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Signaltabeller Bibeln - en kort historik
Signaltabeller Bibeln har sitt ursprung från 11.torpedbåtsdivisionen då Claes Tornberg 
var divisionschef. På divisionen fanns en bildad kryptotekniker som letade upp ett an-
tal bibelverser som passade på ytattackens uppträdande, ledarskap , taktik etc. 

Under åren 1990 – 1993 var jag chef för 1.ytattackflottiljen tillika Taktisk ledare, 
TaL, för ubåtsjaktstykan. Jag hittade 11:es tabeller och tyckte att de kunde komplet-
teras med ubåtsjaktstyrkans behov av pregnanta ord. 

Det visade sig att i Bibeln, främst Gamla Testamentet, finns rika källor att ösa ur. 
Symbolspråket är tydligt och tolkningsmöjligheterna många. Mina vänner i Kyrkan 
var inte helentusiastiska för mitt sätt att utnyttja Bibelordet i rikets tjänst. Jag blev dock 
inte anklagad för hädelse och riskerade inte att brännas på bål. Inom ubåtsjaktstyrkan 
ökade kunskaperna om Bibeln avsevärt. Bara en sådan enkel sak som att se till att 
varje fartyg fick en tjänstebibel visade sig för den sekulariserade underhållstjänsten 
vara en stor uppgift. Inledningsvis ansågs den vara för svår. Vi fick då eldunderstöd 
av kustflottans och högkvarterets präster. Så småningom hade alla fartyg biblar samt 
signaltabeller Bibeln. Den språkliga rikedomen i sambandstjänsten blev bra. 

För främmande underrättelsetjänst som förmodligen bemannades med ateister blev 
tabellerna en svår nöt att knäcka. Vad hade svenskarna nu hittat på? Så småningom 
blev de varse att vi hittade på mycket vilket kanske inte helt och hållet berodde på STB 
93!
Göran Frisk 
C l.ytattackflottiljen och TaL emeritus 

Redaktörens anmärkning: STB återges i detta nummer av TiS i den språkliga version 
av Bibeln “som gällde” vid utgivandet 1993. Sedan dess finns en ny bibelöversättning i 
form av “Bibel 2000”, med ett något modernare språk, men innehållsmässigt lika i sak. 
Att återge STB kan måhända inte sägas vara en typartikel i TiS men som kulturhistoriskt 
inslag passar det likväl in detta nummer som en brygga från en tid, ubåtsjakttiden, som 
inte ligger mer än ca 20 år bort. Vem vet, kanske någon kan ta upp manteln och utöka 
citaten i en “Upplaga 5” och där även reflektera nutidens piratjakt mm..

Ledamoten
GÖRAN FRISK

Kommendör Göran Frisk var under sin aktiva karriär i flot-
tan bland annat divisionschef för 46.patrullbåtsdivisionen, 
flottiljchef för 1.ytattackflottiljen, chef för Marinens Taktiska 
Centrum (MTC), chef för Berga Örlogsskolor (BÖS) samt 
systemledare för Visbykorvettsystemet. 
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Intagande av högsta beredskap
Jeremia 46:4
Spänn för hästarna och bestig springarna,
och ställ upp med hjälmarna på.
Gör spjuten blanka, klä er i pansaren.

Vid anfallsorder
Job 39:28
För var basunstöt ropar han: Huj!
Ännu i fjärran vädrar han striden,
anförarens rop och larmet av stridsrop.

Vänta inte på order, ANFALL!
Psaltaren 74:11
Varför håller du tillbaka din hand, din högra hand, 
Dra den fram ur din barm och förgör dem.

Beredskap
Lukas 22:38
Herre”, sade de, ”här är två svärd.” 
”Det är bra”, svarade han.

Tjänsten före allt
2 Timotheosbrevet 2:4
Ingen soldat låter sig upptas av civila angelägenheter 
om han vill vara sin befälhavare till lags.

Uppmaning till förbands- eller högre chef
Ordspråksboken 27:23
Se väl till Dina får,
och ha akt på dina hjordar.

Samverkan, ledarskap
Psaltaren 44:6
Med Din hjälp kan vi stöta ned våra ovänner,
och i Ditt namn förtrampa våra motståndare.

Ordspråksboken 27:17
Järn ger skärpa åt järn, så skärper
den ena människan den andra.
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Romarbrevet 14:7
Ty ingen av oss lever för sin egen skull
och ingen dör för sin egen skull.

1 Samuelsboken 14:7
Hans vapendragare svarade honom: ”Gör  allt vad du har i sinnet. 
Gå du i väg. Jag följer dig vart du vill.”

Jakobsbrevet 3:13
Om någon av er är vis och erfaren skall han med sin goda vandel 
ge prov på den mildhet som hör visheten till.

Psaltaren 74:9
Våra tecken ser vi inte, ingen profet finns mer,
och hos oss är ingen som vet för hur länge.

Hebreerbrevet 4:13
Ingenting kan döljas för honom, allt skapat ligger naket för hans öga. 
Och inför honom är det vi som skall avlägga räkenskap.

Lojalitet mot chef
Jesaja 26:13
Herre, vår Gud, andra herrar än Du har härskat över oss,
men endast Dig prisar vi, endast Ditt namn.

Avlösning av förband
2 Mosebok 14:14
Herren skall strida för er och
ni skall vara stilla därvid.

Klagan
Hesekiel 27:28
Vid dina skeppares klagorop bävar markerna.

Uppmaning till vila
2 Mosebok 18:18
Både du själv och folket omkring dig måste ju bli uttröttade.
Ett sådant förfaringssätt är för svårt för dig, du kan inte ensam bestyra detta.

Vid lång väntan
Predikaren 7:9
Bättre slutet på en sak än dess början,
bättre är en tålmodig man än en högmodig.



375Särtryck ur Tidskrift i Sjöväsendet N:r 4 2012

Planläggning
Ordspråksboken 20:18
Planer har framgång, när de är väl överlagda,
och med rådklokhet må man föra krig. 

Bedömande
Lukas 14:31
Eller om en kung vill dra ut i fält mot en annan kung, sätter han sig då inte ner 
och överväger om han med tiotusen man kan möta den som rycker an med tjugotusen?

Straffsignal
Jesaja 48:18
O att du ville ge akt på mina bud!
Då skulle frid tillflyta Dig som en ström, och rätt som havets böljor.
Jesaja 43:26
Låt oss höra vad Du har att säga, och låt oss gå till rätta med varandra.
Tala Du för att Du må befinnas rättfärdig.
Predikaren 12:12
Och för övrigt är utom detta att säga: Min son låt varna Dig! 
Ingen ände är på det myckna bokskrivandet, och mycket studerande gör kroppen trött.
Ordspråksboken 13:20
Ha ditt umgänge med de visa, så blir du vis.
Den som ger sig i sällskap med dårar, honom går det illa.
2 Mosebok 16:28
Då sade Herren till Mose:
”Hur länge vill Ni vara motsträviga och inte hålla mina bud och lagar?”
2 Mosebok 18:17
Då sade Moses svärfader till honom:
”Du går inte tillväga på rätta sättet.”

Svar på otålig signal
Matteus 6:34
Gör er därför inga bekymmer för morgondagen.
Den får själv bära sina bekymmer.
Var dag har nog av sin egen plåga.

Smidigt svar på straffsignaler
Ordspråksboken 6:23
Ty budet är en lykta och undervisningen ett ljus,
och tillrättavisningar till tukt en livets väg.
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Ordspråksboken 12:1
Den som älskar tuktan, han älskar kunskap,
men oförnuftig är den som hatar tillrättavisning.

Upprepa order
Psaltaren 19:3
Den ena dagen talar om det till den andra,
och den ena nattten kungör det för den andra.

Oderläget oklart
Amos 8:12
Då skall man driva omkring från hav till hav, 
och från norr till öster, och färdas hit och dit
för att söka finna Herrens ord,
men man skall inte finna det.

1 Korinthierbrevet 10:15
Jag talar till förnuftiga människor,
bedöm själva vad jag säger.

Det var bättre förr
Predikaren 1:10
Inträffar något om vilket man ville säga: ”Se detta är nytt”, 
så har detsamma ändå skett redan förut, i gamla tider, som var före oss.

Från ensamt fartyg på suren
Job 19:14
Mina närmaste har dragit sig undan,
och mina förtrogna har glömt mig.

Förbandet skingrat
Hesekiel 34:4-5
De svaga stärkte ni inte, det sjuka helade ni inte,
de sårade förband ni inte, det fördrivna förde ni inte tillbaka,
det förlorade uppsökte ni inte, 
utan med förtryck och hårdhet for ni fram mot dem.

Så blev de förskingrade.
därför att de inte hade någon herde,
de blev till mat åt alla markens djur
ja, de blev förskingrade.
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Svar på obegriplig order vid gång i förband
Psaltaren 119:45
Låt mig gå fram på rymlig plats,
ty jag begrundar Dina befallningar.

Samling
Psaltaren 110:3
Villigt kommer Ditt folk när Du samlar Din här.
I helig skrud kommer Din unga skara inför Dig,
såsom daggen kommer ur morgonrodnadens sköte.

Stridsgruppering
Jeremia 46:3
Red till sköld och skärm, och ryck fram till strid.

Roteuppträdande
Predikaren 4:9
Bättre är att vara två än en,
ty de två får större vinning av sin möda.

Framgångsrik strid
Psaltaren 18:38, 39
Jag förföljde mina fiender och jag hann upp dem,
jag vände inte tillbaka förrän jag hade gjort slut på dem. 
Jag slog dem, så att de inte mer kunde resa sig,
de föll undan under mina fötter.

Höga visan 3:8
Alla bär de svärd och är väl förfarna i strid.
Var och en har sitt svärd vid sin höft, till skydd mot nattens faror.

Då någon visar ljus vid förskärmning
Job 41:23
Bakom honom strålar vägen av ljus,
djupet tycks bära silverhår.

Tända gångljus
Psaltaren 139:11, 12
Och om jag sade: ”Mörker må övertäcka mig och ljuset bli natt omkring mig”
så skulle själva mörkret inte vara mörkt för Dig,
natten skulle lysa såsom dagen: Ja, mörkret skulle vara såsom ljuset.
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Gott väder
Psaltaren 96:11
Må himlen vara glad, och jorden fröjda sig.
Må havet brusa och allt vad däri är.

1 Mosebok 1:10
Och Gud kallade de torra jord,
och vattensamlingen kallade han hav.
Och Gud såg att det var gott.

Predikaren 11:7
Och ljuset är ljuvligt, och det är gott för ögonen att få se solen.

Oväder
Psaltaren 48:8
Så krossar du Tarsis-skepp med östanviden.

Hesekiel 27:26
Och Dina roddare förde Dig iväg, ut på de vida vatten.
Då kom östanvinden och krossade Dig, där du låg ute i havet.

Jesaja 13:10
Ty himlens stjärnor och stjärnbilder sänder ej mer ut sitt ljus,
solen går mörk upp, och månens ljus skiner inte.

Job 41:22
Han gör djupet sjudande såsom en gryta,
till en salvkokares kittel förvandlar han vattnet.

Sjömanskap
Jakobsbrevet 3:4
Och tänk på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar;
ändå styr rorsmannen dem med det lilla rodret dit han vill.

Navigering
Ordspråksboken 22:28
Flytta inte ett gammalt råmärke,
ett sådant hinder som dina fäder har satt upp.

Sjöfolk och hav
Jesaja 42:10
Sjung till Herrens ära en ny sång, hans lov från jordens ända, ni som far på havet,
likaså allt som är i det, ni havsländer med inbyggare.
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Sjötransporter
1 Kungaboken 9:26-28
Kung Salomo byggde också en flotta i Esjon-Geber,
som ligger vid Elot, på Röda havets kust, i Edoms land.
Med denna flotta sände Hiram av sitt folk sjökunnigt skeppsmanskap,
som åtföljde Salomos folk.
De for till Ofir och hämtade därifrån guld,
420 talenter, som de förde till kung Salomo.

Främmande undervattensverksamhet
Psaltaren 104:25
Se också havet, det stora och vida:
ett tallöst vimmel rör sig däri,
djur både stora och små.

Analysverksamhet
2 Timotheosbrevet 2:2
Det du har hört av mig i många vittnens närvaro,
det skall Du anförtro åt pålitliga människor som kan lära ut det i sin tur.

Passiv spaning
Ordspråksboken 13:12
Förlängd väntan tär på hjärtat,
men en uppfylld önskan är ett livets träd.

Psaltaren 10:9
Han ligger i försåt på hemligt ställe,
som ett lejon i sitt snår för att gripa den arme.
Han griper den arme i det han drar in honom i sitt nät.

Passiv och aktiv kontakthållning
Hebreerbrevet 2:1
Därför måste vi desto mer ge akt på det vi har fått höra,
så att vi inte tappar kursen.

Inomskärsubåtsjakt
Psaltaren 68:31
Straffa odjuret i vassen, tjurarnas hop med dess kalvar,
folken, må de ödmjukt hylla Dig med sina silversmycken.
Ja, han skingrar de folk som finner behag i krig.
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Bottenspår av ubåt
Job 41:21
På sin buk bär han skarpa eggar,
spår som av en tröskvagn ristar han i dyn.

Långtidsövning, ”kör”
Jesaja 5:27
Ingen finns bland dem, som är trött, ingen, som är stapplande.
Ingen unnar sig slummer och ingen sömn.
På ingen lossnar bältet omkring hans höfter,
och för ingen brister en skorem sönder.

Ubåtsjakt
Psaltaren 68:23
Herren säger: Från Basan skall jag hämta dem,
från havets djup skall jag hämta dem upp.

Återsökning vid ubåtsjakt
Predikaren 3:6
Söka upp har sin tid, och tappa bort har sin tid.
Förvara har sin tid, och kasta bort har sin tid.

Anfall mot såväl stor som liten ubåt
Jesaja 27:1
På den tiden skall Herren med sitt svärd, det hårda, det stora och starka, 
hemsöka Leviatan, den snabba ormen, 
och Leviatan, den ringlande ormen,
och skall dräpa draken, som ligger i havet.

ELMA- och sjunkbombsanfall
Job 40:26
Kan Du skjuta hans hud full med spjut och hans huvud med fiskharpuner.

2 Mosebok 15:10
Du andades på dem, då övertäckte havet dem.
De sjönk som bly i de väldiga haven.

Röjdykarverksamhet
Job 38:16
Har Du stigit ned till havets källor och vandrat omkring på havets botten?
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Anfall med ubåtsjakttorped
Job 40:20
Kan du dra upp Leviatan med krok
och med en metrev betvinga hans tunga?

Amos 9:3
Gömde de sig än på toppen av Kermel,
så skulle jag där leta fram dem och hämta dem ned,
och dolde de sig än undan min åsyn på havets botten,
så skulle jag där mana fram ormen att bita dem.

Diversionsförband
Job 7:12
Inte är jag väl ett hav eller havsvidunder,
så att Du måste sätta ut vakt mot mig?

Ytattacken
Ordspråksboken 31:25
Kraft och heder är hennes klädnad,
och hon ler mot den dag som kommer.

Lyckad skjutning
Psaltaren 45:6
Skarpa är Dina pilar, folk skall falla för Dig,
konungens fiender skall träffas i hjärtat.

Samverkande vapensystem
Jesaja 45:2
Själv skall jag gå framför Dig, backarna skall jag jämna ut,
kopparportarna skall jag krossa, och järnbommarna skall jag bryta sönder.

Verkan av flottans system
Psaltaren 74:13
Det var Du som delade havet genom Din makt.
Du krossade drakarnas huvuden på vattnet.

Förstärkning och understöd
Domarboken 6:12
För honom uppenbarade sig nu Herrens ängel och sade till honom:
”Herren är med dig, du tappre stridsman.”
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Seger för den underlägsne
1 Samuelsboken 14:6
Och Jonatan sade till sin vapendragare:
”Kom låt oss gå över till dessa oomskurnas utpost.
Kanske skall Herren göra något för oss.
Ty ingenting hindrar Herren att ge seger
genom få lika väl som genom många.”

Uthållighet
1 Korinthierbrevet 10:12,13
Därför skall den som tror sig stå stadigt se till att han inte faller.
Era prövningar har inte varit övermänskliga.
Gud är trofast och skall inte låta er prövas över förmåga:
när han sänder prövningen visar han er också en utväg.
Så ni kommer igenom den.

Elektronisk krigföring
Jakobsbrevet 4:14
Ni vet inte hur ert liv blir imorgon.
Ni är en dimma som synes en kort stund och sedan försvinner.
Psaltaren 18:15
Han sköt sina pilar och förskingrade dem,
blixtar i mängd och förvirrade dem.

Radio- och radartyst
Psaltaren 77:20
Genom havet gick din väg, din stig genom stora vatten,
och dina fotspår fann man icke.

Helikopter för radarspaning
Job 39:32
Därifrån spanar Han efter sitt byte,
långt bort i fjärran skådar Hans ögon.

Robotanfall
Psaltaren 21:10
Du skall låta dem känna det som i en glödande ugn, när du låter se ditt ansikte.
Herren skall fördärva dem i sin vrede, eld skall förtära dem.

Job 41:9
När han fnyser, strålar det av ljus,
hans blickar är som morgonrodnadens ögonbryn.



383Särtryck ur Tidskrift i Sjöväsendet N:r 4 2012

Job 41:12
Hans andedräkt framgnistrar eldkol,
och lågor bryter fram ur hans gap.

Artilleri
2 Mosebok 20:18
Och allt folket märkte dundret och eldslågorna och basunljudet och röken från berget.
Och när folket märkte detta bävade de och höll sig på avstånd.

Job 41:10
Bloss far ut ur hans gap, eldgnistor springer fram därur.

Vid dim- och rökbildning
Job 41:11
Från hans näsborrar utgår rök
såsom en sjudande panna på bränslet.

Minfällning
2 Mosebok 15:5
De övertäcktes av vattenmassor,
sjönk i havet som stenar.

Sökning efter saknade torpeder
5 Mosebok 22:1
Om Du ser Din broders oxe eller får gå vilse,
skall Du icke undandraga Dig att taga vara på djuret.
Du skall föra det tillbaka till Din broder.

5 Mosebok 22:2
Och om din broder inte bor i Din närhet
eller om Du inte vet vem det är,
så skall Du ta djuret in i ditt hus
och det skall vara hos Dig tills Din broder frågar efter det,
då skall Du lämna det tillbaka till honom.

Skyddstjänst
Job 41:17-20
Angrips han med ett svärd, så håller det ej stånd, 
ej heller spjut eller pil eller pansar.
Han värderar järn som halm och koppar som murket trä.
Bågskott skrämmer ej bort honom, slungstenar förvandlas för honom till strå,
ja stridsklubbor värderar han som strå, han ler åt rasslet av lansar.
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Vid större haverier
Jermeia 31:4
Ännu en gång skall jag upprätta dig,
så att Du blir upprättad, du jungfru Israel.
Ännu en gång skall Du få utrusta Dig med puka 
och dra ut i dans bland dem som gör sig glada.

Underhållstjänst
Predikaren 11:1
Sänd ditt bröd över vattnet,
ty i tidens längd för Du det tillbaka.

Svarssignal från laget
Jakobsbrevet 4:3
Ni ber men får ingenting därför att ni ber illa;
ni vill bara tillfredsställa era begär.

Markus 11:24
Därför säger jag er: Tro att ni skall få allt det 
ni ber om i er bön, då blir det så.

Maskerat lag
Job 30:7
Bland snåren häva de upp sitt tjut,
under nässlor ligger de skockade.

Basering tunnel
Jesaja 2:10
Fly in i klippan, och göm dig i jorden,
för Herrens fruktansvärda makt och för hans höga majestät.

Lukas 13:24
Kämpa för att komma in genom den trånga porten.
Jag säger er: Många skall försöka ta sig in men inte lyckas.
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STB mottagningsdel, sidhänvisning till sändningsdelen1

1 Mosebok
1:10 sid 378;

2 Mosebok
14:14 sid 374; 15:5 sid 383; 15:10 sid 380; 16:28 sid 375; 18:17 sid 375; 18:18 sid 374; 
20:18 sid 383;

5 Mosebok
22:1 sid 383; 22:2 sid 383;

Domarboken
6:12 sid 381;

1 Samuelsboken
14:6 sid 382; 14:7 sid 374;

1 Kungaboken
9:26-28 sid 379;

Job
7:12 sid 381; 19:14 sid 376; 30:7 sid 384; 38:16 sid 380; 39:28 sid 373; 39:32 sid 382; 
40:20 sid 381; 40:26 sid 380; 41:9 sid 382; 41:10 sid 383; 41:11 sid 383; 41:12 sid 383; 
41:17-20 sid 383; 41:21 sid 380; 41:22 sid 378; 41:23 sid 377;

Psaltaren
10:9 sid 379; 18:15 sid 382; 18:38,39 sid 377; 19:3 sid 376; 21:10 sid 382; 44:6 sid 373; 
45:6 sid 381; 48:8 sid 378; 68:23 sid 380; 68:31 sid 379; 74:9 sid 374; 74:11 sid 373; 
74:13 sid 381; 77:20 sid 382; 96:11 sid 378; 104:25 sid 379; 110:3 sid 377; 119:45 sid 377; 
139:11,12 sid 377;

Ordspråksboken
6:23 sid 375; 12:1 sid 376; 13:12 sid 379, 13:20 sid 375; 20:18 sid 375; 22:28 sid 378; 
27:17 sid 373; 27:23 sid 373; 31:25 sid 381;

Predikaren
1:10 sid 376; 3:6 sid 380; 4:9 sid 377; 7:9 sid 374; 11:1 sid 384; 11:7 sid 378; 12:12 sid 375;

Höga visan
3:8 sid 377;

Jesaja
2:10 sid 384; 5:27 sid 380; 13:10 sid 378; 26:13 sid 374; 27:1 sid 380; 42:10 sid 378, 
43:26 sid 375, 45:2 sid 381; 48:18 sid 375;

Jeremia
31:4 sid 384; 46:3 sid 377; 46:4 sid 373;

1. Sidhänvisningen är justerad för att gälla TiS
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Hesekiel
27:26 sid 378; 27:28 sid 374; 34:4-5 sid 376;

Amos
8:12 sid 376; 9:3 sid 381;

Matteus
6:34 sid 375;

Markus
11:24 sid 384;

Lukas
13:24 sid 384; 14:31 sid 375; 22:38 sid 373;

Romarbrevet
14:7 sid 374;

1 Korinthierbrevet
10:12,13 sid 382; 10:15 sid 376;

2 Timotheosbrevet
2:2 sid 379; 2:4 sid 373;

Hebreerbrevet
2:1 sid 379; 4:13 sid 374;

Jakobsbrevet
3:4 sid 378; 3:13 sid 374; 4:3 sid 384; 4:14 sid 382;
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