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Kungl. Örlogsmannasällskapet om A 26, en i raden av svenska ”superubåtar” 

 

Den planerade svenska ubåten A 26 kallas i media ofta för en superubåt. Man får lätt 

intrycket att det är en ubåt med överdrivna prestanda och någon kanske tycker att:   

"Sverige ska väl inte ha superubåtar, vi kan väl nöja oss med normala ubåtar som inte är 

lika provocerande mot Ryssland...".  

A 26 är en normal, konventionell ubåt och epitetet ”Super” betyder endast att 

konstruktionen ligger på teknikens framkant och att ubåtens prestanda är utformade 

efter det svenska försvarets behov. A 26 blir därmed endast en i raden av svenska 

superubåtar. Här följer några tidigare exempel på svenska superubåtar: 

Ubåten Sjöormen var på 1960 talet först i världen att förses med X-roder, vilket gjorde 

ubåten superbt lättmanövrerad. Efter 30 år i svenska marinen såldes dessa ubåtar till 

Singapore. Singapore skulle inte köpa något som var 30 år gammalt om det inte 

fortfarande var superbra.  

På 1970 talet kom ubåt typ Näcken, världens första datoriserade ubåt.  Dessa ubåtar 

kunde anfalla tio fiendefartyg samtidigt vilket ansågs som superviktigt i kalla krigets 

invasionsförsvar. Ubåten Neptun är idag placerad i Marinmuseum Karlskrona, ett 

superfint museum. 

Ubåten Västergötland var vid sjösättningen utrustad med superbra sensorer och med 

dieselmotorer från Hedemora som kunde ladda batterierna supersnabbt. 

Ubåt typ Gotland var den första ubåt som redan vid sjösättning var försedd med ett 

supermodernt luftoberoende maskineri. Ubåten kan därmed vara i uläge veckovis utan 

att snorkla. Amerikanska flottan försökte under två års tid leta rätt på ubåten Gotland 

när hon befann sig i Stilla Havet och man fann att detta var supersvårt. 

Nästa ubåt A 26 följer således den svenska traditionen att bygga tekniskt nydanande 

ubåtar av hög internationell klass anpassade efter det svenska försvarets behov. Om man 

därmed vill kalla A 26 för en superubåt så må det vara hänt. 
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