsulter. 

Anlita industrin mer och mer 

Tanken att i anskaffningsprocessen anlita industriell kapacitet i 
funktion er som tidigare varit förbehållna de militära förvaltningar
na, exempelvis regelrätt projektering och lämnande av underlag i de 
stadier, som föregår en sådan, har inom den marina tekniken drivits 
längst på ubå tsområdet. Förutsättningarna är en industri med hög 
rationaliseringstakt, vilket gäller hela den svenska industrin, och ett 
ritkontor med kvalificerad personal, genomsyrad av känslan för all 
i vapensystemet ingående materiel, ej blott den för skeppsvarvet väl
kända, rent skeppstekniska materielfloran. Kockums Verkstads ma
rinritkontor har i ökande grad visat sig motsvara de förväntningar, 
som förs va rets materiel verk måste s t ~illa i dessa avseenden. Allt är 
förvisso icke perfekt, men företagsledningen och en a llt större del 
av marinritkontorets p ersonal har anammat de principer, som här 
berörts. En viss föryngring av tänkandet kunde vara önskvärd -
det bör sa tsas mer på yngre ingenjörer, som utbildas och tränas ti
digt, ej blott tekniskt utan även i deltagande i beslutsfunktioner. 

727 



U t ländska kontakter ändå nödvändiga 

Emellertid är det i ett litet land som vårt ej tillräckligt med de 
resurser på ett specialområde, exempelvis ubåtar, som det är ekono
miskt rimligt att det lilla landet håller sig med själv. Kontakt måste 
även sökas med specialister utomlands, som med på större resurser 
byggda rikare erfarenheter som stöd kan ge goda råd och värdefulla 
omdömen till ledning för lösande av våra problem. Möjligheterna 
härtill är växlande av politiska och andra konjunkturbetonade or
saker. 

Sammanfattningsvis bör eftersträvas att vapenplattformen förbil
ligas så att E/C för hela systemet blir så hög som möjligt. Uppfölj
ningen av färdig materiel bör effektiviseras. Härigenom kan en åter
koppling byggas upp till projektören och konstruktören av erfaren
heter från färdiga operativa system. Kostnadsmedvetandet bör ökas 
och kraven preciseras efter noggrann analys av de verkliga behoven. 
Kan dessa tankegångar i tillräcklig utsträckning förverkligas, hyser 
jag tillförsikt när det gäller möjligheterna att fortsätta utveckla 
ubåtssystemet till en alltmer effektiv komponent i försvaret. 
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NllS DELLGREN 

Fartygens materielunderhåll 
- några synpunkter ur kust
floffans synvinkel 

Vid /irets högtidssammanträde med Kungl Orlogsman

nasällsleapet framhöll ordföranden, konteramiral Dag 
Arvas, svårigheterna för närvarande att hinna med 

erforderligt materielunderhåll på fartygen i kustflot

tan. Han pekade även på åtgärder för att motverka 
tendenserna till ett försämr,rt underhåll av materielen. 

Stabsingenjören vid kustflottan, marindirektören NILS 
DELLGREN, vidareutvecklar i artikeln synpunkterna 

på fartygens översynsperiodicitet och dess anpassning 
till utbildningssystem enl VU-60 och på behovet av 
ett mer utvecklat underhållssystem än vad som för 

närvarande finns. Underhållssystemet bör grunda sig 
på fartygstypen och vara upplagt primärt för att un
derlätta för fartyget att sammanhålla förekomma nde 
underhållsarbeten. 

ÅTGARDER FOR ATT MOTVERKA DE FAKTORER SOM 
F N SAMVERKAR TILL A TT FORSAMRA UNDERHÅLLET 
AV FARTYGsMATERIELEN 

Möjligheten för fartygen att med egna besättningar utföra under
håll i tidigare utsträckning minskar som en följd av: 
fP Krav på ökad tid för utbildning av de vänrpliktiga i VU-60-

systemet. 
() Arbetstidsreglering och arbetstidsförkortningar för stampersona

len. 
e Reducerade besättningar i nya fartygstyper, vilken reduktion sker 

underifrån. 
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Dessa förhållanden pekar på behov av att mera underhållsarbe
ten utförs vid OrlB/T, vars tilldelning av underhållsmedel samtidigt 
pressas. För att nå balans syns då följande utvägar möjliga: 

(1) Okad insats på projekt- och byggnadsstadierna för att åstad
komma en mer underhållsfri produkt. (Tillverkningskostnader av
vägs mot kostnader för bl a underhåll under fartygets bedömda livs
tid). 

(2) Basgrupper uppsätts som tilldelas resp förband. 

(3) Underhållsverksamheten rationaliseras. 

Sannolikt krävs att alla här nämnda åtgärder vidtas i varierande 
omfattning . .Andrade förutsättningar enligt (1) och (2) är relativt 
lätta att förstå, men vilka möjligheter finns att "rationalisera un 
derhållsverksamheten"? 

Rationalisering av underhållsverksamheten torde kunna ske och 
erfordras på många olika områden om materielunderhållet ej skaii 
försämras. På central nivå torde detta kunna sägas ske genom att 
det i Materielverket inrättas en underhållsavdelning. 

Rationalisering på regional nivå bör kunna bli resultatet av en 
översyn av gällande underhållscykel och anpassning av frekvens
bundna underhåiisarbeten till utbildningssystemet enligt VU-60. 

Rationaliseringar på kustflottan kan och bör komma till stånd 
genom att förutsättningar skapas dels för ett möjligast effekttivt un
de rhåll ombord och dels för en effektiv uppföljning av översyns
arbeten som utförs av varv och verkstäder. I dessa förutsättningar 
innefattas underlag för materielens driftvård, tillsyn och underhåll. 
Detta underlag bör utformas så att planering, sammanhållning och 
uppföljning av underhåiisverksamheten underlättas för personalen 
ombord sålunda även vad beträffar sådana arbeten som utförs med 
underhållsresurser från land. Underlaget bör utvecklas till ett under
hållssystem som bygger på fanygstypen. 

Möjligheten a t t rationalisera övningsverksamheten på k u stflottan 
bör även övervägas med avvägning mellan övnings- och underhålls
verksamheterna som följd i optimeringssyfte. Framtagandet av mera 
genomarbetat underlag för övningarnas bedrivande, typ standard
stridsövningar, torde vara exempel härpå. 
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SYNPUNKTER PÅ ALTERNATIV TILL NUVARANDE 

UNDERHÅLLSCYKEL SOM EN FOLJD A V VU-60 

Vad beträffar anpassningen av den mer låno-siktiga underhålls-
l 

. b 

p anenngen till VU-60-systemet säger värnpliktutredningen: "I me-
deltal omfattar fartygens 'tekniska cykel' - inbegripet generalöver
syner och ev ombyggnad - fem till sex år. Stora avvikelser från 
detta värde förekommer dock. Utredningen bedömer att sex års 
intervaller utgör ett representativt genomsnitt för stridsfartygens 
rustningscykel". 

Då 18 månaders expedition med därpå följande sex månader i 
vinterdepå utgör grundcykeln i stort för fartygen i VU-60 urbild
n~ngsrytm bör så lunda enligt utredningens förslag tre cykler (av 
vilka en ofullständig) mellan generalöversyn (GO) vara lämpligt. 
Av mtresse vore att studera konsekvenserna av fyra cykler (av vilka 
eno ofullständig) eiier 7112 år mellan GO under förutsättning av att 
tva cykler med ett fartyg rustat för expedition följs av två cykler 
med fartyget förlagt i materielbercdskap . I VU-60 underhållsrytm 
skulle sålunda under samma tid mellan GO medhinnas tre stora 
översyner (SO) förutom fyra små översyner (LO= liten översyn) 
eller dockningsperioder. Som jämförelse nämns att Royal Navy har 
71

/2 år mellan GO och däremellan två större översyner om vardera 
c~ 16 ve.ckor samt därutöver varje mellanliggande år särskild dock
nmgspenod om 2-3 veckor. Royal Navy har emeiiertid basunder
håiisgrupper som kan ställas till ett fartygs under expedition förfo
gande erforderlig tid (en eller ett par veckor) när besättningen ej 
bedöms kunna hinna med ackumulerat behov av reparations- och 
underhållsarbeten. En basgrupp som skaii biträda en jagarbesättnino
kan bestå av 60 man av olika kategorier med särskilt befäl men son~ 
vad beträffar a rbetena helt understäiis fartygets befäl. 

Ett liknande arrangemang syns vara än mer motiverat för svenska 
flottans fartyg med hänsyn tiii ovan nämnda svårigheter att få far
tygens egna underhåiisresurser att räcka till. För våra nya fartygs
typer med relativt små besättningar, t ex ubåtar typ Sjöormen, blir 
det ändå sannolikt nödvändigt att till ubåtsförbandet knyta en eller 
~lera basgrupper som tar hand om underhållet när fartygen ligger 
1 bas. 

Av ej ringa intresse vore vidare att swdera konsekvenserna av 
att helt ta bort speciell tid för GO. De mera genomgripande under-
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hållsarbeten som f n utförs under GO skulle då lämpligen uppdelas 
på tre eventuellt fyra SO. 

Konsekvenserna syns svårast att överblicka på jagare och fregat
ter. Det torde dock ej vara aktuellt att ändra underhållsrytm för 
denna typ av fartyg, möjligen med undantag för jagare typ Ogd, 
som med hänsyn till återstående livslängd bör kunna växa in i den na 
rytm väl före utrangering. För jagare typ Ogd skulle det sålunda 
resultera i GO med ett maskin- eller pannrum i sänder vid successiva 
SO, som därmed skulle behöva förlängas från 4-5 veckor f n till 
12-16 veckor. För att med avsikt förenkla resonemanget fö rutsätts 
att den relativ t långa tiden ett år för normal GO i huvudsak är en 
fråga delvis om varvsresurser och delvis om utrymme ombord. Om 
vid SO arbeten motsvarande vid GO för ett rum i sänder skall ut
föras syns utrymmesfrågan komma att bli den dominerande frågan. 
Med målsättnin<>en att arbeten i ett maskin- eller pannrum skall 
medhinnas uncle~ 12-16 veckor blir utrymmesfrågan en planerings
fråga. Mer omfattande planering skulle sålunda krävas bl a vad be
träffar lossmontering och transport till verkstad i början av över
synsperioden av maskiner m m som skall överses och motsvarande 
återmontering i slutet av perioden. Det ifrågasätts även om ej den 
kortare tiden skulle kunna resultera i en effektivare underhållsinsa ts 
och därmed ej nödvändigtvis bli dyrare. 

Svårio-heten att förutse konsekvenserna torde även gälla ubåtar o 
även om för dessa motsvarande resonemang som för jagare skulle 
kunna föras. Beträffande övriga fartygstyper syns det vara möjligt 
att medhinna GO under successiva erforderligt förlängda SO t ex 
för torpedbåtar och minsvepare som kan utbyta väsentligare kom
ponenter såsom propellermaskin er, vilka f ö bör kunna överses rela
tivt snabbt i specialverkstäder med uppgjorda rutiner härför. D e 
modifieringar av fartygen som normalt utförs under GO måste 
vidare medhinnas under förlängda SO. D etta skulle kunna betraktas 
som gynnsamt eftersom tätare tillfälle ges till etappvisa modifie
nngar. 

Vilka fördelar står då att vinna om speciell tid för GO tas bort 
och underhållsarbetena uppdelas och utförs vid successiva SO? 

För rustat fartyg infaller SO - vilket även skulle bli fa llet med 
förlängd SO - under v interdepå, d v s då fa r tyget är C-bemannat. 
Detta är till fördel för kontinuiteten i uppföljning av arbeten ur 
fartygets synvinkel som möjliggörs av att detta är rustat under SO 
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men ej under GO. Det ger även de för fartyg i vinterdepå avsedda 
värnpliktiga av ka tegori C bättre insikter och erfarenheter i mera 
omfattande reparationsarbeten, vi lket torde kunna ses som bättre 
utbildning i den verksamhet för vilken denna kategori främst avses . 
A v be tydelse är vidare att fartygens disposition på längre sikt under
lättas. Den främsta fördelen syns dock vara den ökade beredskap som 
blir följden då möjligheten i ett kritiskt läge att hinna återmontera 
ett partiellt söndertaget fartyg är avsevärt större än ett helt upp
n ve t. 

FOR UNDERHÅLLSVERKSAMHETEN PÅ KUSTFLOTTAN 
BEFRAMJANDE Å TGARDER 

Inriktning mot ett underhållssystem 

När en produkt tas fram, som avses komma att tillverkas i ett 
stort anta l enheter, t ex en ny fl ygplanstyp eller bilmodell , är det 
ekonomiskt nödvändigt att samtidigt och även till avsevärda kost
nader ta fram ett underhållssystem. Härmed avses bl a att va rje 
komponent stude ras med hänsyn till behov av materielvård (drift
vård, tillsyn och översyn) samt vidare att sådana arbeten (repara
tion er) som kan förutses likaledes studeras. D etta underlag torde i 
lämpligt sammanställd form komma att utgöra underhållssystemets 
frekvensbundna underhållsföreskrifter. Ett underhållssystem bör 
därutöver bestå av ett rapportsystem för rapportering till regiona l 
och central myndighet samt av klarlagda principer för behandling 
av rapporter och successiv uppju stering av ovan nämnt underlag. 

Marinens fartyg tas emellertid fram i mycket små se rier. A v kost
nadsskäl kan för dessa ej lika omfattande förstudier göras som för 
en större serie. Därför torde det medföra stora svårigheter och kost
nader att ta fram ett från början färdigt underl ag till unde rhålls
system. Något sådant har ej heller framtagits för hittills levererade 
fartygstyper, inklusive tb typ Spica och ub typ Sjöormen. 

Med underlag ti ll underhållssystem avses här ej i olika publika
tioner (Fartygsmaterielen, URN Tele och IVM m fl) sp ridda före
skrifter om underhåll av olika materieltyper. En samlad och i möjlig 
m ån enhetligt uppställd underhållsföreskrift för fartygstypen bör 
istället f ramtas. ALlt materielunderhåLl måste vidare för rustade 
farty g inpassas i gällande övningsrytm ( underhållsry tm j . Så är f n 
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ej fallet t ex med viss telemateriel som ö~~rses ~v P~~B - ~ned ~ra v 
på stillaliggande för vissa fartygstyper utover ttder for foresknvna 
översynsperioder och övningsuppehåll. . .. 

Om emellertid vid leverans av den första enheten 1 ett orlogsfar-
tygsbygge, det finns framtaget t o m ett relativt ofullständigt under
lag till underhållssystem enligt ovan skulle detta kunnao kompletteras 
därefter i samarbete mellan centrala/ regwnala underhallsmyndlghe
ter och kustflottan. Ett sådant förfarande bedöms kunna bli billi
gare än ett från början fullständigt underlag och möjligen även kun
na bli bättre då det får växa fram på ett mer naturligt sätt och efter 
reella behov . Systemet bör kunna växa fram i relativt färdigt skick 
på några år, varvid tiden och full ständigheten bl a blir beroende av 
det antal fartygsenheter från v ilka erfarenheter kan erhållas. System
underlaget bör tas fram i ett lösbladssystem. 

Stundom framhåll s önskemålet om ett gemensamt rapportsystem 
för så väl vapen- som skeppsteknisk materiel. För den senare mat~rie
len rapporteras i begränsad omfattning till örlogsbasernas tekmska 
förvaltningar medan för den förra ett mera omfattande rapport
system, System 64, utvecklats för rapportering, sammanställning och 
bearbetning medelst databehandling av felrapporter. Ansatser har 
även o-jorts att söka inordna skeppsteknisk materiel i System 64. De 
har tidigare fallit främst på att man ansett att fåtalet materielenhe
ter ej gett det statistiska underlag som motiverar utvärdering medelst 
maskinell databehandling. 

Det bör observeras att System 64 är ett rapportsystem. Det är 
således inte ett underhållssystem utan endast en del därav. Den 
rapport som genom fartygets försorg insänds bör emellertid efter 
bearbetning i land i förekommande fall resultera i ändring av t ex 
för fartygstypen uppgjorda frekvensbundna underhållsåtgärder. 
Kretsen blir därmed sluten och fartygen får direkt nytta a v det egna 
rapportarbetet. Idag saknas dock ett sådant un?erlag i vilket er!a
renheter genom System 64 eller a nnan rapportenng d1rekt och rutin
mässigt kan inmatas. 

På kustflottan vidtagna underhållsbefrämjande åtgärder med 
inriktning mot ett underhållssystem 

Följande på kustflottan vidtagna åtgärder torde var för sig kunna 
anses rationalisera materielund erhållet ombord. De skulle även kun -
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na betrak tas som steg riktning mot ett underhållssystem för de 
olika fartygstyperna. 

Intensifierad uppföljning av arbeten vid översyner 
Det har i olika sammanhang framhållits att de tekniska förvalt

ningarna saknar aktivt organ för att samordna och följa upp arbete
na på ett fartyg under översyn. Samtidigt har uttalats fartygens 
primära intresse för att erforderliga översynsarbeten blir rätt utförda 
och att materielen blir rätt återmonterad till funktion. Mariningen
jör på fartyg eller förband bör vara lämpad för den kombinerade 
uppgiften att följa upp arbeten m m enligt CKF direktiv (Kfl order 
32/67, omarbetad i kflo 40/68) och att samtidigt stå till teknisk för
valtnings förfogande enligt "Orlogsbaschefens instruktion för rusta
de fartyg". Nämnda order innehåller direktiv till förband och fartyg 
dels att utse mariningenjör att sammanhålla och följa upp arbeten 
under översyn med fartyg och dels a tt efte r översyn insända rapport 
med i ordern specificerade uppgifter till CKF. 

Det bör framhållas värdet- ej minst för CKF - av den samlade 
bild av en översyn som erhålls a v den rapport efter översyn som 
krävs. Denna bild innehåller bl a uppgifter om översynsarbetenas 
och därmed översynens omfattning i mandagar. För befälet ombord 
bör detta ge ett ökat värderingstänkande av betydelse i olika sam
manhang, t ex för tidsbedömningar och prioriteringar av reparations
arbeten. För CKF är av intresse att veta antalet mandagar för far
tygens varvsöversyner och - med hjälp av annan rapportering -
antalet mandagar med resurser från land för tiden mellan nämnda 
varvsöversyner. F n syns det vara en tendens till ökad omfattning 
av reparationsarbeten med resurser från land mellan de rustade far
tygen s översyner, vilket är ogynnsamt då dessa stör och ofta bryter 
planerade och pågående övningar. 

Av intresse är vidare, vad beträffar omfattning av underh å llsar
beten mellan översyner, förh ållandet mellan mängden av underh å lls
arbeten utförda med resurser från land och utförda med egen besätt
ning. Då båda dessa typer av a rbeten kan uttryckas i mandagar blir 
det möjligt att få fram tend enser till ändringar av nämnda förh ål
l~nde . Vem tänker f ö på att en jaga res besättning under fartygets 
h vstid utför ett totalt underh ållsarbete som är av samma sto rleks
ordning som det som utförs genom underhållsmyndigheten s försorg 
inklusive samtliga GO! 
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Rapport efter översyn ger även en uppfattning om översynens för

lopp - och hur uppföljnin gen av arbetena skett. Den relativt nog

granna uppföljning som erfordras tillsammans med den. helhetsbild 

som framtas syns även stimulera den för sammanhå llmng utsedde 

ingenjören. Dennes intresse av att stå som handläggare för en bra 

rapport som läses av CKF och landmyndigheter ska ll heller ej under

skattas. Erfarenheterna av rapporterna från vinterns översyner syns 

bekräfta detta. 
Genom denna rapporterin g öppnas så att säga en kanal för infor

mationsflöde. Rapporterna från översyn har även visa t sig innehålla 

förslag till ändring av underhållsföreskrifter i avsevärd omfattning. 

Som jämförelse kan nämnas att förslag innan till ändring av Far

tygsmaterielen från kustflottan var fö r 1966 två stycken och för 

1967 ingen. 

Införande av översynsskrivelse av standardtyp för återleommande 

arbeten 

Genom uppföljning av arbeten enligt ovan har en aktivitet ska

pats på fartygen som i växelverken (via CKF) med centrallregional 

myndighet kan åstadkomma de sakuppgifter, som successivt skull e 

kunna fullständiga undcrh å llssystemet. En standardförteckn in g över 

å terkommand e arbeten sk ulle vidare kunna sägas utgöra den grund 

på vi lken mera fullständiga frekvensbundna underhållsföreskrifter 

m m (underhållsboken) kunde växa fram. 

Nämnda standardförteckning kommer även mera direkt att under

lä tta och effektivisera underhållsverksam heten ombord. Det kommer 

att för befälet bli avsevärt lättare att uppgöra översynsskrivelse, 

underlätta kontakten med underhållsmyndigheten, bli lättare att 

följa upp och bedöma omfattningen av arbeten o s v. Det blir vidare 

lättare att få ett grepp över vi lka arbeten som är styrande och där

med över erforderlig tid för översyn eller tid som fartyget måste 

ligga stilla i avvaktan på att reparationen eller annat arbete slutförs. 

Exempel härpå är byte av motorer på motortorpedbåt, byte av gas

turbin på torpedbåt etc. Förslag till materieländringar kan bli en 

följd härav för att förskorta reparationstiden. 

Med införande av standa rdöversynsskrive lse (med successiv över

gång mot underhållssystem/ underhållsbok) bör underhållsarbetena 

bli mera gripbara för befälet än tidigare. Det kan därför ifrågasättas 
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om ej kunskap om dessa arbeten och hur de bör åtgärdas skall krä

vas och så ledes ingå som del i utbildningsmålsättningen för fartygs

befälet, eventuellt med avstående från annan materielkunskap. Det 

torde vara bättre (i en kritisk si tuation och främst i krig) att känna 

till vilka svagheter ett fartyg har och hur de åtgä rdas än att känna 

till hur materiel som fungerar ser ut inuti. 

Sammanfattning 

Huvudändamålet med kustflottans verksamhet - en ligt CKF di

rektiv - är att utbilda och vidmakthålla krigsdugliga förbandsche

fer, sjögående staber och fartygsbesättningar. 

Medan utbildningen på kustflottan är det primära i fred, syns det 

primära i krig vara att kunna hålla fartygsmaterielen i högsta trim 

för optimal insats. De olika fartygens tillgänglighet blir beroende 

härav och därmed antalet insatsberedda enheter i krig. I ovan nämn

da verksamhet mås te sålunda integreras sådan praktisk utbildning i 

fartygsmaterielen och ej minst i materielens drift och vård som er

fordras för att fartyget skall kunna utföra eller på annat sätt svara 

för materielunderhållet under ett krigsskede. Det torde komma att 

ställas ökade k ra v i detta hänseend e på fartygen eftersom den per

sonal som inkallas till basbataljonerna ej kommer att äga lika god 

kännedom om materielen som den personal som sysslar med freds

underhållet. 

I denna artikel föreslaget underhållssystem jämte av CKF lämna

de direktiv för uppföljning av arbeten bör komma att öka de hm
skapsmässiga förutsättningarna för ett effektivare fartygsunderhålL 

Därutöver krävs att erforderliga p ersonalresurser ombord utnyttjas 

på möjligast effektiva sätt. Det torde bl a bli nödvändi o-r att mindre 

än tidigare hå lla på gränserna mellan tjänstegrenar ~ch materiel

detaljer så att underhållet av all materiel blir lika väl tillgodosett -

och ingen del eftersatt. 
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Minnesteckningar 

Kommendören Carl Emil Holmberg* 

Kommendören Ca rl Emil Holmberg avled den 10 november 1967 
vid 94 års ålder. Han var född i Stockholm den 11 december 1873, 
började sin sjömilitära bana i förberedande sjökrigsskola. som 13-
åring, utexaminerades från sjökrigsskolan 1894 och pensiOnerades 

som kårchef i Karlskrona 1933. 
Rull ans torra data ger konturerna till ett långt l i v som männis~<a 

och som officer. Hans kommenderingsförteckning omspänner SJ~

komenderingar från Korvetterna Eugenie, No_rrköpin_g och Vanad1s 
över kanonbåtarna Rota, Edda och John Encson, t1ll pan sarsk~p
pen, med Sverige som kulmen, 1920-21. Carl Emil Holmberg flCk 
sålunda under sin akt i va officerstid del i den moderna svenska flot
tan s första stora expansionsperiod, pansarskeppsepoken. Han hade 
att som chef för organisationsavdelningen i marinstaben_ ~ch som 
ordförande i realementsutredningar arbeta för den adm1mstrat1va 

anpassningen till den nya tidens krav ~ch at~ som l~årchef i Karls
krona på slutet av 1920-talet bevittna 111 ledmngen tlll den nya om

ställninasperiod som 1925 års för svarsbeslut medförd e. 
Carl Emil Holmbera tillbringade sina första underlöjtnantsår som 

sjökommenderad. 1896 tjänstgjorde han som tf överlots i Mah~:ö, 
gick minskola 1897 och utnämndes tilllöjtnant 1899. KSHS alh:1an
na kurs passerade han 1902, utnämndes till kapten 1903 och tpnst
gjorde som kompanichef vid skeppsgossekåren åren 1907-08 .. Hela 
tiden interfolierades landtjänsterna med täta SJÖkommendenngar. 
Från 1908 var Holmberg sedan placerad vid Marinstaben. Krigsåren 
1914-17 var han sjökommenderad först på pan sarskeppet Vasa, 

sedermera som flottil jchef i Göteborgsavdelningen på Jakob Bagge. 
Så följ de ånyo marinstabstj änst, från 1918 som C Org. Holmberg 
hade dessförinnan utnämnts till kommendörkapten av 2. gr 1917; 
Han befordrades till kk l 1919 och blev 1920-21 fartygschef pa 
Sverige. Åren 1921-1925 stod han därefter till försvarsdepartemen
tets förfogande i den kommiw~ som arbetade med ett nytt reglemen-

'') Minnestecknin gen författad av led amoten G. Blom. 
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te för marinen. Efter utn ämning till kommendör 1925 var Holmberg 
1925-26 eskaderchef på Sverige under v intereskadern. Som nämnts 
placerades han därefter 1927 som kå rchef i Karlskrona. 

Carl Emil Holmberg invaldes i Kungl. Orlogsmannasällskapet 

1907 och blev 1923 ledamot a v Kungl. Krigsvetenskapsakademien. 
Carl Emil Holmberg gifte sig 1905 med Blenda Holm. De fick 

tre döttrar av vi lka en gick bort i unga år . Familjens liv syns trots 
tidsavståndet vä l överensstämma med det som senare tiders unga 
sjöofficersfamiljer upplevat. Kanske mera ungänge, tillgång till hem
hjälp, men samma långa sjökomende ringar i unga år och samma 
problem med fam iljefadern på sjön och modern hemma med barn
och skolproblem . Det var ett sällsynt långt och lyckligt äktenskap 
som efter 64 år ändades med Carl Emil Holmbergs bortgång. 

Carl Emil Holmberg var en mycket skicklig administratör vi lket 
ju bl. a. hans kommenderingsgång ger vittnesbörd om. Hans goda 
minne och noggrannhet i förening med en utpräglad organisations
begåvning gav en fast grund för detta. Stora kunskaper inom vida 
fält av den militära administrationens olika områden bl. a. inom 
juridiken kompletterar bilden av stabsmannen Holmberg. 

En strikt och mycket pliktmedveten officer med ett starkt utpräg
lat rättsbegrepp och ett varm t engagemang för personalens bästa dolt 
bakom en sträv och bestämd tjänsteattityd är den bild som man så 
här långt efteråt får av Holmberg som aktiv i flottan. Han hade 
under sin tid i flottan få intressen utom tjänsten med undantag för 
familjen. Han ägnade sig något å t militärt författarskap, han har 
bl. a. skriv it den första boken som utkom på Marinlitteraturförening
en "Handelsblockad och det sannolika inflytandet af en sådan krigs
operation emot Sverige" utgiven 1903. 

Människan Carl Emil Holmberg beskri vs som älskvärd och vän
fast, försynt och blygsam. 

Han sörjes närm ast av makan Blenda född Holm samt döttrarna 
fru Barbro Linde, Bromma och med dr Gunnel Hult, Djursholm. 

Marindirektören Claes Tore Herfin * 

Förutvarande marindirektören Claes Tore Herlin avled den 16 

''·) M inn esteckni ngen författad av hedersled amoten H. Quistgaard. 
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november 1967. Han va r född i Stockholm den 14 mars 1879, son 
till ingenjör Claes Herlin och dennes maka, fö dd Sjöberg. 

Efter a v lagd studentexamen föl j de studier i skeppsbyggnadskonst 
vid Kungl. Tekniska Högskolan där han utexaminerades 1902. To re 
Herlin var därefter ve rksam vid tyska ledande skeppsvarv ti ll 1905, 
då han anställdes som extra mariningenjör vid dåvarande marin
ingenjörsstaten. Efter tjän stgöringar vid Karlskrona Orlogsvarv och 
sjökommenderingar på jagare och torpedbåtar blev han 1912 bitr. 
kontrollant vid byggnad av pansarskeppet Sverige i Göteborg. Efter 
en kortare sjötjänstgöring vid krigsutbrottet 1914 blev Tore Herl in 
kontrollant v id byggnad av pansa rskeppet Gustaf V i Malmö och 
1922 stabsingenjör hos högste befälhavaren över K ustflottan. Han 
lämnade sjötjänsten 1927, då han tillträdd e befattningen som marin
överdirektörsassistent. Han förordn ades därefter till chef för In
genjörsdepartementet vid Orlogsvarvet i Ka rlskrona 1930. Efter 
nådd pensionså lder 193 8 tjän stgjorde han t. o. m. 1947 vid Marin
förvaltningens ingenjöra vdelning som ledare för projekteringsarbeten 
för fartygsb yggen. 

Tore Herlins största insa tser inom marinen var hans högt upp
skattade arbeten som konstruktör. Red an som ung ingenjör kom 
han att med verka vid uppgörande av ritningarna till pansarskeppen 
av Sverige-klass. Därefter utförde han linjeritningar fö r jagare av 
olika typer, minsvepare, statsisbrytare, motortorpedbåtar, rädd
ningskryssare, livbåtar etc. - Ritningarna till övnin gsfartygen Gla
dan och Falken, som ännu i våra dagar vinner stora framgångar på 
de internationella kappseglingsbanorna, är verk av hans han d. 

Vid sidan om sin verksambet inom marinen gjorde Tore Herlin 
stora och bes tående insatse r som yachtkonstruktör, där han i många 
avseenden blev en föregångsman. Han var en av initiativtagarna då 
Svenska Kryssa rklubben bildades 1923 och var under många å r ord
förande i denna klubb. A ven inom Kungl. Svenska Segelsällskapet 
var Tore Herlin en högt uppskattad ledamot som gärn a stä llde sitt 
tekniska kunnande till förfogande i kommitteer och utredningar. 

Under de senaste åren utarbetade Tore Herlin und er medverka n 
av sin dotter fru Sonja Berger, ett omfattande bokverk, "Herlinbå
ta r", som utkom någon tid före hans bortgång. D etta värdefull a 
arbete återger bl. a. ritnin gar till represen tativa yachtko nst ruktioner 
av Herlins hand under å ren 1904-1 966. 

Tore Herlins framgångsrika verksamh et som konstruktör får ej 
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fördunkla han s stora insatser vid handläggning av praktiska frågor. 
Han hade därvid en märklig förmåga att finna tekniska lösningar 
som tillgodosåg de hårda krav på driftsäkerhet och skydd för be
sättningen, som måste ställas så väl på örlogsfartyg som på segel
yachter. 

Tore Herlin va r icke endast konstruktör, han var även den erfar
ne seglaren, vilken som rorsm an vunnit sto ra framgångar vid kapp
seglingar. Det förunnades denn e å ldriga seglarbroder att även under 
sis ta sommaren a v sitt liv få sitta till rors på sin kära båt och 
manövrera i de vä lkända farvattnen kring Ornö. Det var icke en
dast den käcka seglarandan och rättrådigheten som sa tte sin prägel 
på hans livsverk - vi skola a lltid med saknad minnas honom som 
den vänfaste kamraten och hj ä lpsamme vännen. 

Tore Herlin invaldes i K ungl. Orlogsmannasällskapet å r 1920. -
Han sörjes närmast av döttrarna fru Agnes Rii smark och fr u Sonja 
Berger, sonen med. dr, docent Lennart Herlin samt barnbarn. 

Gustaf Arvidsson Zefhelius * 

F. marindirektören av 1. graden Gustaf Zethelius av led efter en 
län gre tids sjukdom vid 80 å rs ålder den 28 november 1967. Han 
var född i Stockholm den 15 augusti 1887 och son till överstelöjt
nant Johan Arvid Zethelius och Alma f. Tho rssell. 

Efter studentexamen vid N ya Elementa r i Stockholm 1906 antogs 
Zethelius till mariningenjörselev, avlade civi lingenjörsexamen vid 
Kungl. Tekniska Högskolan 1911 och bl ev följande år mariningen
jörsstipendiat samt 1914 ex tra mariningenjör. Han befordra des sedan 
efter hand och va r vid sin pensionering 1947 marindirektör av l. 
graden i Marinen. I mariningenjörkårens rese rv kvarstod han till 
1957. 

Första världskri get och en fö ljd av å r därefter innebura för 
Zeth elius mycken sjötjänst. Några månaders sjökommendering å rli
gen växlade med tjänst i Marinförvaltningen eller på Flottans Varv. 

''·) Minnesteckningen författad av J cd :~m o tcn B. Wa llin . 
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Under 12 år blev det sammanlagt 60 månader ombord i ManLighe
ten, Oden, Thor, Dristigheten, Fylgia, Oscar II och slutligen som 
eskaderingenjör på Sverige på den s. k. vintereskadern 1934-35. 
Han lärde under dessa år grundligt känna fartygen, deras under
hålls- och utbildningsproblem. Zethelius togs i hög grad i anspråk 
som utbildningsledare. Han var sålunda under många år lärare vid 
Underofficersskolan, Sjökrigsskolan, sjökrigshögskolan och ledde 
specialkurser i krigsfartygskonstruktion för mariningenjörsaspiranter 
vid Kungl. Tekniska Högskolan. Under 30-talets första hälft tjänst
gjorde Zethelius vid Flottans Varv i Karlskrona och handhade ~å 
bl. a. nybyggnaden a v de fyra vedettbåtarna av Jägarenldass. Ar 
1937 kom Zethelius åter till Marinförvaltningen, där han som chef 
för mobiliseringssektionen tjänstgjorde i sjutton år, därav sju år som 
frivilligt inkallad. Intressanta avbrott i denna tjänstgöring utgjorde 
uppdrag vid besiktningen av jagaren Malmö, kontrollant vid iord
ningsställande av Patricia som ubåtsdepåfartyg och vid den rekord
snabba nybyggnaden av Alvsnabben vid Eriksbergs Mekaniska Verk
stad i Göteborg. 

På mobiliseringssektionen fick Zethelius utveckla sitt stora intresse 
för att insamla och bevara data för uttagna eller presumtiva hjälp
fartyg. Hans kartotek var av stort värde särskilt under krigsåren 
och vid avvecklingen av den förstärkta försvarsberedskapen. 

Zethelius var varmt intresserad för det vapen han tillhörde och 
för sina arbetsuppgifter där. 

Zethelius var 1938- 54 ledamot av Fartygsuttagningskommissio
nen och sedan 1933 ledamot av Kungl. Orlogsmannasällskapet. 

Efter slutad tjänst vid mariningenjörkåren anställdes Zethelius vid 
Sjöhistoriska Museet. Han utförde där ett omfattande forskningsar
bete angående det svenska väldets privata varv och dessas fartygs
produktion. Hans excerpter ur fribrevsdiarier m. fl. källor, samt de 
därav sammanställda tabellariska översikterna äro av grundläggande 
betydelse för museets fartygsregister. Hans arbete på detta område 
ligger också till grund för de artiklar, varmed han bidragit dels i det 
a v Allhems förlag i samarbete med museet utgivna samlingsverket 
Svenskt skeppsbyggeri dels i Sjöhistorisk Årsbok. 

För sitt värdefulla arbete i museets tjänst hedrades Zethelius med 
Starens Sjöhistoriska Museums förtjänstmedalj i si lver. 

Närmast anhöriga äro maka, Anna f. Carlsson, dottern Eva, gift 
med lektor P. O. Lindahl, kurator vid Stockholms stads barnavårds-
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nämnd, sonen Bo, chefsåklagare i Enköping samt dottern i tidigare 
äktenskap, Gudrun, musikdirektör i Burträsic 

Gustaf O. Lundin* 

F. d. byrådirektören Gustaf O. Lundin född år 1892 och korres
ponderande ledamot av Orlogsmannasällskapet år 1957 avled den 11 
januari 1968. Hans brinnande intresse för det område han ägnat stör
re delen av sitt liv, torpedutveckling, höll honom aktivt verksam till 
något år före sin bortgång vid 75 års ålder. 

Gustaf Lundin avlade studentexamen i Vänersborg år 1912 med 
höga betyg. Hans a v sikt var att därefter genomgå högre teknisk ut
bildning. En allvarlig hörselskada, som han ådragit sig och som satte 
sin prägel på honom under hela livet, omintetgjorde emellertid syste
matiska högskolestudier. Men genom arbetsgivares och vissa KTH
professorers hjälpverksamhet och intresse kunde han dock genom pri
vatlektioner förvärva sig djupgående kunskaper inom maskintekni
kens huvudområden. Han var då anställd vid AB Stathmos i Nynäs
hamn. Senare övergick han till Karlstads Mekaniska Verkstad och 
inträdde år 1921 i sin fö rsta tjänst inom marinen som konstruktör 
och experimentingenjör vid Torpedverkstaden i Karlskrona. 

Det svenska torpedvapnet var vid denna tid uppbyggt på en efter 
dåtida förhållande betydande produktion av 45 cm torpeder. Ut
vecklingen utomlands visade emellertid på en tendens mot övergång 
till en större standard, 53 cm, med avsevärt förbättrade prestanda, 
och beslut blev fattat om svensk utveckling efter samma linjer. 

Enär Lundins tekniska sinne och teoretiska kunskaper snabbt kom 
i dagen blev han av sin chef, Sven Ljungberg, tidigt ålagd ansvars
fulla utvecklings- och konstruktionsuppgifter. Det var till stor del 
Lundins förtjänst att den första prototypen av den svenska 53 cm 
torpeden kunde provskjutas år 1928 och att den därjämte blev en 
framgång ur funktions- och prestandasynpunkt. 

Maskinen i denna torped, som väl kan sägas bära hans signatur, 
representerade ett enastående gott ingenjörsarbete. Den an vändes än 
i dag - visserligen moderniserad i takt med teknikens allmänna ut
veckling - i en stor del av flottans långdistanstorpeder. 

''·) Minnesteckningen författad av ledamoten T . Odman. 
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De följande åren inpå 1930-talet kännetecknades av en betydande 
aktivitet vid torpedverkstaden i Karlskrona. För att geograf1sl~t sett 
nå en önskad bättre balans beträffande torpedverksamheten v1dtogs 
vissa förstärkningar av verksamheten i Stockholm. I detta samman
hang överflyttades Lundin år 1933 på initiativ av chefen för To_r
peddepartementet, sedermera kommendören K. G. Rudberg, tdl 
Stockholm som arbetschef. 

Hans verksamhet där med upprustnings-, rationaliserings- och 
serviceproblem varade i 10 år. År 1943 tillträdd_e han tj~ns.ten s~m 
chef för torpeddetaljen på dåvarande torpedtekmska byran 1 mann
förva!tningen , blev sedermera sektionschef på torpedbyrån, en tjänst 
som han bibehåll till sin pensionsavgång år 1958. 

När torpedverkstaden i Karlskrona år 1941 under trycket av 
världens oro flyttades till Motala och underställdes dåvarande För
svarsväsendets Verkstadsnämnd, sedermera Försvarets Fabriksverk, 
utnyttjades Lundi11S erfarenheter i hög grad för lösandet av samord
nings- och övriga organisationsproblem. Han utformade de tekmska 
arbetsplanerna för det samarbetsorgan mellan marinen som beställare 
och torpedleverantören, som under den nuvarande benämningen 
Marinens försöksgrupp i Motala skall planlägga och samordna för
sök och utföra funktionskontrolL Han utövade jämsides med tjäns
ten i marinförvaltningen ledarskapet för denna organisation under 
flera år. 

Lundin tjänstgjorde ett antal år som lärare vid sjökrigshögskolans 
torpedtekniska kurs och utgav år 1956 ett kompendium i torpedlära. 

Efter sin avgång ur aktiv tjänst blev Lundins erfarenhet utnyttjad 
i hög grad i frågor rörande förrådsbestämmelser, materialval, kon
servering etc. och praktiska samarbetsfrågor. På hans förslag bdda
des år 1960 arbetsgruppen för rationalisering av torpedunderhålls
tjänsten (Ag TorpU) med uppgift att samordna verksamheten i tor
pedfrågor mellan marinförvaltningen, de tre örlogsvarven och För
svarets fabriksverk. Arbetena inom arbetsgruppen höll honom syssel
satt som konsult till kort före hans bortgång. 

Lundin äo-de o-od stilistisk förmåga. Han efterlämnar en mångfald 
b b . . 

utredningar, som det kan vara ett nöje att läsa för den h1stonskt 
intresserade. 

Hans skicklighet, generösa läggning och gedigna personlighet 
gjorde också att han inom sitt verksamhetsområde och i kamratkret
sen skapade sig ett anseende, som måste betecknas som märkligt. Det 
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är till stor del hans förtjänst att tekniken inom det område, där han 
arbetade, nått en hög fulländning. Han var under sina aktiva år 
outtröttlig i sitt arbete. Man minns honom från senare år kanske 
mest som en stillsam man, som vid sitt skrivbord arbetade målmed
vetet med frånslagen hörapparat helt oberörd av ihärdiga telefon
signaler och världens larm. 

För sina insatser i samband med utvecklingen av 53 cm torpeden 
erhöll Lundin år 1928 Vasamedaljen i guld. Han blev sede rmera 
riddare av Vasaorden år 1938 och Nordenstjärncorden år 1951. 

Som närmast sörjande efterlämnade Lundin vid si n bortgång ma
kan Emy, född Ericsson sam t systrar. 

Sigurd Erixon * 

Den 18 februari 1968 gick professor Sigurd Erixon bort strax före 
80-årsdagen. Han lämnade efter sig ett im ponerande livsverk och ett 
ston tomrum inom svensk folklivsforskning. Och inte bara svensk. 
Sigurd Erixon var en vittberest iakttagare inom de flesta europeiska 
länderna och han blev allt mer fångad av samarbetsfrågor inom 
europeisk etnologi med huvudintresse på kulturföreteelsernas utbred
ning och vandring. Ett av hans huvudverk är "Atlas över svensk 
folkkultur. Materiell och social kultur", 1957. Inom den grupp fors
kare, som länge arbetat med projektet på en europeisk etnologisk 
atlas, intog han också den ledande platsen. Detta märktes med stor 
tydlighet vid en kongress rörande dessa frågor i Bonn i mars 1968, 
sedan han var borta. Kanske i en känsla av att det började skymma 
över den långa, strävsamma väg han vandrat hade han inför denna 
kongress bett, att även någon annan skulle sändas dit från Nordiska 
museet, den institution som han tjänat hela sitt liv, som intensiv 
fältforskare, nydanare inom utstä llningsverksamheten, som lärare 
och främst som forskare och författare, allt med insats av en otrolig 
energi. Vid kongressen i Bonn var sorgen parad med en viss förvir
ring. Vinden hade gått ur seglen åtminstone för en stund. I Lissabon 
i början på juli, där etno loger med intresse för internationellt sam
arbete samlades igen kring ett annat tema, gemensamma internatio-

,,.) Minn esteck nin gen författad av docent A. Esk eröd. 
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nella publikationer, omhuldat och ofta initierat just av Sigurd 

Erixon, märktes sam ma sordin efter hans bortgång. 

Det är omöjligt att ens y tli gt redovisa Sigurd Erixons stora li vs

gärning i några korta rader. Hans forskn ing hade en stor bredd , men 

huvuduppgifterna har kretsar kring den folkliga bebyggelsen och 

byggnadsskicket, byarna och deras socia la förh ållanden samt folk

konsten. Sina for skningsresultat framlade han alltid i anslutning till 

en rik materialpresenration. Svensk folklivsforskning av i dag kan 

inte tänkas utan hans insats. Den har va rit bred, rikt facetterad och 

otroligt energiladdad. Mycket få människor har som han helt gått 

upp i sin livsgärning. Man bör då inte glömma den stora hjälp han 

alltid haft i en uppoffrande maka, som helt levde för sin make och 

hans ve rk. Han hade också turen att verka under en tid, då intresset 

var som störst för den folkliga kulturen och dess utforskning. Myc

ket kommer naturligtvis att revideras i Sigurd Erixons forsknings

resultat. Det vore väl orimligt anna t i denna enorma skörd, som han 

bärgat och förädlar, i så stor utsträckning som den ostridi ge ledaren , 

omgiven av assistenter, va rs främsta uppgift dock alltid var att följa 

magisterns anvisningar, helst också dela hans teser. Den stora arbets

insatsen var märkligt nog förenad med en ovanlig känslighet och en 

viss oemottaglighet för kritik, vilk et väl ibland kunde skymma den 

klara sikten. 
Anda in i det sista var Sigurd Erixon brinnande i anden och pla

nerade nya, stora arbetsinsatse r. Det blev honom förunnat att leva 

i en arbetsg lädjens k lara optimism ända tills hans hjärta stannade. 

Vi kommer, alla vi som hade glädjen att känna Sigurd Erixon under 

många år, a lltid a tt minnas hans vänfasthet, han s glada skratt, han s 

sunda humor men också hans idoga arbete och okuvliga energi . Inom 

svensk och även europeisk etnologi komm er han alltid att framstå 

som en storman. 
Erixon inva ldes i Kung l. Orlogsmannasäll skapet 1946. 

Einar Waern * 

Ledamoten i Kung l. Orlogsmannasällskaper, f. förste arkivarien 

Einar Waern , avled den 31 mars 1968 , 87 å r gammal. 

Einar W aern- som har kallats det svensk a arkivväsendets nesto r 

''") M in nesteckni ngen förfatrad av G erh a rd H a fström. 
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- inträdde redan 1908 i rik sa rkivers tpnst där han sen are blev 

registrator 1918 och förste arkivarie 1921. Han kvarstannade i riks

arkivers tjänst till sin pensionering 1946. Hans mest betydelsefu Ila 

insa tser gä llde att åstadkomma praktiskt fun gerande arkiv som i 

möj ligaste mån kunde stå till for skningens förfogande. H ans stora 

erfarenher utn yttjades även utanför riksarkivet - sålunda har 

Waerns förm åga i dessa stycken utnyttjats bl. a. av Svenska Socker

fabriks AB, Bolinderbolagen och Skandina viska Kredit AB. Under 

sin aktiva tid verkade han även lång rid som kanslist i riksdagens 

för sta kammare va rjämte han åren 1921-26 redigerade statskalen

dern. 
Under sina år som förste arkivarie i riksarkiver innehade Waern 

befattningen som chef för arkivets I V :e sektion. När denna sektion 

år 1926 fl yttade in i det till arkiv förvand lad e gamla O stermalm s

fängelset genomfördes flyttningen under Waern s ledning och den så 

kallade O stermalm savdelningen a v riksarkivet organiserades och led

des under en lång följd av å r av denne. Bland de hand lingar sektio

nen hade om hand må nämn as Svea Hovrätts arkiv och Amira litets

kollegii stora samlingar. 

D å marinstabens sjöhisto riska avdelning tillkom under slutet av 

1920-ta let etablerades ett synnerl igen gott samarbete mellan Waern 

och denna avdelning. Avdelningen bereddes sålund a plats inom Os

termalmsav delningen s lokaler varigenom nära konrakt med arkiv

materieler kunde erbjudas de marin a forskarna. Härutöver var 

Waern till utomordentligt sto r hjälp som kännare av arkivbeståndet 

och som gärna hjälpte forskarna från flott an ti llrätta med goda råd 

och anvisningar. 
Utöver sin insats fö r sjöhisto ri sk forskning i den dagliga gärningen 

v isade Waern sitt stora intresse och engagem ent här för genom att 

deltaga i stiftandet av Sjöhi storiska Samfundet. 

Av Waerns vänner bl and de marina forskarna må här nämnas 

Otto Lybeck, Gunnar Un ger och Gerhard H afström. 

Närstående vänner har omvittnat att Einar Waern var en varm

hj ä rtad och högst charmerand e p erson vars vänskap värdesattes och 

som nu bevaras i ljust minne. 

Underlag till minn esteckningen har lämnats av uni ve rsi tetsbiblio

teka rie Bertil Waern och kommendörkapten Gerhard Hafström. 
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Oscar Linden* 

Förutvarande artilleridirektören vid AB Bofors Oscar Linden föd

des i Gerdmundrå, Västernorrlands län den l maj 1888. Föräldrar 

voro disponenten Johan Oscar Linden och hans maka Jenny f. Tu 
nelli. 

Oscar Linden avlade studentexamen i Härnösand 1905 och stude

rade i Uppsala intill dess han 1906 antogs till KA-kadettaspirant. 

Han antogs till KA-kadett 1908 och avlade officersexamen i oktober 

1909. 
Oscar Linden utnämndes till underlöjtnant vid KA 1909, genom

gick flygutbildning 1913, erhöll int. fl ygcertifikat 1913. Utnämndes 

till löjtnant 1913. Genomgick KSHS 1917-18 och Tekniska Hög
sko lans kurs i elektroteknik 1918-20. Kapten vid KA 1919. Bitr. 

kontrollofficer vid Bofors 1920-21. Tjänstgöring KMF 1921-26. 

Kapten vid FV 1926. Tjänstgöring i Flygstyrelsen 1926-28. Avsked 
från lön 1928-30. Kapten KA reserv 1930. I maj 1928 inträdde 

Oscar Linden såsom tjänsteman vid Bofors, där han 1940 befordra

des till artilleridirektör, vi lken tjänstgöring han innehade till sin 

ordinarie pensionsavgång 1953. Efter avgången verkade Oscar Lin
den såsom AB Bofors konraktman och observatör i Pa ris t. o. m. 

1957. 
Såsom a v ovanstående data framgår erhöll Oscar Linden en gedi

gen och mångsidig utbildning såväl i teknik som i förvaltningstjän st 

före sin övergång till civil verksamhet i Bofors och var så lunda väl 
skickad till sitt mycket ansvarsfulla värv såsom ledare för dess krigs

materieltillverkning under en t id då Bofors expanderade i en skala, 
som man bara några å r tidigare icke vågat drömma om . 

När det gällde Bofors exportaffärer var Oscar Linden den rätte 

mannen att på ett både sakligt och elegant sätt förhandla med dess 

kunder. Hans goda språkkun skaper i förening med stora tekniska 

insikter och angenämt sätt firade ofta triumfer vid förhandlingsbor 
det, där många segslitn a probl em löstes till båda parters t illfreds

ställelse och båtnad. 
Under Lindens artilleridirektörskap skedde en hektisk utbyggnad 

av det svenska försvarets vapengrenar, där leveranserna från Bofors 

utgjorde en mycket betyde lseful l länk. En väl tränad och skicklig 

''') Minnesteckningen förfan::td av ko<Tcsponderancle lccl::tmoren 13. Bosrröm . 
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förvaltningsman och tekniker på ledande plats inom före tager var 

även här till oskattbar nytta för såväl beställaren som leverantören. 
O scar Linden, vars utbildning företrädesvi s lagts på de tekniska 

vetenskaperna, var även väl bevandrad i humaniora. Han var en 

ganska tysdåren man, som ej ville göra något väsen av sig, men då 

och då kom han i goda vänners krets i berättartagen, och det va r 

verkliga högtidsstunder att höra honom på si tt lågmälda sätt tala 

om sina äventyr. Framförallt återkom han till sina första läroår 

s?m elev i "flygbaronen" Cederströms även ty rliga och något primi

tiva flygskola samt därpå följande beredskapstjänst under de första 
krigsåren i första vä rldskriget, liksom även då han deltog i skapan

det av Flygstyre lsen, då man fick börja med två tomma händer och 

låna p engar av Marinförva ltningen och Armeförvaltningen till de 
första utgifterna. 

Efter slutgiltigt avsked från de tjänster han crjort Bofors bodde 

Linden någ ra år i Benidorm i Spanien, varefte; han bosatte sia i 

Nyon nära Geneve. Under de sista å ren av sitt liv inköpte han ~tt 
trevligt hus i Domsten vid Oresund och kunde de sista somrarn a före 

sin bortgång återigen njuta av den svenska naturen. Glädjen häröver 

bl.ev ~mellertid tyvärr ganska kort. I början a v detta å r insjuknade 
Lmden. Han a v led i Ny on den 3 april 1968. 

Oscar Linden sörjes närmast a v makan Greta, född Barthelson, 

sonen Åke, jur. kand. och civilekonom och l. sek reterare i UD, sedan 

några år anställd i GATT i Geneve, dottern Britta, gift med Peter 

Snel.l o~h bosatt i England samt yngste sonen Lennart, pol. mag. 
Linden blev ledamot av Kngsvetenskapsakademien 1946 och val

des samma år till korresponderande ledamot av Orlogsmannasäll
skapet. 

Oscar Linden var en i allo god och fin människa. Den sto ra vän
krets han hade såväl i Sverige som utomlands kommer att bevara 
honom i ljus och tacksam hågkomst. 

Gustaf Halldin * 

Förre marindi rektören Gustaf Harald Halldin avled i Stockho lm 
efter en kort sjukdom den 3 maj 1968. 

Gustaf Halldin föddes på kronolänsmansbostället i Listerby i Ble-

''') Minnesrecknrngen förfanad av ledamoren G. Schoern cr. 
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kinge den 20 aug. 1882 och va r sålunda vid sin död nära 86 år gam
mal. Föräldrarna voro kronolänsmannen Carl Halldin och hans 
maka Hanna, född Norden. 

Uppvuxen i den belkingska skärgården valde Halldin mariningen
jörens yrke och blev efter av lagd examen 1906 vid Kung liga Teknis
ka Högskolan, fackskolan för maskin- och skeppsbyggnadkon st och 
sedvanlig aspirantutbildning innefattande tjänstgöring på bl. a. tor
pedbåten Stjerna, antagen till extra mariningenjör 1909. Utiands
praktiken som mariningenjörsstipendiat hade Halldin tidigare full
gjort som ingenjör v id Howaldtswerke i Kiel och vid Vulcanwerke 
i Stettin under åren 1907-1909. 1912 utnämndes Halldin till ma
riningenjör av 2. graden och till mariningenjör av l. graden 1917. 
Utnämning till marindirektör av 2. graden skedde 1935 och till ma
rindirektör av 1. graden 1938. Halldin tillades kommendörs tjänste
klass 1941 och beviljades nådigt avsked 1942. 

Bakom dessa torra falna ligger en omväxlande och av hängiven
het präglad gagnande verksamhet i marinens tjänst. 

Som extra mariningenjör tjänstgjorde Halldin i marinförvaltning
en 1909, där han togs i anspråk för besiktningsarbeten gällande våra 
första ubåtar men förflyttades i slutet av 1910 till Karlskrona. Efter 
omväxlande tjänstgöring vid Ingenjördepartementet och som far
tygsingenjör på pansarkryssaren Fylgia och på pansarbåtarna Thule, 
Manligheten, Dristigheten och Oscar II återfördes Halldin 1913 till 
Stockholm med placering i marinförvaltningen. Under första världs
kriget tjänstgjorde Halldin under åren 1914-16 som divisionsingen
jör på jagaren Vidarsamt var under läsåren 1916- 17 och 1917-18 
lärare i skeppsbyggeri och maskinlära vid Kungliga Sjökrigsskolan, 
där hans gedigna kunskaper tillvann sig elevernas odelade beundran. 

Redan tidigt kom Halldin att intressera sig för det i stark utveck
ling varande ubåtsvapnet och tjänstgjorde omväxlande som nybygg
nadskontrollant vid våra tidigare ubåtsbyggen och som förbands
ingenjör på ubåtsförband. Under åren 1919-21 var Halldin sålunda 
nybyggnadskontrollant vid ubåten Bäverns byggnad hos Kockum s 
Mek. Verkstad i Malmö och 1924 flottiljingenjör på ubåtsflottiljen 
i Kustflottan. 

Halldins stora tekniska kunnande togs emellertid alltmer i anspråk 
i ledande befattningar och efter tjänstgöring vid Orlogsvarven, först 
i Karlskrona under åren 1921-28 samt i Stockholm 1929-30 och 
därpå i marinförvaltningen från 1931 tjänstgjorde Halldin 1935-37 
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som stabsingenjör i chefens för Kustflottan stab. Halldins mångskif
tande mariningenjörsbana kröntes slutligen 1938 med chefskapet 
över dåvarande Ingenjördepartementet vid Orlogsvarvet i Karls
krona, från vilken tjänst han pensionerades 1942. 

Efter pensionsavgången och inträde i Mariningenjörskårens reserv 
var Halldin inkallad till tjänstgöring i marinförvaltningen i anled
ning av den förstärkta försvarsberedskapen och dess avveckling fram 
till 1946. Som civilanställd i marinförvaltningen tjänstgjorde Hall
din därefter till 1951 såsom bibliotekarie och avgick ur Mariningen
jörkårens reserv 1952. 

Halldins stora intresse vid sidan a v den ordinarie tjänsten var den 
skeppsbyggeritekn iska histo rieforskningen, ett område där hans nog
granna, självkritiska läggning och stora kärlek till ämnet gjorde ho
nom ytterligt sk ickad för forskning och författarskap. 

Under sin tid vid Karlskrona örlogsvarv under 1920-talet bedrev 
Halldin intensiva forskningar beträffande varvets historia, vilket 
1928 resulterade i den kanske hittills förnämsta redogörelsen för det 
gamla varvets tillkomst och utveckling genom tiderna. Som skepps
byggare kände Halldin stark dragning till 1700-talets skeppsbyggeri 
och dess skeppsbyggmästare och få torde vä l som han ha studerat 
de olika fartygstyperna i Gustaf III flottor. Att vår frejdade skepps
byggmästare Fredrik Henric af Chapman därvid kom att inta en 
central plats i Halldins författarskap är helt naturligt, men även 
galjonsbildhuggaren Johan Törnströms liv och konstnärliga verk
samhet lockade Halldin till flera klarläggande avhandlingar. skepps
bilderna på stenålderns hällristningar fångade Halldins intresse lik
som även antikens farkoster längs Medelhavets och Västeuropas kus
ter och hans forskningar inom detta ämnesområde har vetenskaplig 
prägel. 

Sin egen kårs, Mariningenjörkå rens historia tecknade Halldin i en 
minnesskrift 1948 till kåren s 150-årsjubileum. Anspråkslöst säger 
författaren i minnesskriften s företa l: "Bra litet veta vi, sena tiders 
mariningenjörer om våra företrädare i yrket. En gång få de väl sin 
skildra re". Ingen torde emellertid ha varit mer ägnad att skildra 
mariningenjörernas öden genom tiderna än Gustaf Halldin. 

När det svenska ubåtsvapnet 1954 firade sitt 50-årsjubileum ut
kom en minnesskrift benämnd: "Från Hajen 1904 till Hajen 1954". 
Halldin hade där å tagit sig redaktörskapet varjämte han även för
fattat huvuddelen av textinnehållet. Hans ingående kännedom om 
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ub3.tstekniken gjorde honom väl skickad för uppgiften och boken 
betraktas nu som en dy rgrip av kännare av facket. 

Det föll sig helt naturligt, att Halldins stora kunskaper om 
skeppsbyggeriets historia skulle tagas i anspråk i allt vidare ~mfa~-~
ning och under åren 1950-1961 var han därför knuten ttll SJO
histor iska museet, där bl. a. den 1960 öppnade skeppsbyggnadsa v
delningen är ett förnämligt, bestående resultat av hans djupa in sikter 

i ämnet. 
1963 utkom ett stort samlingsverk om Svenskt skeppsbyggeri ge-

nom tiderna. Huvudredaktör och flitig medarbetare var Halldin. 
Detta var Halldins sista stora bidrag till den svenska skeppsbyggeri
historien. Verket är ett praktverk till såväl format som framför allt 
till innehåll vilket helt får tillskrivas den då över 80-årige mannens 
stora kunn~nde och otroliga arbetsförmåga. Halldin var en flitig 
skribent med en ledig och fängslande stil. Här har endast kunnat 
beröras en del av hans rika, mångskiftande produktion. 

Halldins framstående ingenjörsegenskaper gjorde honom synnerli
gen skickad att med allt mer ökat ansvar taga sig an en marininge_n
jörs mångskiftande och mången gång svårbem~str~de arbetsuppg:f
ter. Hans lugna väsen och fasta, värmande bhck mgav odelat for
troende och var till ständigt stöd för såväl över- som underordnade. 
Med vänlighet, men även med bestämdhet, som icke lämnade någon 
j tvivelsmål förde han sitt befäl. Genom sitt mänskliga, förfinade 
sätt framstod han för sina många vänner och medarbetare som ett 
kanske ouppnåeligt föredöme. Minnet därav skall dock länge leva 
hos de kamrater i marinen, som hade förmånen och lyckan att bland 
sina vänner få räkna den i ordents bästa bemärkelse fina människan 

Gustaf Halldin. 
Halldin var vid sin bortgång den äldste mariningen j ören bland 

ledamöterna i Kungliga Orlogsmannasällskapet, där han invaldes 

1922. 
Halldin blev änkeman 1948 genom makans Elly, född Ohlin bort-

gång och efterlämnade vid sitt frånfälle döttrarna Gunnel och Anne
Marie samt sonen Carl, a lla med familjer. 
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Kommendör Carl Alexander Simonsson* 

Kommendören C. Alexander Simonsson av led den 23 juli 1968. 
Han föddes år 1893 i Stockholm. Föräldrar var grosshandlare 

Carl Nikolaus Simonsson och hans hustru Alice Eugenie Tailandier. 
Efter studentexamen i Djursholm 1913 antogs han samma å r som 

kadett vid Kungl. Sjökrigsskolan. Under kadettiden, vi lken inföll 
under första vär ldskriget, deltog Simonsson i sjöexpeditioner med 
pansarkryssaren Fylgia. 

Simonsson blev fänrik 1916 och löjtnant 1918. Efter att bland 
annat ha tjänstgjort som fartygschef på torpedbåten Mira och ve
dettbåten Sökaren erhöll han avsked från lön 1920-22 och deltog 
under denna tid i yachten Fidras världsomsegling. 

Återkommen från denna bekanta seglats genomgick han KSHS 
allmänna kurs 1922- 23 varefter han tillträdde som kadettofficer 
och lärare vid Sjökrigsskolan fram till 1927 med a v brott för genom
gång a v KSHS mink urs. Under tiden som kadettofficer tj änstgjorde 
Simonsson sommartid som fartygschef på kanonbåten Blenda 1925 
och som flaggadjutant på sjökrigsskolavdelningen 1926 och 1927. 

Efter navigationslärarexamen 1928 och kaptensbefordran 1929 
blev Simonssons kommenderingsförteckning en brokig blandning på 
olika land- och sjökommenderingar. Landsidan dominerades av ma
rinförvaltningens olika a v delningar, av lärarskap vid sjökrigshög
skolan (1936-40) samt av uppdraget som sekreterare i 1938 års 
flottsta tionsutredning. Sjösidan upptog nio olika chefsskap fram till 
1941 då, efter befordran till kommendörskapten av första graden, 
kommenderingen som fartygschef på kryssaren Gotland 1942 avslu
tade den långa raden av chefsskap på fartyg. 

Simonssons goda ledarförmåga och stora intresse för tekniska 
frågor utnyttjades till fullo då han efter befordran till kommendör 
1944 under mer än tio år förordnades som chef på tre så ansvars
fulla befattningar som chef för Stockholms örlogsvarv (1944 ), chef 
för marinförvaltningens vapenavdelning (1948) och slutligen chef 
för Karlskrona örlogsvarv (1950). Under sin Karlskronatid var han 
dessutom ordförande i styrelsen för Karlskrona högre tekniska läro
verk fram till sin avgång ur aktiv tjänst med pension år 1954. 

Simonsson invaldes som ledamot av örlogsmannasällskapet 1935 

,,_) Minnesteckningen författad av leda moten V. Tornerhjelm. 
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och har bland annat två gånger varit föredragande av årsberättelse 
i vetenskapsgrenen navigation och sjöfart (1937 och 193 8). Han 
inva ldes som ledamot av krigsve tenskapsakademin 1949. 

T orkef Nerpin * 

Den 11 september 1968 av led f. d. kommendörkapten av 1 gr. 
Torkel Nerpin efter en kon tids sjukdom. Det var samma dag som 
han skulle ha firat 50-å rsj ubileum såsom officer till samman s med 
sina kurskamrater. Tillfället att å terse dessa och ånyo uppleva stäm
ningen och miljön i sjökrigsskolan hade glatt Nerpin, som kände 
sitt engagemang och sin samhörighet med flottan mycket starkt. 

Torkel Nerpin föddes i Stock holm den l augusti 1896 och var son 
till hattfabrikören E. H. E ricsson och hans mak a f . Nerpin. 

Efter sjöofficersutnämningen tjänstgjorde Nerpin en lång följd av 
år p å olika fartyg, särskilt pansarskepp och kryssare. Han speciali
serade sig p å artilleriutbildning och bidrog verksamt till en fort
gående modernisering av instru ktioner och bestämmelser. Den snabba 
tekniska utvecklingen k rävde fram synthet och radik ala ingrepp i 
organisationen ombord, en uppgift som Nerpin var särski lt ägnad 
att lösa. Med energi och in spirerande arbetsglädje ledde han sin a 
underl ydande. Han passerade genom graderna och utn äm nd es till 
kommendörkapten av l gr. 1943. sjökommenderin garna kröntes med 
chefskap på pansarskeppet Oscar II och pansarkryssa ren Fylgia 
under beredskapsåren 1941-42. Han var också chef för Karlskro
naavdelningen (1942) och senare (1947-48) för Göteborgseskadern. 

Ifråga om Nerpins landkomm enderingar må antecknas at t han 
var kadettofficer 1945-36 och i övrigt tjänstgjorde p å ett fl erta l 
olika utbildningsanstalter, liksom under ett par år i försvarsstaben. 
De största insatserna gjorde han som chef för flottans sjömansskolor 
1943-47 och de sista tj änsteåren som chef för utbildningsavdel
ningen i marinstaben. N erpins erfa ren heter från utbildningsområdet 
var betydande. Hans väl genomtänkta förslag inga v förtroe nde och 
bidrog till den fortgående standardhöjningen av flottan s utbild
ningsväsendet. 

''·) Mi nn estec knin ge n författad av hede rsledamoten S. H:son-Ericson. 
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Efter avgången ur aktiv tjän st fortsa tte Nerpin att t jäna si tt va
pen som arkivföreståndare i marinförvaltningen. Genom ett frukt
bringande samarbete med krigsa rkivet byggde han upp ett nytt a r
kiv system, a n passat efter den då förestående omorganisationen a v 
försvarets materielförvaltnin gar. Samtidigt härmed utarbetade han 
en rad ma terielbeskri vningar. 

N erpins a llmänna intressen förde honom även in dels på lära r
banan und er en kortare tid , dels p å kommunalfrågor i allmänhet. 
Han var ordförande i Ostermalm s kommunalförening och äo-nade 
mycket tid och stort intresse å t sin uppgift som nämnden~an i 
Stockholm. Han efterträddes i sistnämnda befa ttning av sin hu stru. 

Torkel Nerpin var en man med god andlig balans, livligt intresse
rad av sin a medarbetare, inte minst de underlydande. Han känd e 
varm t för de prövade och var alltid beredd a tt dra sitt strå till stac
ken_. Inom kamratkretsen va r han en högt skattad vän och glädje
spndare med en sinnets resning som helt motsvarade hans högväxta 
gestalt. 

Torkel N erpin blev ledamot av detta sällskap 1945. Han var 
först gift med Gertrud Cavallin och efter hennes död med Eva Ny
ström född Rosen. I första giftet har han sönderna Rolf, kommen
dörkapten av l gr., och Kjell , överste löj tn ant. 

Per Ivar Lindström* 

F. överstelöjtnanten v id ku startilleriet Per Ivar Lindström har 
avlidit på sin gård i Tällberg. Han var född 15/ 10 1895 i Härnö
sand, där han också växte upp och tog sin studentexamen. 

Lindström började sin militära bana som infanterist. Han full
gjorde vä rnplikten vid studentkompaniet på Västernorrlands rege
mente, innan han antogs som kadett vid k ustartilleriet. Vid sin ut
nämning till officer 191 8 placerades han vid Karlskrona ku startille
nregem en te. 

Den gedigna grundläggande utbildning i infanteritjänst som Lind
ström fått under värnpliktstiden kom att i hög grad påverka hans 
intresseinriktning under subalternå ren. K ustartilleriet hade 1915 gått 
över från flottans handvapenreglemente till armens och denna för
ändring hade, när Lindström kom ut i trupptjänst, inte trängt ige-

''·) M inn estecknin gen förfa ttad av majo r B. Äsard . 
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nom fullständigt i utbildningen. Han blev nu förkämpe för ett nytt 
reglemente för handvapenexercisen nära anknutet till armens men 
anpassat till kustartillerisriska stridsförhållanden. Under en kommen
dering till CKA stab för att utarbeta förslag till ett sådant regle
mente 1927 kommenderades han att genomgå infanteriskjutskolan på 
Rosersberg, för att tillgodogöra sig de senaste infanterisriska rönen. 
Resultatet av detta blev Förslag till Handvapenexercisreglemente 
för kustartilleriet 1928, vilket efter försöksverksamhet och modifie
ringar fastställd es 1931. Lindström får tillgodoskrivas en stor andel 
av förtjänsten, att kustartilleriet fick ett för dåtida förhållanden 
modernt och användbart handvapenreglemente. 

Åren 1927-1929 genomgick Lindström sjökrigshögskolans högre 
kurs, min- och stabskurs. Efter trupptjänstgöring bl. a. som kompa
niofficer vid armens underofficersskola 1930-1934 kom han sist
nämnda år över till den tekniska tjänst, som han meriterat sig för 
genom högskoleutbildningen. Han var under åren 1934-1941 chef 
för kustartilleridetaljen vid marinförvaltningens mina v delning och 
fick därvid i samarbete med förvaltningens minexpert, miningenjör 
Johansson, leda den betydelsefulla utvecklingen som den fasta min
materielen genomgick tekniskt och taktiskt under 1930-talets senare 
del. Han utarbetade också på marinförvaltningens uppdrag beskriv
ningar och anvisningar för utnyttjande av denna materiel , som an
vändes vid utbildningen i minlära. 

Från 1941 till pensionsavgången 1/41951 tjänstgjorde Lindström 
som tygmästare i Stockholms kustartilleriförsvar. Detta var en makt
påliggande och betydande uppgift, som innebar att under v ärldskri
gets skiftande beredskapsförhållanden tillhandahålla all den tekniska 
service, som erfordrades på de många mobiliserade förbanden - sto
ra och små - och dessutom regionala och centrala förråds- och 
verkstadsenheter för materielens lagring, fördelning och underhåll. 
Till hans stora besvikelse kom utredningarna om omorganisationen 
av Stockholms kustartilleriförsvar, särskilt tygförvaltningen, efter 
beredskapstiden att gå i annan riktning än han tänkt sig, vilket för
bittrade hans avsked från en lång och hedrande militärbana. 

Efter sin pensionering gjorde Lindström en allmänt uppskattad in
sats som lärare vid skolorna i Leksand ända in i 70-åren. 

Lindström hade tagit med sig några egenskaper från föräldrahem
met, som var bestämm ande för hans livsstil: ansp råkslöshet i sitt 
uppträdande, små krav på livet för egen del och allvar och trohet 
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inför uppgiften. Han var till sin natur som en norrländsk fjällfura, 
litet knotig och svårtillgänglig men rakryggad och tålig i stormen. 
Han var en hedersman utan fruktan eller tadel. 

Per I var Lindström utnämndes till kapten 1933, major 1940 och 
överstelöjtnant 1942. Han var RSO och R VO samt ledamot av 
Kungl. Orlogsmannasällskapet. Han sörjes närmast av maka i andra 
giftet. 

T orslen Hagman* 

Ledamoten i Kungliga Orlogsmannasällskapet f. kommendören 
Torsten Hagman avled den 5/ 11 1968 vid en ålder av 75 år. Han 
var son till handlanden Edvard Hagman och hans maka Valborg 
f. Åselius. 

Efter fyra års studier vid Högre Allmänna läroverket i födelse
staden Norrköping antogs Torsten Hagman som sjökadett för den 
då sexåriga utbildningen vid Sjökrigsskolan och erhöll sin första 
anställning som sjöofficer och underlöjtnant 1913 vid 20 års ålder. 
Han befordrades tilllöjtnant 1917 och kapten 1923. Under sin tidi
ga officerstid tjänstgjorde Torsten Hagman dels i land vid Sjömans
kårens skolor och vid skeppsgossekåren i Karlskrona dels i ett flertal 
befattningar ombord på pansarbåtar, jagare och torpedbåtar med 
inriktning mot torped och signaltjänst. 

Bland sjökommenderingar kan nämnas att Torsten Hagman fram 
till sin befordran såsom kommendörkapten av 2. graden hade för
månen att föra sin vimpel som fartygschef på fem torpedbåtar, på 
flygdepåfartyget Dristigheten och på torpedkryssaren Ornen. 

Bland landtjänstgöringar som kapten må särskilt nämnas adjutant 
i Sjöförsvarets kommandoexpedition tillika adjutant hos dåvarande 
försvarsministern Per Albin Hansson. Under expeditionen med tor
pedbåten Perseus år 1925 medföljde denne ombord som gäst under 
14 dagar. 

Torsten Hagman genomgick sjökrigshögskolans stabskurs 1923-
24 och tjänstgjorde därefter som adjutant vid Sjökrigshögskolan, 
tillika repetitör i strategi och taktik på sjöofficerslinjen och lärare i 
taktik på kustartilleriofficerslinjen, åren 1924-28. Åren 1928-34 
tjänstgjorde han i marinstaben, bl. a. som föreståndare för marin-

''·) Minnesteckningen författad a v ledamoten Ulf Eklind. 
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stabens pressdetalj. Han hade själ v varit förslagsställare till denna 
de tal j som kom att bli det första militära pressorganet. 

Under tiden 1934-39 fonsatte Torsten Hagman att vara knuten 
till marinstaben , tidvis med särskilda uppdrag och utredningar. En 
kommendering som sekond på kryssaren Gotland vintern 1936-37 
under resa till Sydamerika och Västindien utgjorde ett av a v brotten 
i stabsarbeteL 

Vid krigsutbrottet 1939 erhöll Torsten Hagman befäl över 6. ja
gardivisionen, tillika FC Vidar, men fick a v bryta detta befäl för 
att i La Spezia i Italien slutföra övertagandet av de inköpta jagarna. 
Som flottiljchef för jagarna och förrådsfartyget Patricia sederm era 
också tankfartyget Castor, tillika fartygschef på jagaren Puke hade 
han sedan som uppgift att hemföra dessa fartyg till Sverige. 

Åren 1940-42 tjänstgjorde han som a v delningschef i staben vid 
Sydkustens marindistrikt, ti llika stabschef, samt därefter som chef 
för Norrlandskustens marindistrikt . 1946 övertog han befälet över 
Stockholms örlogsstation, vilket befäl han innehade till sin pensions
avgång år 1953. 

Från Torsten Hagmans tjänst som chef för Stockholms örlogssta
tion är det ett känt faktum , att de personalkårer, va rs chef han var, 
betraktade honom som en banbry tare och nydanare inom persona l
området - han såg problemen ur en synvinkel som vid den tiden 
var mindre vanlig. Här hade han också at t som bestraffningsberätti
~ad chef utdöm a bestraffningar åt underställd personal. Han ägnade 
denna uppgift den största omsorg och hade alltid ett personligt sam
tal med den dömde. Många är de som vid senare sammanträffande 
med sin f. d. chef framfört hur mycket detta samtal betytt för dem. 

Det stora antalet meriterande befattningar och den allmänna 
kommenderingsgången i ovanstående kortfattade meritförtecknin g 
styrdes a v Torsten Hagmans mångsidighet, bokliga bildning och 
allmänna inriktning samt vilja att sprida upplysning och kunskaper 
om flottan s betydelse och ve rksamhet. Dessa egenskaper togs även 
i anspråk för många utredningsuppdrag. Han var bl. a. sakkunnig i 
för svarskommissionen 1931-35 samt under en lång följd av år 
ledamot av utredningen angående flottstationens flyttning från 
Stockholm. Han var under åren 1922-36 redaktör och ansvarig 
utgivare a v tidskriften "Vår Flotta" för vilken insats han vid sin 
avgång belönades med Patriotiska Sällskapets guldm edalj. 

Hans omfattande publicistiska verksamhet omfattade även flera 
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upplysningssk rifter i för svarsfrågan såsom "Försvarsproposit ionen 
och sjöförsvaret" (1925) " Pacifism och försvar" (1930), "Inför ned
ru stningskonferensen" (1932), " Försvarsutgifterna, fakta och j;im
förelser" (1935), "Framför och bakom kustlinjen" (1936), " U tländsk 
och svensk örlogsbyggnadspolitik" (1939). 

Genom att engagera sig i det politiska l i ve t fick Hagman möjl ig
het att i " inre cirklar" göra sig till tolk för flottan. Samma möjlig
het hade han genom den livslånga personliga vänskap som han all t
sedan sin tid som Per Albin Hansons adjutant uppehöll med denn e. 

Torsten Hagmans tankar kretsade alltsedan 1940 ofta kring jagar
affären och han ansåg att ju mer som framfördes i den frågan, desto 
bättre, allt mot bakgrund av att den väl va r en av de för flottan och 
kanske landet i sin helhet mest kritiska händelserna under VK 2. 

Han fann på sin ålders höst den djupaste tillfredsställese i vetska
pen att ha gjort rätt och därmed gjort sitt land en stor tjänst utan 
att falla för fr es tel sen att lå ta sig inrangeras bland de sjöhjältar som 
offrat sina liv i strid. Han uttalade flera gånger uppfattningen: "Det 
fordrades vid det tillfället större mod att "förefalla feg" än att 
"va ra modig". En stor källa till tillfredsställelse var i detta samman
hang det personliga tack som han senare mottog från HM Konung
en. Han upphörde aldrig att förvåna sig över de s. k. "hedersamma 
lösningar" av problemet som hans argaste vedersakare, måhända 
otillräckligt informerade, presterade i lugn hemma vid skrivbordet, 
därvid glömmande att styrkechefens uppgift var att hemföra jagarna 
till Sverige. Senare, när alla kort lagts på bordet och motpartens 
otvetydiga instruktion offentliggjorts, förvånade det honom att hans 
vedersakare icke öppet erkände sitt misstag. Att de icke hade styrka 
till detta samt det förhålland et att rent personliga angrepp riktats 
mot honom framstod på hans ålderdom som en fläck på den officers
kå r, va rs anda och resning han så högt värderade. 

Torsten H agmans stora arbetsförmåga, kunnande och initiativ
kraft blev icke utnyttjade i samband med pensionsavgången . 

Sedan han redan i unga år hyllat liberalismens ideer och aktivt 
verka t inom folkpartiet erbjöds han vid pensionsinträdet posten som 
partiets fin anssekreterare. 

Denna post innehade ban vid sin död och fick för sin 15-åriga 
insats sin andra medalj av Patriotiska sällskapet. 

Torsten Hagman hade en omutlig - och ovanlig - rättskänsla. 
Sanning och rättvisa stod som tv å ledstj ärnor för honom. Hans om-
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sorg i tjansten om människan, individen, tog sig i det civila livet 
uttryck i en aldrig sinande vi lj a att hjälpa, en beredvillighet som en 
ovanligt stor vän krets kan omvittna. 

Torsten Hagman sörjes närmast av maka, Margit f. Unge, dotter 
Ingrid, gift med ingenjör Lars Weslien, Borås och son Gunnar, kom
mendörkapten 2. graden, gift med Astrid f. Bengtsson. 

Torsten Hagman invaldes i Kungl. Orlogsmannasällskapet år 
1927 och var dess sekreterare under åren 1940-43. 
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Notiser från nar och fjärran 

Sammanställda av marinstabens pressavdelning 

Finland 
Kanonb!it 

D en 21 / 10 levererad es kanonbå ren KARJALA ti ll finländ ska marinen. Hon är 

syste rfartyg till TURUNMAA (levererad 30/8) och därmed har Wärrsilä-var ver i 
>a nurbete med marinstaben simförr uppdrager. Konstruktionen har väckt inter
nation ell uppmärksamhet p g a den kraftiga bes tyckningen , som utgörs av en 
12 cm och tre 40 mm akan frå n Bofors. Längd X bredd X djup: 74,1 X 7,8 X 2,4 m. 
Deplacement 650 ton och maxfart 35 knop. 

(Ma rin staben ) 

Indien 
Frega tt 

Arbetet med den andra fregatten av LEANDER-klass för indiska flottan på
börjades i jun i vid Mazagonvarvcr i Bomba y. Mazagonvarvet beräknar kunn a 
leverera en fregatt per år. 

(Military R ev iew sept 1968) 

Sovjet 
Bärplansbåt 

Sovjet har nyligen börjar bygga birplansbårar för militärt bruk. D e har typbe
teckningen " PCHELA". Deplacementet är på ca 50-60 ton , längden ca 27 och 
bredde n 4,5 meter. " PSCHELA" drivs med di eselmotorer, som beräknas ge en 
maxfart av närmare 50 knop. Beväpningen torde komma bestå av två lätta aura

kanon er. 

(Soldat und T echnik a ugusti 1968) 

USA 
Ubåtar 

Am erikanske försvarsministern beordrade 1 juli att konstruktionsarbete skall 
påbörjas på en ny aromdriv en "super hi gh speed" ubåtstyp med en beräknad kost

nad av 900 miljoner kronor per fartyg . 
Nuvarande ubåtsbyggnadsprogram skall vara slut fört 1973 och då kommer 69 

ubårar att vara atomdrivn~. 
(N a vy, (a m) augusti 1968) 
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D en 30 oktober rapporterade det amerik anska havsfo rsknin gsfa rt yge t MIZAR 
att man troli gen loka li serat den am erikan ska ubåten SC ORPION, som den 21 maj 
i år fö rsvann med 99 ma n ombord. 40 fartyg och över 6000 man samt fl ygp la n 
har de ltagit i sök andet som pågå tt över fem må nader. Man anser sig ha funnit 
delar av ubå tens skro v med hj älp av und erva ttenskameror på dr yg t 3000 meters 
djup ca 600 km sy d väst Azore rn a. 

(News Release 31 oktober 1968) 

T rup ptransportfar tyg 

En del intressanta detaljer om det amerikanska passage rarfartyge t " U N l TED 
STATES" ha r fri släppts av am erikanska fl otta n. Fa rtyget skall kun na f unge ra 
som truppt ra nspo rtfartyg och transportera en di v ision om 14000 man utan a tt 
behöva bunkra. Fa rt yge t, som ä r på 51.000 ton , har en maskinstyrka p å 240.000 
hk, v ilken ge r en toppfa rt på 42 knop. T idi gare har maxfa rten angiv its va ra 
36 knop. 

(Navy, eng. sept 1968) 

762 

Vi bygger specialfartyg. 

STARKA - STATSISBRYTAREN NJORD 
under byggnad 

l ängd 86.50 m Axeleffekt 12000 hk 

SNABBA- CODAG-KORVETTERNA 
Turunmaa och Karjala 

längd 74 m Axeleffekt ca 22000 hk 
Avanc.~r~d :gen forskning och stor kon struktionskapacitet gör 
det mo1hgt for oss att ta emot de svåraste uppgifter. 

WÄRTSILÄ 
HELSINGFORSVARVET 
Helsingforsvarvet Finland 
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