
N:r 4 2015

UTGES AV

 KUNGL.
ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET



Innehåll nr 4/15
Meddelande ..........................................................................................................................305
Ordföranden har ordet .......................................................................................................310
Redaktörens spalt ................................................................................................................313
Produktutveckling med användaren i fokus ....................................................................315
Av Evelina Hedskog
Kustbevakningen räddar liv i Medelhavet  - en aktuell rapport ...................................323
Av Mattias Lindholm
En ny roll för marinen?- Ett småradikalt tankeexperiment ..........................................331
Av Robert Dalsjö
Renewed Threats From the Islamic State on the Cruise Industry .................................346
By Hugues Eudeline
Design av Marina Integrerade Komplexa System - Ubåtar, Del 1 .................................349
Av Mats Nordin
Flaggkadettsommaren 1956 ...............................................................................................367
Av Göran R. Wallén
Russian submarine ”Som” in two wars on three seas......................................................389
By Yury V. Vedernikov
Några tankar kring biografin av Fleet Admiral Chester W. Nimitz, 
USN (1885 - 1966) ................................................................................................................395
Av Jarl Ellsén
Landkänning: Rosh ha-Nikra, Tyriska trappan ..............................................................401
Av Torbjörn Dalnäs

TIDSKRIFT I SJÖVÄSENDET
FÖRSTA UTGIVNINGSÅR 1836

KUNGL. ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET
- en av de kungliga akademierna -                  

Redaktör och ansvarig utgivare: Konteramiral Thomas E. Engevall
Redaktionens adress: c/o Engevall, Junibacken 9, 135 54 TYRESÖ
Telefon: 08-798 7139, alt. 070-588 7589, E-post: editor@koms.se
Plusgiro: 125 17-9, Bankgiro: 446-3220, Organisationsnummer: 935000-4553
Kungl. Örlogsmannasällskapets postadress: Teatergatan 3, 1 tr, 111 48 STOCKHOLM
Telefon: 08-664 7018, E-post: akademien@koms.se, Hemsida: www.koms.se
Plusgiro: 60 70 01-5, Bankgiro: 308-9257, Organisationsnummer: 835000-4282
Tidskrift i Sjöväsendet utkommer i regel fem gånger årligen.  En årsprenumeration kostar 
250:- för prenumeranter med postadress inom Sverige och 350:- för prenumeranter med utri-
kes postadress. Avgiften betalas till plusgiro nr 125 17-9.

ISSN 0040-6945  Printfabriken AB, Karlskrona 2015



305

Meddelande 
från

Kungl.Örlogsmannasällskapet

Nr 8/2015. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm 
onsdagen den 25 september 2015.
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll)
Sammanträdet ägde rum onsdagen den 23 september 2015 med början klockan 1730 på 
Sjöhistoriska Museet i Stockholm i närvaro av 34 ledamöter. Valsammanträdet avslu-
tades med en gemensam middag i museets lokaler.

§ 1  Förklarades sammanträdet för öppnat.

§ 2  Föredrogs sammanträdesprotokollet från nomineringssammanträdet den 26   
	 	 augusti	på	sjöofficersmässen	i	Karlskrona	som	med	godkännande	lades	till		 	
  handlingarna.

§ 3  Valdes ordinarie ledamoten Bo Berg till vice ordförande (omval) för en period   
  om två år.

§ 4 Valdes ordinarie ledamoten Bo Rask till sekreterare för en period om ett år.

§ 5  Förrättades val till styrelsen. Valdes för en period om två år ordinarie    
  ledamöterna:    
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•	 Anders Enström (nyval vetenskapsgren I).
•	 Mats Elofsson (nyval vetenskapsgren III). 
•	 Som suppleant i vetenskapsgren II valdes för en period om två år ordinarie   

ledamoten Per-Ola Johansson (omval). 
•	 Som suppleant i vetenskapsgren III valdes för en period om två år ordinarie  

ledamoten Håkan Nilsson (omval) samt 
•	 Som suppleant i vetenskapsgren IV valdes för en period om två år ordinarie   

ledamoten Claes Berglund (omval).

§ 6 Förrättades val av revisorer inklusive suppleanter. Valdes som revisorer för en  
  period om ett år ordinarie ledamöterna Sven Rudberg och Nils Eklund (omval).

  Valdes för en period om ett år som revisorssuppleanter ordinarie ledamöterna   
	 	 Pontus	Krohn	och	Fredrik	Norrby	(omval).	

  Valdes för en period om ett år som auktoriserad revisor Per Magnusson (omval).

§ 7 Förrättades val av valberedning. Valdes för en period om ett år ordinarie leda  
  möterna Per-Anders Emilson (omval och sammankallande), Christian Allerman  
  (omval), Rikard Askstedt (omval), Magnus Jönsson (omval) att utgöra valbered- 
  ning under verksamhetsåret 2016. 

§	8		 Kallades	som	hedersledamöter	ordinarie	ledamoten	konteramiral	Thomas		 	
	 	 Engevall	och	den	finske	marinchefen	konteramiral	Kari	Takanen.

§ 9 Förrättades inval av nya ledamöter. Invaldes i angiven ordning som ordinarie   
	 	 ledamöter;	örlogskapten	Niklas	Wiklund,	direktör	(RO/Kapten)	Erik	Thedéen,			
  örlogskapten (mariningenjör) Johan Igert samt överstelöjtnant Mikael Carleson.

§	10	 Beslutades	att	tilldela	Lennart	Törnberg	akademiens	medalj	i	silver.

	 	 Motivering:	Lennart	Törnberg	bör	belönas	av	KÖMS	för	sina	insatser	inom		 	
	 	 ramen	för	“Veteranflottiljens	verksamhet”.	Han	är	en	sann	eldsjäl	och	den	som			
	 	 driver	mycket	av	veteranflottiljens	verksamhet	och	sannolikt	den	som	drar		 	
	 	 det	tyngsta	lasset	av	alla.	Veteranflottiljens	verksamhet	har	successivt	utveck-	 	
	 	 lats	och	är	troligen	världsunikt	och	flottiljen	består	idag	av	en	rad	fartyg,		 	
	 	 många	i	fullt	funktionsdugligt	skick	(bl.a.	T26,	T38,	T46,	T56,	HMS	Spica		 	
	 	 och	HMS	Ystad).	Detta	gör	Lennart	Törnberg	parallellt	med	sitt	arbete	på	FMV.

  Beslutades att tilldela fänrik Maria Svensson akademiens hedersomnämnande   
	 	 och	penningbelöning	om	5.000	SEK	ur	marinlitteraturföreningens	fond	för	väl			
  genomförd uppsats vid studier vid Försvarshögskolan. Rubriken är – Vad krävs  
  för överraskning?

  Beslutades att tilldela fänrik Håkan Fornander akademiens hedersomnämnande  
	 	 och	penningbelöning	om	5.000	SEK	ur	marinlitteraturföreningens	fond	för	väl			
  genomförd uppsats vid studier vid Försvarshögskolan. Rubriken är – Överrask-  
  ning – principernas enda sanning.
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	 	 Motivering:	De	bägge	uppsatserna	är	välskrivna	och	belyser	effekten	av	över-	 	
  raskningen i krigshistorien. Uppsatserna håller hög klass på argumentationen.   
  Valen av metod och urvalskriterier leder till ett trovärdigt resultat.

  Beslutades att tilldela örlogskapten Gunnar Möller ett ekonomiskt stöd till   
	 	 bokutgivning	om	40.000	SEK	för	utgivning	av	bok	om	minkriget	i	Östersjön		 	
	 	 under	VK	I.	Sökande	har	inkommit	med	ett	färdigt	manus	till	ett	imponerande			
  bokprojekt. Sökande tilldelades akademiens medalj i guld 2011.

	 	 Beslutades	att	akademien	ska	inrätta	en	årlig	penningbelöning	om	10.000	SEK			
	 	 till	kursettan	vid	specialistofficersexamen.	Utöver	penningbelöning,	inbjuds		 	
	 	 officeren	med	respektive	till	högtidssammanträdet.	Första	utdelning	planeras		 	
  under 2016.

  Orienterades valsammanträdet om att styrelsen enligt stadgarna § 14 och   
  tillämpningsföreskrifterna punkt 7, har beslutat att tilldela följande gruppbefäl,  
	 	 soldater	och	sjömän	akademiens	medalj	i	brons	i	Kvinnoförbundet	för		 	
  Sveriges Sjöförsvars anda;

•	 Menig	1	klass	Pontus	Almgren	–	1.ubåtsflottiljen
•	 Korpralen	Marcus	Sjöberg	–	3.sjöstridsflottiljen
•	 Kadett	Jakob	Viper	–	4.sjöstridsflottiljen
•	 Kadett	Stefan	Lindbom	–	1.amfibieregementet
•	 Sergeant Roger Sternestedt – Marinbasen
•	 Sergeant John Samuelsson - Sjöstridsskolan

§ 11 Höll ordinarie ledamoten Evelina Hedskog inträdesanförande med rubriken   
  Produktutveckling med användaren i fokus - Mer pang för pengarna genom en   
  strukturerad ansats för ökad användbarhet. Följde lång frågestund.

§	12	Övriga	frågor.	Inga	frågor	anmäldes.

§ 13 Orienterade sekreteraren att nästa ordinarie sammanträde äger rum i Göteborg   
  ombord i s/s Marieholm den 21 oktober, klockan 16.30 med årsredovisning i   
  vetenskapsgren IV samt seminarium om isbrytarverksamheten, omsättning av   
  isbrytare mm.

  Orienterade sekreteraren att det kommande högtidssammanträdet i Stockholm   
  den 16 november även inkluderar ett seminarium med temat Vägen till att   
	 	 bli	officer som kommer att hållas tidigare under dagen (prel. mellan klockan   
  10-13). Seminariet arrangeras av VSG II (Personal, utbildning och marinmedi-  
  cin) och ledamöter tillhörande vetenskapsgrenen ombeddes kontakta ansvariga   
	 	 inom	styrelsen	(Christer	Svensén	och	Per-Ola	Johansson)	för	att	kunna	bidra	till		
  genomförandet.

	 	 Att	högtidssammanträdet	genomförs	på	Etnografiska	och	Sjöhistoriska	muse-	 	
  erna den 16 november med början klockan 17.30.
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  Orienterade sekreteraren om vikten att anmäla adressändringar såväl avseende   
  vanlig post samt avseende e-post.

§ 14  Förklarades sammanträdet för avslutat 

Vid protokollet

Bo Rask
Akademiens sekreterare

Nr 9/2015. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Göteborg 
onsdagen den 21 oktober 2015.
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll)
Sammanträdet ägde rum onsdagen den 21 oktober 2015 ombord i s/s Marieholm med 
början klockan 1630 i närvaro av 36 ledamöter och inbjudna gäster. Sammanträdet 
avslutades med en gemensam middag.

§ 1 Sammanträdet förklarades för öppnat.

§ 2 Föredrogs sammanträdesprotokollet från valsammanträdet 2015-09-23 i Stock-  
  holm som med godkännande lades till handlingarna.

§	3	 Orienterade	ordförande	kort	om	KÖMS	stöd	till	marinens	slutövning	SWENEX		
	 	 15,	högtidssammanträdet	den	16	november	i	närvaro	av	HM	Konungen	samt		 	
  planerat besök hos försvarsministern den 30 november.

§ 4 Inga övriga frågor.

§	5	 Genomfördes	seminarium	om	isbrytarverksamheten	med	rubriken	–	”Svenska	 	
	 	 	isbrytare	–	också	i	främmande	farvatten”.	Moderator	Sten	Göthberg.

	 	 Talare	var	Roy	Jaan	(Sjöfartsverket),	Niklas	Granholm	(FOI),	Åke	Rohlén		 	
  (Arctic Marine Solutions) samt Ulf Hedman (Polarforskningssekretariatet).

§	6	 Orienterade	sekreteraren	att	KÖMS	genomför	ett	seminarium	med	rubriken		 	
  Vägen	till	att	bli	officer förmiddagen den 16 november mellan klockan 10.00   
  – 13.00 i Sjöhistoriska museets hörsal. Särskild kallelse/inbjudan har skickats  
  separat.

  Orienterade sekreteraren att verksamhetsårets sista sammanträde –    
	 	 Högtidssammanträdet	genomförs	i	Stockholm	på	Etnografiska	och		 	 	
  Sjöhistoriska museerna den 16 november med början klockan 17.30.    
  Särskild kallelse med program har skickats separat.

  Vidare att verksamhetsåret 2015 – 2016 första sammankomst genomförs i   
	 	 Stockholm	på	Kastellet	onsdagen	den	2	december	med	början	klockan		 	
  17.30. Efter diskussionerna gemensam julmiddag på m/s Segelkronan
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Ändrad adress?
Det	 är	 viktigt	 att	 akademiens	 sekreterare	 och	 redaktören	 för	 Tidskrift	 i	

Sjöväsendet får kännedom om ändrad postadress. 
Vänligen anmäl detta snarast till antingen: 
secretary@koms.se eller editor@koms.se 
Anmälan kan också göras brevledes till: 

Redaktionen	för	TiS,	c/o	Engevall,	Junibacken	9,	135	54	TYRESÖ

§ 7 Förklarades sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet

Bo Rask
Akademiens sekreterare
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Ordföranden har ordet

Varför gör vi på detta viset?
Låt	mig	vädra	en	reflektion	efter	det	utmärkta	seminarium	som	vetenskapsgren	II	ge-
nomförde	i	anslutning	till	vårt	högtidssammanträde	nyligen.	Rubriken	var	”Vägen	till	
officer”.	Det	var	rätt	mycket	’doom	and	gloom’	över	rekryteringsläget	tills	det	nämndes	
att denna mörka bild inte gällde marinen, här var rekryteringsläget gott. Men alltnog 
förekommer	det	omfattande	vakanser.	Kanske	inte	alltid	för	att	det	i	sig	saknas	folk.	
Utan	för	att	den	obefintliga	redundansen	medför	stor	känslighet	för	normalt	förekom-
mande	frånvaro	t	ex	i	form	av	alternativtjänstgöring	på	annat	håll,	vilket	då	omedelbart	
skapar en lucka i besättningslistan. Därtill har vi att leverera den förstärkning som 
inriktningspropositionen ändå innehåller för marinens del. Uppgiften är således att 
inom	ramen	för	en	ansträngd	försvarsekonomi	1)	locka	fler	in	i	utbildning	och	2)	få	
dem snabbare i produktiv tjänst.

Det är väl då en rätt självklar slutsats att försöka öka attraktionen och korta utbild-
ningen utan att äventyra kvaliteten. Hur gör man det? Jag tror svaret på detta frågekom-
plex	ligger	i	en	och	samma	lösning.

Det kan ju inte vara svårt att föreställa sig att många unga som söker sig till marinen 
gör det för att man i olika grader tycker om livet vid och på sjön. Och tydligen i en så-
dan omfattning att man markant skiljer sig från de kamrater som söker sig till samma 
yrke på landbacken. Vore det då inte naturligt att kraftsamla kring det förhållandet? 
Och att reducera de omfattande utbildnings- och tjänstgöringsmoment som håller den 
marint intresserade rekryten kvar i en vare sig önskad eller behövd upplevelse att vara 
på väg till ett annat yrke än det man valt? 

När hela världen i övrigt talar om målinriktning och specialisering, just in time och 
kundanpassning,	existerar	inom	Försvarsmaktens	en	självgrodd	tro	på	försvarsmakts-
gemensam utbildning. Det skapar en oklarhet vart man är på väg och det kostar onödig 
utbildningstid. Det ska heller inte uteslutas att det bidrar till en uppfattning hos den 



311

blivande	officeren	att	Försvarsmakten	inte	riktigt	har	koll	på	vad	man	håller	på	med.	
Även om man inte därav omedelbart drar slutsatsen att byta yrke, så innebär denna 
inledande	undran	att	man	vid	nästa	motgång	i	sin	väg	vidare	mot	officersyrket	är	lite	
närmare det beslutet.
Visst	kan	det	finnas	fördelar	med	breda	utbildningar	och	att	hålla	alla	vägar	öppna.	

Men den vackra tanken kostar. Vi har inte råd med det. Hand upp, den som äger frågan, 
varför gör vi på detta viset? Jag utlovar god och uppmärksam sändningstid vid fritt valt 
sammanträde	i	KÖMS.

Michael Zell
Ordförande	i	Kungl.	Örlogsmannasällskapet
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Redaktörens spalt
Mörker i solnedgångens världsdel
Den	alltid	lika	produktive	Torbjörn	Dalnäs	svarar	i	detta	nummer	för	en	smula	Euro-
peisk	bildning	i	ytterligare	en	”Landkänning”,	denna	gång	från	gränsen	mellan	Israel	
och	Libanon.	Artikeln	som	bl.a.	ger	förklaringen	till	begreppet	”Europa”,	vilket	an-
knyter	till	rubriken	är	precis	lika	intressant	som	Torbjörns	skrifter	brukar	vara.
Ett	”mörker”	som	behöver	bekämpas	med	alla	till	buds	stående	medel	är	IS	och	de	

senaste veckorna med attentaten i Paris samt den förhöjda terrorvarningen i Sverige 
sätter även ledamoten Hugues Eudelines artikel i ett förnyat sken. 
Tidningen	inleds	dock	med	ett	av	årets	inträdesanföranden.	Det	är	Evelina	Hedskogs	

anförande från september med rubriken Produktutveckling med användaren i fokus 
som borde vara obligatorisk läsning för alla som arbetar i skilda utvecklingsprojekt. 
Som gammal projektledare för Visbysystemet, och under två månader även tjänsteför-
rättande delprojektledare för just ledningssystemet Cetris, känns mycket igen. 
Artiklar	om	Kustbevakningen	har	inte	varit	så	tätt	förekommande	i	Tidskrift	i	Sjö-

väsendet.	Det	kommer	det	att	bli	ändring	på	med	start	i	detta	nummer	där	Kustbevak-
ningens	insats	med	KBV	001	Poseidon redovisas.

Debatten kring marinens framtida utveckling utöver den beslutade (och beställda) 
utvecklingen	av	ubåtsförmågan	behöver	”ta	mer	fart”.	Ett	inspel	i	den	frågan	lämnas	
av Robert Dalsjö, vilket säkert kan komma att väcka en hel del intern debatt. Bra el-
ler dåligt? Det får var och en bedöma själv men förslaget har i vilket fall som helst ett 
övergripande strategiskt anslag, som bör bedömas snarare än de förslag kring enskilda 
fartygssystem som understundom tar överhanden i de dagliga diskussionerna. 
En	 relativt	nybliven	 teknologie	doktor	finns	också	 i	KÖMS	krets	 i	 form	av	kom-

medörkapten (ming) Mats Nordin. Mats har alltid, sedan jag lärde känna honom 1981 
på Chalmers varit synnerligen intresserad av ubåtar och ubåtsdesign och han kallades 
skämtsamt	för	”ubåten”	bland	vissa	av	kamraterna	på	skolan.	Det	är	mycket	glädjande	
att	han	”gått	hela	vägen”	 i	 sina	studier	av	ämnet	och	han	har	 lovat	att	 i	 två	artiklar	
beskriva	sin	avhandling	inom	rubriken	”Design	av	Marina	Integrerade	Komplexa	Sys-
tem”.
Konteramiralen	Göran	R.	Wallén	återväder	till	ungdomen	och	sommaren	som	flagg-

kadett	 år	1956.	Dagens	marina	kadetter	på	Karlberg	har	nog	anledning	att	vara	 lätt	
avundsjuka...

Därefter har Yury V. Vedernikov återkommit med en intressant historia kring ubåten 
Som, vilken i somras orsakade visst rabalder i pressen. En spännande berättelse som 
klargör nyttan av strategiska transporter med järnväg. Numret avslutas med en betrak-
telse	av	Jarl	Ellsén	över	den	officiella	biografin	över	den	femstjärnige	amiralen	Chester	
W. Nimitz. Läsvärd är bara förnamnet enligt Jalle!

Trevlig	advent	önskar;

Thomas E. Engevall
Redaktör	för	Tidskrift	i	Sjöväsendet



314

Builder of advanced ships
for demanding customers

www.swedeship.se
Tel. 0304-67 95 00 

E-post: ssm@swedeship.se



315

Ledamoten
EVELINA HEDSKOG

Civilingenjör och  Örlogskapten (RO) Evelina Hedskog är 
marknads- och säljchef vid Saab EDS.

Produktutveckling med användaren i fokus
Mer pang för pengarna genom en strukturerad ansats för ökad 

användbarhet
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie 

sammanträde i Stockholm den 25 september 2015. 

I dagens samhälle är människa och teknik tätt sammanknutna. Tekniska produkter 
och system ska såväl mekaniskt som kognitivt fungera som en multiplikator av män-
niskans förmåga med målsättningen att minimal ansträngning av individen skall ge 
maximal effekt genom den tekniska produkten eller systemet. För att uppnå detta 
krävs en god användbarhet. Detta gäller inte minst i en militär kontext där en god 
användbarhet också är en grundförutsättning för att personalen ska känna tillit till 
sin materiel och således ha förutsättning att uppnå bästa möjliga förmåga. 

Vad är användbarhet?
Vad innebär det egentligen att någonting 
är användbart? Spontant kanske svaret 
blir att en användbar pryl är en pryl som 
funkar. Så är det också, men om man vill 
vara	lite	mer	exakt	i	sin	beskrivning	kan	
man använda ISO-normen 9241-11 som 
definierar	användbarhet	som:	”Den grad 
i vilken en användare i ett givet samman-
hang kan bruka en produkt för att uppnå 
specifika	mål	 på	 ett	 ändamålsenligt,	 ef-
fektivt och för användaren tillfredstäl-
lande sätt.” Vi har alla egna erfarenheter 

av	både	positiva	och	negativa	exempel	på	
produkters användbarhet; den där fjärr-
kontrollen som påstås kunna sköta all 
elektronik i hemmet kanske inte kändes 
speciellt	 ändamålsenlig	 eller	 effektiv	 i	
slutändan, medan tillfredsställelsen med 
en iPhone för många är väldigt hög.

Förutom nedbrytningen ovan, där an-
vändbarhet	 definieras	 av	 ändamålsen-
lighet,	 effektivitet	 och	 tillfredsställelse,	
finns	 ytterligare	 ett	 antal	 etablerade	un-
derkategorier	för	att	definiera	användbar-
het:
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•	 Hur lätt det är för en nybörjare att 
lära sig använda produkten

•	 Hur lätt det är att minnas hur man 
gjorde, dvs. om man gör ett uppehåll 
och därefter börjar använda produk-
ten igen, är det då lätt att komma man 
ihåg hur den fungerade?

•	 Hur många eller få fel som använ-
darna gör.

För digitala gränssnitt är också måttet på 
hur lätt man kan navigera och hitta öns-
kade funktioner viktigt.

Eftersom alla människor har olika 
preferenser	(det	finns	ju	trots	allt	de	som	
hellre skulle kölhalas än att byta till en 
iPhone) är naturligtvis graden av använd-
barhet hos en produkt subjektivt. Detta 
till trots, är det ju dock så att majorite-
ten av användarna kommer att ha en viss 
uppfattning. Hos en kommersiell produkt 
på konsumentmarknaden är graden av 
användbarhet många gånger direkt kopp-
lad till vilka volymer ett företag kan sälja 
av en viss produkt. Således lägger många 
företag idag mycket energi på, och ar-
betar systematiskt med, att säkerställa 
en hög användbarhet hos produkter och 
tjänster.
	 I	 andra	 fall,	 som	 exempelvis	 inom	

försvarsindustrin, är volymförsäljning 
snarare ett undantag från regeln. Inte säl-
lan skräddarsys istället en lösning för en 
specifik	kund.	Men	hur	ska	man	då	som	
kund säkerställa att den materiel man 
köper	 in	 inte	 bara	möter	 exempelvis	 ett	
antal tekniska parametrar, utan också är 
ändamålsenlig,	effektiv	och	tillfredsstäl-
lande att använda? Hur kan man undvika 
att upphandla system som försvårar en 
uppgift i stället för att underlätta den? 
Och hur kommer man runt problemet 
med dyra ändringar då man upptäcker att 
produkten efter leverans måhända lever 

upp	till	alla	specificerade	krav,	men	ändå	
inte upplevs som användbar?
Idag	finns	tre	sätt	att	hantera	ett	system	

som visat sig ha brister i användbarheten. 
Första alternativet är att bygga bort felet 
i efterhand. Det är naturligtvis kostsamt, 
men i långa loppet det bästa alternativet. 
Det andra alternativet är att utbilda bort 
felet, det vill säga att drilla användren i 
ett för denne onaturligt handhavande, 
som minimerar risken för felanvändande. 
Det sista, billigaste och sannolikt sämsta 
alternativet, är att varna bort felet. Det 
vill säga att med skyltar och andra var-
ningssignaler få användaren att undvika 
ett visst beteende. 
I	 en	 skarp	 kontext,	 där	 brukaren	 av	

ett	militärt	system	sannolikt	befinner	sig	
i en mer eller mindre stressig situation, 
är det naturligtvis riskfyllt att välja något 
av de två senare sätten att hantera brister 
i användbarheten. I en stressig situation 
handlar vi snarare intuitivt än läser på 
skyltar. Detta faktum i sig är anledning 
nog att inte slarva med krav på använd-
barheten hos militär materiel.

Kultur
Förr omgavs tekniska apparater och sys-
tem med mer respekt än idag, inte minst 
i Försvarsmakten. Med respekt menar jag 
att man accepterade det faktum att det 
tog tid att lära sig en produkt eller ett sys-
tem, och ingen tog för givet att det skulle 
fungera på ett visst sätt om man utförde 
ett visst kommando. Det var helt enkelt 
tekniken som stod i centrum, snarare än 
användaren, och människan tvingades 
anpassa sig till systemet. Med den om-
sättning av teknik som vi ser idag, samt 
det ökande tekniska kunnandet, förutsät-
ter man många gånger istället att en pro-
dukt ska gå att förstå omgående. Samma 
regler gäller för militär materiel och ett 
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system förutsätts följa diverse standar-
der. Högerklickar du i ditt stridslednings-
system tar du för givet att en rullgar-
dinsmeny dyker upp, precis på samma 
sätt	 som	 om	 du	 befann	 dig	 i	 ett	Office-
gränssnitt. Att följa sådana standarder är 
i sig en garant för god användbarhet, men 
det räcker inte hela vägen. Således måste 
man hitta metoder för produktutveckling 
där såväl tekniska som kognitiva aspek-
ter får utrymme. 

Användaren i centrum
Det enkla svaret på hur man kan uppnå 
en hög användbarhet är användarcentre-
rad design. Detta är ett samlingsbegrepp 
för metoder eller processer där man sätter 
slutanvändaren i fokus, och på olika sätt 
involverar denne i produktutvecklingen. I 
korthet kan sägas att man på detta sätt ut-
formar produkten runt användarens sätt 
att tänka och agera, allt för att undvika 
att en användare måste adaptera sitt ar-
betssätt till en viss produktdesign, något 
som många gånger kräver såväl onödig 
tid som energi. I fallet med försvarsrela-
terade produkter kan det ju dessutom i sin 
extrem	innebära	liv	och	död	huruvida	ett	
intuitivt handlande leder till önskat resul-
tat eller ej. 

Användarcentrerad design innebär 

att man involverar slutanvändaren av 
produkten genom hela designproces-
sen. Genom ett iterativt arbetssätt fångar 
man upp önskvärda ändringar längs med 
resans gång i syfte att nå en slutprodukt 
med	maximal	 användbarhet.	Metoderna	
för detta kan variera; allt ifrån djupinter-
vjuer	kring	kontexten	i	vilken	produkten	
ska användas till rent praktiska utvärde-
ringar av prototyper. Denna typ av ut-
värderingar kan naturligtvis även göras 
under hela livscykeln hos en produkt. 
På samma sätt som tester görs under den 
initiala utvecklingen, kan man med re-
gelbundenhet under en produktlivscykel 
även nyttja dessa metoder för att kontrol-
lera relevansen i hur produkten eller sys-
temet fungerar, och huruvida eventuella 
ändringar behövs. Denna typ av informa-
tion är naturligtvis oerhört viktig vid en 
eventuell livstidsförlängning.

Viktigt i detta resonemang är att vara 
tydlig kring vem användaren är. Är det 
användargränssnittet för en navigations-
radar som ska utvecklas är det viktigt att 
det	är	just	sjömännen	och	officerarna	som	
seglar i linjen idag som är med och påver-
kar hur produkten ska se ut och fungera. 
Det är med andra ord inte den som sedan 
länge klivit iland som ska vara tongivan-
de,	 oavsett	 eventuella	 expertkunskaper	

Bild 1. Användarcentrerad design – en iterativ process.



318

inom teknikområdet.

Användarcentrerad 
design idag
Till	viss	del	sker	naturligtvis	redan	idag	
arbete som går ut på att involvera slut-
användarna, många gånger med mycket 
gott resultat. Ett pågående projekt är 
exempelvis	 utformningen	 av	 bostadsde-
larna	 i	 A26,	 där	 Saab	 Kockums	 och	 1.	
ubåtsflottiljen	haft	 ett	 tätt	 samarbete	 för	
att	finna	nya	designkoncept	för	ökad	an-
vändbarhet. 
Det	saknas	alltså	 inte	exempel	på	där	

man inkluderat slutanvändaren i design-
processen. Det jag vill belysa är dock vik-
ten av att använda en systematisk ansats 
i det arbetet, i syfte att säkerställa högsta 
möjliga användbarhet, och samtidigt mi-
nimera riskerna för sena ändringar. Att 
inte använda dessa metoder systematiskt 
kan istället påverka utkomsten av projek-
tet negativt, såväl produktmässigt som 
ekonomiskt. 

Vi känner alla till Visbykorvetten. 
Fartyget vittnar om ett gediget fokus på 
användbarhet under utvecklingen, och 
slutresultatet blev en plattform som i 
många	avseenden	vida	överträffar	likvär-
diga fartyg avseende användbarhet, detta 
såväl på system- som individnivå. Pro-
blemet med Visbykorvetterna var bara 
att de levererades nästan ett decennium 
efter utsatt tid, och till en betydligt högre 
prislapp än man först ansatt. Nu är denna 
försening inte enbart ett utfall av ambi-
tionen att tillfråga slutanvändarna om 
utformingen av fartyget och dess system, 
men	det	spelar	definitivt	en	roll	i	det	hela.	
Vad som förefaller ha hänt är ett arbets-
sätt, där man något förenklat kan säga att 
man lät olika personer komma till tals vid 
olika tillfällen. Som jag redan tidigare 
påpekat är ju det här med användbarhet 
subjektivt, och det är därför inte osanno-
likt	att	en	person	föredrar	att	ha	exempel-
vis hårdvaruknappar i konsollen till ett 
stridsledningssystem, medan en annan 

Bild 2. HMS Visby och HMS Helsingborg. Foto: Saab.
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föredrar	 pekskärm.	 Konsten	 blir	 då,	 att	
jobba så systematiskt med användarcen-
trerad design att omsättning av personal 
i en fokusgrupp inte innebär omstart av 
designarbetet. Detta kan med fördel gö-
ras genom att använda en uppsättning 
beprövade testmetoder.

Metodexempel
För att illustrera hur användarcentrerad 
design kan appliceras rent praktiskt, och 
ge	 exempel	 på	 vilka	 metoder	 som	 kan	
tillämpas vill jag i korta ordalag beskriva 
den studie jag genomförde under mitt 
examensarbete	 vid	KTH.	Studiens	 syfte	
var att titta på utformningen av menyer i 
stridsledningssystemet Cetris ombord på 
Visbykorvetterna. Den stora skillnaden 
mot tidigare studier var att tester genom-
fördes ombord, företrädesvis under gång, 
och med de faktiska brukarna. Slutsatser 
från studien användes senare som in-
gångsvärden i utveklingen av nästa gene-
rations ledningssystem.

De frågor som ställdes i studien var;
•	 Hur hög är användbarheten i Cetris 

olika menyer?
•	 Vilken roll spelar redundant informa-

tion för användbarheten av systemet?
•	 Finns	det	några	kontextuella	faktorer	

som inverkar på användbarheten av 
systemet?

•	 Har användarna problem att hitta rätt 
knapp när de navigerar i menyerna?

•	 Vilka förbättringar kan göras?
•	 Vilka andra generella slutsatser kan 

dras från studien?

Metoderna som användes för att ge-
nomföra studien var av tre typer. Först 
observationer, vilket innebar att enligt 
ett	 fördefinierat	 ramverk	 samla	 in	 så	
mycket data som möjligt kring hur arbe-

tet i stridsledningscentralen fungerade. 
Vidare	genomfördes	en	”contextual	cog-
nitive	 walkthrough”,	 dvs.	 en	 metod	 där	
testledaren ber användaren att utföra ett 
antal uppgifter i systemet och samtidigt 
förklara de åtgärder som tas för att utföra 
uppgiften.	Slutligen	gjordes	effektivitets-
tester, där det mättes hur lång tid det tog 
för en användare att utföra en viss upp-
gift.

Den övergripande slutsatsen från stu-
dien var att Cetris överlag har en god an-
vändbarhet. Det konstaterades att hård-
varuknappar är det snabbaste sättet att 
utföra ett kommando, men att användarna 
föredrar att använda mjukvaruknappar. 
Olika sätt att personligen utforma sina 
menyer sågs som en stor fördel. Redun-
dans i systemet, det vill säga det faktum 
att	man	kan	utföra	ett	kommando	på	flera	
olika sätt, innebar inget problem. Faktum 
var	 att	 de	 flesta	 användare	 ändå	 valde	
samma tillvägagångssätt för att utföra en 
viss	 uppgift.	 Kontextuella	 faktorer	 som	
hade inverkan på användbarheten var vä-
der, uthållighet och kommunikation.

En sådan här tämligen enkel och i sam-
manhanget	oerhört	kostnadseffektiv	stu-
die, kunde således komma fram till ett 
antal handfasta rekommendationer för att 
öka användbarheten i kommande genera-
tioner av ledningssystemet. Några av re-
kommendationerna	handlade	exempelvis	
om att använda färgkoder för att gruppe-
ra funktioner i menyer. En annan var att 
ha en mer konsekvent terminologi. Stu-
dien gav vidare förslag på olika sätt att 
skapa	skräddarsydda	menyer,	exempelvis	
att varje enskild användare kan göra sina 
egna kortkommandon eller genvägar, 
med mera. Denna gång genomfördes stu-
dien på ett färdigt koncept, men samma 
metoder kan med fördel användas även 
då ett system är under utveckling.   
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Exemplet	ovan	skulle	kunna	beskrivas	
som ett arbetspaket i vilket innefattas tre 
metoder för att fånga upp möjliga föränd-
ringar för ökad användbarhet. Resultaten 
och rekommendationerna kan möjligen 
låta triviala, men kanske är det just därför 
ett sådant här arbete inte bör förringas. 
När systemet är klart och levererat är det 
för sent att göra de där självklara föränd-
ringarna.	Därför	måste	det	finnas	en	ge-
nomtänkt ansats till hur man jobbar med 
frågan under hela produktutvecklingen. 

Ekonomiska aspekter
Som	 exemplet	 med	 Visbykorvetten	 har	
belyst kan det vara mycket kostsamt att 
inte fundera kring användbarhet i ett ini-
tialt skede. Sena ändringar blir ofta dyra, 
och i värsta fall genomförs de inte utan 
lämnar istället slutanvändaren med en 
produkt eller ett system som måhända 
uppfyller alla tekniska parametrar, men 
som inte hjälper personen i fråga att ut-
föra sitt jobb på ett tillfredsställande 
sätt. Att ständigt riva upp designbeslut 
i jakt på den optimala lösningen är inte 
heller en framkomlig väg, i alla fall inte 

om man har begränsningar vad gäller tid 
och ekonomi. Det förefaller vara så, att 
ett strukturerat arbete med användbarhet 
är en nödvändighet för att undvika såväl 
undermålig materiel som slöseri med 
ekonomiska resurser. Eftersom ett sådant 
arbete även det kostar pengar är det just 
struktur som är nyckelordet. 

En strukturerad ansats
Redan	 idag	finns	 det	 vid	 upphandlingar	
ofta krav på att en leverantör ska använda 
specifika	arbetsmetoder.	Det	kan	handla	
om att följa en särskild miljöpolicy, an-
vända en viss standard för systemarki-
tektur eller hantera dokumentation på 
ett visst sätt. På samma sätt borde det 
rimligen införas krav på att en leveran-
tör ska jobba strukturerat för att optimera 
användbarheten hos en produkt. 
Idag	 finns	 inga	 större	 incitament	 för	

försvarsindustrin	 att	 satsa	 extra	 utveck-
lingspengar kring användbarhet, då det 
inte ger några pluspoäng vid upphand-
lingar. Dock måste man inom industrin 
bli bättre på att paketera användarcentre-
rad design som vilken annan produkt som 
helst; köparen måste förstå vad ett sådant 
arbete kan innebära för slutresultatet och 
inse vilken avkastning en sådan investe-
ring kan innebära såväl ekonomiskt som 
kvalitetsmässigt.

I dagarna har FMV kommit ut med 
sin	 remissutgåva	 av	 ”Handbok	 Human	
Factors	 Integration”	 som	 berör	 just	 den	
här typen av arbete och belyser vikten 
av att upphandla produkter och system 
som stöttar användarens sätt att tänka 
och arbeta. Att FMV lagt detta fokus på 
användbarhet är i sig mycket välkom-
met, och det ger tydliga incitament till 
industrin att anstränga sig inom området. 
Dock framhåller handboken även samma 
problematik	som	belysts	i	den	här	texten;	

Bild 3. Stridsledningssystemet Cetris. 
Foto: Saab.
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användbarhet är i det enskilda fallet helt 
subjektiv och det är därför oerhört svårt 
att	specificera	tydliga	användbarhetskrav.	

Vad man i stället bör göra är därför att 
vid upphandlingar av utvecklingsprojekt i 
stället kravställa kring själva arbetsmeto-
diken, dvs. att leverantören systematiskt 
jobbar med användarcentrerad design. 
Det	 ska	 då	 från	 start	 vara	 tydligt	 exakt	
vilka metoder som ska användas och i 
vilken utsträckning. Genom att tydligt 
definiera	 detta	 från	 start	 undviker	 man	
förhoppningsvis diverse omarbetningar 
och ökade kostnader. Samtidigt får man 
i slutändan sannolikt en bättre och mer 
användbar produkt.

Den kritiske kommer dock sannolikt 
hävda	 att	 trots	 en	 högre	 prislapp	 finns	
det inga garantier att en produkt blir mer 
användbar med detta arbetssätt jämfört 
med det traditionella sättet, och att ett 
sådant utfall enbart får konsekvenser för 
brukaren men aldrig blir kännbart för le-
verantören. I det enskilda fallet är detta 
naturligtvis sant; användbarhet är ingen 
exakt	vetenskap.	Dock	är	ett	systematiskt	
arbete med användbarhet en självklarhet 
för majoriteten av producenter på kon-
sumentmarknaden	 idag,	 exempelvis	 är	
det standard för hur biltillverkare eller 
hemelektronikföretag arbetar. Bakgrun-

den är naturligtvis att produkter med hög 
användbarhet också blir mer konkurrens-
kraftiga. Man är således övertygad om att 
den investering det innebär att jobba med 
en iterativ användarcentrerad design-
process i slutändan bidrar till ett bättre 
ekonomisk resultat. På samma sätt måste 
även upphandlande myndighet resonera, 
och på köpet kommer de även att få nöj-
dare slutanvändare.

Sammanfattningsvis har alla parter 
något att vinna på ett arbetssätt där man 
kravställer en strukturerad ansats till an-
vändarcentrerad design. Slutanvändaren 
som engagerar sig och ger feedback kom-
mer få ett bättre redskap för att utföra 
sitt jobb. Leverantören kommer få betalt 
för att jobba enligt standarder som ökar 
användbarhet och i förlängningen kunna 
erbjuda en mer konkurrenskraftig pro-
dukt. Upphandlande myndighet kommer 
få minskade kostnader för dyra och sena 
designändringar. Det blir kort sagt mer 
pang för pengarna.

------
För den som är intresserad av att läsa 

magisteruppsatsen kring användbarhets-
tester av Cetris i sin helhet, sök på: A 
Real Environment, User Oriented, Eva-
luation	of	the	Different	Menus	in	Cetris,	
ISSN-1653-5715
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ningen.

Kustbevakningen räddar liv i Medelhavet  - en 
aktuell rapport
Underlaget till denna artikel bygger på en intervju, som Kustbevakningens kommuni-
katör Mattias Lindholm gjort med kustbevakningsdirektören Dan Thorell.

Kustbevakningen har vid flera tillfällen de senaste åren deltagit i Frontex insatser 
med personal och havsövervakningsflygplan. Havsövervakning, gränskontroll till 
sjöss och sjöräddning är delar av Kustbevakningens ordinarie uppdrag i Sverige. 
Under 2015 har omvärldssituationen i Europa förändrats och Kustbevakningen har 
även deltagit i Frontex insatser med fartygsresurser. Uppdraget är gränsövervak-
ning med ett särskilt fokus på att rädda liv.

Bakgrunden
I februari 2011, efter den arabiska våren, 
startade en fullskalig revolt i Libyen. Fle-
ra områden föll under rebellernas kon-
troll och ett nationellt råd skapades för att 
under en övergångsperiod förvalta dessa 
områden. Flera länder, med Frankrike 
som första nation, kom att erkänna rådet 
som den legitima företrädaren för det 
libyska folket och på hösten 2011 intog 
rebellerna	huvudstaden	Tripoli.	I	oktober	
tillfångatogs och dödades den tidigare 
libyska	 ledaren	 Muammar	 al-Gaddafi	 i	
Sirte. 

Sedan dess har Libyen slitits isär av 
konflikter	mellan	rivaliserande	parlament	
och olika grupper har utnyttjat det makt-

vakuum som uppstått i landet. Samtidigt 
har terrorismen inom Libyen ökat, vilket 
även har påverkat grannländerna.

Flera möten och fredsförhandlingar 
har genomförts under ledning av FN:s 
särskilda sändebud till Libyen, Bernar-
dino	Leon,	med	syfte	att	finna	en	fredlig	
lösning mellan de rivaliserande parterna. 
Till	 dags	 dato	 har	 dock	 FN:s	 försök	 att	
skapa en fredlig lösning och en ny central 
regering  misslyckats.

Läget
I det maktvakuum som uppstått i landet 
har en omfattande kriminell verksamhet 
brett ut sig, bland annat i form av män-
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niskohandel och människosmuggling, 
med stora mänskliga lidanden som följd. 
Det är värt att påpeka att det inte är liby-
erna	som	flyr	till	Europa,	utan	människor	
från Västafrika och länderna söder om 
Sahara, samt från länderna på Afrikas 
horn och kanske framförallt från Syrien. 
Omfattande smuggling av människor 
vars mål är Europa, har resulterat i att tu-
sentals människor har förlorat livet under 
de riskfyllda resorna över Medelhavet. 

Smugglingen omsätter stora summor 
pengar. En resa över Medelhavet, längs 
den centrala rutten från Libyen till Ita-
lien, för en genomsnittlig båt med 450 
personer, beräknas inbringa en miljon 
euro	till	organisatören.	För	att	maximera	
vinsten packas migranterna så tätt som 
möjligt ombord på båtarna. De tvingas 
lämna väskor iland eftersom den plats en 
väska tar gärna ersätts med en betalande 
resenär.	Överlastning	är	därmed	ett	 fak-
tum och med sjösäkerheten på en mini-
minivå är risken för olyckor stor.

Mot denna bakgrund riktade EU:s 
medlemsstater i april 2015 sin uppmärk-
samhet	 mot	 flyktingssituationen	 och	
under ett toppnivåmöte beslutades en 
tiopunktslista med åtgärder för att öka 
insatserna	 att	möta	flyktingströmmarna,	
och	 för	 att	 förhindra	 att	 fler	människor	
miste livet i Medelhavet. 

Sveriges roll och uppgift
Sverige	 har	 under	 flera	 år	 bidragit	 till	
Frontex	 olika	 operationer	 genom	 att	
skicka	stöd	i	form	av	expertis	och	opera-
tiva	resurser	från	Polisen	och	Kustbevak-
ningen.	Under	mars	2015	deltog	Kustbe-
vakningen	med	flyg,	KBV	501.	En	vecka	
efter	att	flygplanet	landat	på	hemmabasen	
på	 Skavsta,	 inträffade	 den	 första	 av	 en	
serie händelser som utgjorde uppstarten 
till	det	som	ledde	 till	Kustbevakningens	
deltagande	i	Operation	Triton	med	KBV	
001 Poseidon. 

I början av april 2015 omkom upp-
skattningsvis fyrahundra människor i då-
ligt väder i Medelhavet och ytterligare en 
vecka senare drunknade över sjuhundra 
människor mellan Libyen och Lampe-
dusa. Rapporteringen i medierna var in-
tensiv och EU:s medlemsstater beslutade 
efter en ovanligt snabb behandling bland 
annat	att	tredubbla	budgeten	för	Frontex	
Operation	 Triton	 samt	 att	 utöka	 opera-
tionsområdet	söderut,	närmare	Tunisien,	
Libyen och Egypten. 

Den svenska regeringen beslutade 30 
april med anledning av händelseutveck-
lingen att:

Kustbevakningen, i samråd med Fron-
tex,	 får	 ställa	 fartyg,	 båtar,	 flygplan	
och personal till förfogande för delta-
gande i Frontex insatser i Medelhavet 
under tiden den 1 maj 2015 till och med 
den 1 maj 2016. Kustbevakningens del-
tagande	ska	finansieras	av	Frontex.	

”Att delta i Frontex insatser har gett Kust-
bevakningen ovärderliga erfarenheter 
och bidragit till att rädda många män-
niskors liv” säger Dan Thorell (bilden 
ovan), kustbevakningsdirektör och chef 
för avdelningen för räddningstjänst och 
sjöövervakning. Foto: KBV.
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Kustbevakningens	 instruktion	 medger	
inte att myndigheten att själv fattar beslut 
om deltagande i operationer av det här 
slaget utomlands, detsamma gällde för 
EUNAVFOR Operation Atalanta utan-
för	Somalias	kust,	där	Kustbevakningen	
deltagit vid två tillfällen, 2009 och 2012. 
Alltså krävs det att regeringen meddelar 
att	Kustbevakningen	 får delta, med vad 
och under vilken tidsram, innan myn-
digheten sedan själv i detalj beslutar att 
delta.

Inrikesminister Anders Ygeman för-
klarade i samband med beslutet han själv 
skrev	 under	 att	 ”Situationen	 i	Medelha-
vet är utomordentligt allvarlig. Vi ger nu 
klartecken	till	Kustbevakningen	att	ställa	
sina resurser till förfogande för att för-
hindra	fler	 katastrofer”.	Regeringsbeslu-
tet säger att:

Kustbevakningen har relevanta, och 
i dessa sammanhang efterfrågade, 
resurser att bidra med, bland annat 
flygplan	som	kan	upptäcka	fartyg	eller	
båtar	som	befinner	sig	i	sjönöd	och	far-

tyg som kan genomföra sök- och rädd-
ningsoperationer till sjöss.

Vid det här laget blev det inom myn-
digheten	känt	 att	Frontex	 saknade	 rädd-
ningsfartyg från och med den 1 juni, 
det vill säga en månad efter att ett delta-
gande	kunde	 starta.	Tiden	 för	 resan	ner	
till	 Medelhavet,	 mer	 exakt	 Malta	 eller	
Italien, beräknades ta cirka tio dagar, vil-
ket lämnade tre veckor till förberedelser i 
vilka ingick att utse personal, genomföra 
missionsutbildning och att rusta fartyget. 

Det stod snabbt klart att ett av fartygen 
av	 KBV	 001-klass	 var	 en	 sådan	 resurs	
som krävdes för att utföra de arbetsupp-
gifter som var aktuella, nämligen utsjö-
patrullering för att övervaka Italiens, och 
därmed EU:s och i förlängningen Sveri-
ges yttre gräns, med ständig beredskap 
för och förmåga till sjöräddning. Upp-
draget krävde med andra ord ett fartyg 
och besättning med uthållighet, rutiner 
för ombordtagning av hundratals män-
niskor i sjönöd från bräckliga sjöovärdiga 
farkoster samt kunskaper om att operera 

KBV 001 Poseidon utanför Siciliens kust. Foto: KBV.
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i ett säkerhetsläge som i alla avseenden 
skiljer	sig	från	det	Kustbevakningen	kän-
ner som normalt hemma.

Insatsen
Operation	 Triton	 är	 en	 gränsövervak-
ningsinsats med ett särskilt fokus på att 
rädda	liv.	Även	om	Kustbevakningen	har	
deltagit	 i	 Frontex	 operationer	 vid	 flera	
tillfällen tidigare, framförallt med havs-
övervakningsflygplan,	 så	 har	 det	 varit	 i	
en annan omvärldssituation än den vi sett 
under 2015.
Uppdraget	 var	 nytt	 för	 Kustbevak-

ningen och innebar en mycket kort för-
beredelsetid. För att samla kunskap och 
få en verklig uppfattning om uppdraget 
sändes två tjänstemän ner till Medelha-
vet för att hämta lärdomar på det isländ-
ska kustbevakningsfartyget Tyr under en 
vecka. Det visade sig att kunskaperna 
som dessa två kustbevakare förde med 
sig hem skulle ha avgörande betydelse 
för	Kustbevakningens	deltagande	i	Ope-
ration	Triton.	Kunskaperna	kan	samman-
fattas i följande korta punkter:
1. Skydd och säkerhet 
2. Ombordtagning och ordningshåll-

ning ombord 
3. Arbete	i	Operation	Triton	
Frågan om skydd och säkerhet för egen 
personal och materiel blev en komplice-
rad	 fråga	 att	 lösa	 för	Kustbevakningens	
stab som planerade genomförandet. Efter 
kontakter med Island, som under lång tid 
deltagit i operationen med liknande far-
tyg, visade det sig att de hade byggt upp 
en egen säkerhetsorganisation ombord 
på sitt fartyg, med nödvändig träning, 
utbildning och utrustning för att upp-
rätthålla en godtagbar säkerhetsnivå och 
för att kunna försvara sig i händelse av 
en höjd hotnivå. Det säkerhetsläge som 

råder utanför Libyen har inte sin mot-
svarighet i svenska vatten, det vill säga 
att	 den	 säkerhetsnivå	 Kustbevakningen	
har är anpassad myndighetens normala 
verksamhet, arbetsuppgifter och arbets-
område. Att kunna motstå ett yttre hot i 
form av beväpnade smugglare, vilka vid 
olika tillfällen öppnat eld främst mot den 
italienska kustbevakningen, är något vi 
inte har skäl att förvänta oss vid tull- eller 
fiskerikontroller	till	havs	i	Östersjön	eller	
Västerhavet. Erfarenhetsinhämtningen 
från isländska Tyr om skydd och säkerhet 
ledde till ett samarbete med Polisen just 
på detta område under operationen. Efter 
en snabb handläggning svarade Polisen 
på	Kustbevakningens	 fråga	om	att	 bistå	
i operationen med personal. Utöver 18 
kustbevakare	ombord	på	KBV	001	Posei-
don	kom	även	sex	poliser	att	ingå	i	besätt-
ningen. Detta samarbete är en del av den 
dagliga verksamheten nationellt och var 
av avgörande betydelse för uppdragets 
genomförande och bidrog i högsta grad 
till framgången.

Samverkan och ledning
Med	Gränspolissektionen	finns	 ett	 sam-
arbete redan i vardagen inom området 
gränskontroll,	 där	 Kustbevakningen	 bi-
står Polisen med gränskontroll till sjöss. 
Vad gäller Nationella insatsstyrkan bistår 
Kustbevakningen	 med	 bordningsbåtar	
och båtförare i maritima operationer. 
Således fanns redan upparbetade och väl 
fungerande	 kanaler.	 Denna	 existerande	
samverkan möjliggjorde snabba kontakt-
vägar, förståelse/ kunskap om myndighe-
ternas respektive förutsättningar och inte 
minst ömsesidigt förtroende som i sin tur 
underlättade den fortsatta planeringen 
och genomförandet av operationen som 
genomfördes skyndsamt och under tids-
press. 
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Frågan om säker ombordtagning av 
nödställda och ordningshållning om-
bord är nära förknippad med skydd och 
säkerhet, om än inte överlappande. In-
för	 avresa	 gjorde	 Kustbevakningen	 be-
dömningen att cirka 400 personer skulle 
kunna räddas, föras ombord och på ett 
ordnat och tryggt sätt kunna färdas med 
Poseidon till säker hamn i Italien. Vid 
det tillfälle under sommaren då Poseidon 
hade	som	flest	ombord	på	sitt	akterdäck	
räknades de räddade till 670. Det är då 
inte svårt att inse vikten av att hålla ord-
ning ombord, dels för fartygets och den 
egna besättningens säkerhet, dels för de 
räddade migranternas. 
Vad	det	gällde	arbete	i	operation	Triton	

var frågan om att överlåta den operativa 
ledningen av fartyget och besättningen 
till	 stora	 delar	 nytt	 för	 Kustbevakning-
en. För att nå framgång i utförandet av 
arbetsuppgifterna behövde organisatio-
nen	 anpassa	 sig	 efter	 Frontex	 lednings-
struktur av operationen och förstå rap-
porteringsvägar, organisationsstruktur 
och	ansvarsförhållanden	mellan	Frontex,	

värdlandet Italien och de bidragande 
medlemsländerna och deras respektive 
besättningar,	 sjögående	 såväl	 som	 fly-
gande. Ledningsansvaret av räddnings-
insatser vid sjöräddningslarm innehas av 
Italiens MRCC i Rom, i regi av den ita-
lienska	Kustbevakningen.	Detta	 innebär	
att de i gränsövervakningsoperationen 
ingående enheterna övergår från att ledas 
och	samordnas	av	Frontex	till	att	ledas	av	
den italienska sjöräddningen. Poseidons 
befälhavare har då, som brukligt är vid 
den här typen av verksamhet, stått i di-
rektkontakt med MRCC som koordinerar 
de fartyg som omfattas av räddningsar-
betet. Gränsövervakningen gör med an-
dra ord att fartyg med rätt utrustning och 
kompetens	finns	 i	ständig	beredskap	för	
livräddning, samtidigt som befogenheter 
finns	för	att	genomföra	gränskontroll	och	
bekämpa gränsöverskridande brottslig-
het. I sammanhanget kan vi nämna att 
Kustbevakningen	 till	 italiensk	 polis	 un-
der sommaren överlämnat 70 personer 
misstänkta för människosmuggling, va-
rav ett 30-tal arresterats och åtalats.

Bordning från aktern förhindrar att de rangliga gummibåtarna lätt slår runt. Foto: 
KBV.
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Ett	 talande	 exempel	 på	 att	 gränskon-
trollerande resurser till havs kan göra 
skillnad är befogenheterna att ingripa 
mot fritidsbåtar. Det är känt att ett mo-
dus operandi är att använda just fritids-
båtar i syfte att smuggla migranter över 
havet.	Vid	det	tillfälle	Kustbevakningens	
KBV	 001	Poseidon gensköt en segelbåt 
till havs förelåg inte någon sjöräddnings-
insats. Genom de befogenheter som Po-
seidon med besättning har, och givet den 
information som fanns om segelbåten, 
kunde	 den	 bordas.	 Ombord	 i	 ruffen	 på	
den cirka 14 meter långa segelbåten fanns 
77 människor packade utan möjlighet att 
ta sig ut. Dessa människor kunde tas om 
hand och få vård. Smugglarna greps och 
har åtalats i Italien.

Intryck och erfarenheter
För att förstå situationen ombord krävs 
en	redogörelse	för	de	konfliktsituationer	
som kan uppstå och faktiskt också har 
uppstått i samband med sjöräddnings-
uppdragen i Medelhavet. Bland hundra-
tals människor som vid ett och samma 
tillfälle funnits ombord kan vi räkna till 
flera	olika	nationaliteter.	De	som	reser	 i	
gummibåtar kommer oftast från länder-
na söder om Sahara och från Västafrika 
(till	 exempel	 Ghana,	 Elfenbenskusten,	
Nigeria och Senegal), i träbåtarna färdas 
människor från Afrikas horn (Etiopien, 
Eritrea, Somalia och Sudan) och från 
Mellanöstern (framför allt Syrien, Af-
ghanistan och Pakistan). Detta innebär 

Med över 600 personer på akterdäck är ordning av högsta prioritet. Inför hamnanlöp 
är det viktigt att de räddade från olika båtar grupperas inför mottagandet i hamn. 
Foto: KBV.
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en	stor	mix	av	kulturer	och	religioner,	där	
konflikter	 mellan	 människor	 från	 olika	
religioner inte är ovanliga. Många mig-
ranter kommer från länder i krig med var-
andra, eller från olika sidor av en regim 
i ett och samma land. Att få bli räddad 
först, på bekostnad av att någon annan får 
vänta,	har	skapat	osämja	vid	flera	tillfäl-
len	 under	 Kustbevakningens	 insats.	 Li-
kaså matutdelning ombord är ett kritiskt 
skede. Att i dessa situationer ha kontroll 
för att skapa lugn, trygghet och ordning, 
har högsta prioritet.

För den oinsatte kan det tyckas rimma 
illa med ett räddningsuppdrag eller en 
humanitär insats att behöva gå in hårt 
i situationer där hundratals människor 
är nödställda ombord på båtar som inte 
kommer att klara resan till Europa. Men 
i	 ljuset	 av	 de	 potentiella	 konflikthärdar	
som redogjorts för ovan, har det varit 
nyckeln till framgång. I det här forumet 
bör det vara känt att omsorgen om det 
egna fartygets och besättningens säker-
het	gör	att	fler	människor	kan	räddas	och	
föras i trygghet.

Den egna personalen
Att deltagande i insatsen skulle baseras 
på frivillighet var ett tidigt ingångsvärde 
i	 planeringen.	 Från	 beslut	 till	 att	 KBV	
001 Poseidon skulle lämna hemmaham-
nen Göteborg fanns ett fönster för förbe-
redelser på 18 dagar. Under denna korta 
förberedelsetid skulle utlandsavtal tas 
fram för att villkoren för tjänstgöringen 
skulle	finnas	klara	som	underlag	för	sök-
ningen. En av de viktigaste delarna ur ett 
arbetsmiljö- och arbetsgivarperspektiv 
var att hantera de mentala påfrestningar 
som skulle kunna uppstå, och de eventu-
ella följderna av intryck och upplevelser 
som berör en människa starkt. 

Efter varje sjöräddning har besättning-
en samtalat med varandra under ordnade 
former, för att dela intrycken och skapa 
en gemensam bild av vad som hänt. Om-
bord på fartyget har alla haft sin egen 
specifika	roll,	vilken	krävt	full	fokus,	och	
därmed har överblicken och helhetsupp-
fattningen varit helt beroende av dessa 
samtal. Vid hemkomst har samtlig per-

Utsjöribben KBV 477 under patrull i Operation Poseidon utanför Lesbos. Foto: KBV.



330

sonal fått avlastningssamtal i Stockholm, 
både individuellt och i grupp. 
Det	finns	en	samstämmighet	bland	be-

sättningarna att den goda sammanhåll-
ningen ombord varit mycket gynnsam för 
att kunna bearbeta intrycken. Uppfatt-
ningen är att mycket har kunnat hanteras 
i ett tidigt skede. Naturligtvis kan reak-
tioner yttra sig på olika sätt beroende på 
individ, och vid ett senare tillfälle, men 
bedömningen	är	att	de	finns	goda	möjlig-
hetera att fånga upp dem.

Avslutande lärdomar
Insatsen har övergripande samordnats 
från	 huvudkontoret	 i	Karlskrona	 genom	
en nationell stabsbildning, den direkta in-
satsen har samordnats från regionledning 
nordost	men	alla	delar	av	Kustbevakning-
ens organisation har varit delaktiga i ge-
nomförandet av insatsen. Besättningarna 

har satts samman med personal från hela 
landet, deltagandet i den internationella 
ledningsstaben ICC i Rom har roterat på 
flera	personer	och	staberna	i	Sverige	har	
bestått av relevanta funktioner för att så 
lite som möjligt skulle leda till svårlösta 
problem.	Kustbevakningen	har	idag	kun-
skaper	om	att	arbeta	och	delta	 i	Frontex	
operationer	 spridda	 på	 flera	 håll	 i	myn-
digheten. Detta märks inte minst i det nu 
pågående uppdraget i Operation Posei-
don	i	Grekland,	där	Kustbevakningen	bi-
drar med en snabbgående utsjöribbåt som 
räddar liv dagligen.

Hem till Sverige återvände ett fartyg 
och besättningar med en förmåga till 
storskalig sjöräddning som inte funnits 
tidigare och som nu prövats i skarpa lä-
gen. Förmågan till samverkan mellan 
myndigheter har visat sig ha avgörande 
betydelse för att nå framgång.

Artikeln	är	förmedlad	till	Tidskrift	i	Sjöväsendet	av	ledamoten	Leif	H.	Sjöström,	tidi-
gare	Generaldirektör	för	Kustbevakningen.
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En ny roll för marinen?- Ett småradikalt 
tankeexperiment
Sverige behöver återigen en strategi för vår egen säkerhet. Förhoppningen att vi 
kunde klara oss utan en sådan, eftersom krig inte längre var möjligt i Europa, ligger 
i ruiner.1 Samtidigt är den strategi och de operativa idéer vi hade under det kalla 
kriget utom räckhåll för de resurser försvaret nu har och rimligen kan tänkas få. 
Dessutom är det kalla krigets svenska strategi och operativa idéer på väg att bli 
passerade av samhällsutvecklingen och hotbildsutvecklingen. En ny strategi behövs 
alltså. Krister Andrén visade i en banbrytande FOI-rapport härom året på nödvän-
digheten av ett sådant tänkande liksom på hur huvudlinjerna i ett försvarskoncept i 
linje med detta skulle kunna se ut.2 

I	extremt	kondensat	menar	Andrén	att	
försvarets huvuduppgift bör vara att ut-
göra en avhållande tröskel för en poten-
tiell angripare och en länk till den över-
gripande transatlantiska avskräckningen.1 

Men kombinationen av det svenska sam-
hällets ökade sårbarhet, vår egen militära 
svaghet och Rysslands nya möjligheter 
med fjärrstridsmedel gör att såväl försvar 
på egen hand,2 som det traditionella av-

1. Denna tanke framfördes så sent som i janu-
ari 2014 i Sälen av statsminister Reinfeldt. Min-
dre än två månader senare ockuperade Ryssland 
Krim.
2.	 Krister	 Andrén,	 Krigsavhållande tröskel-

skräckningskonceptet (deterrence by de-
nial), blir otillräckligt. Även om vi vore 
mycket starkare militärt så skulle det vara 
mycket svårt, eller omöjligt, att med till-
räcklig	 effekt	möta	 ett	 angrepp	med	cy-
bervapen, ballistiska robotar och kryss-
ningsrobotar. Därtill att möta det i rätt tid 
och på rätt plats, vilket är ett oeftergivligt 
krav vid dessa typer av angrepp. 
förmåga: Det svenska försvarets glömda hu-
vuduppgift? FOI-R—3852—SE (Stockholm: 
FOI, 2014). Den följdes upp året därpå i Made-
lene Lindström, Fredrik Lindvall, ”Vill du ha 
fred, rusta för krig”: Perspektiv på en svensk 
tröskel FOI-R—4047—SE (Stockholm: FOI, 
2015). 
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Vi måste alltså sluta att försöka pa-
rera angriparens angrepp, det är fåfängt. 
Lösningen bör i stället sökas i att kunna 
absorbera en angripares initiala bekämp-
ning, för att därefter på långt håll kunna 
utdela motslag som både känns och som 
märks i omvärlden. Dessa motslag kan 
avse en angripares eventuellt landsatta 
styrkor i Sverige - inklusive på Gotland 
- eller i grannländerna. Men motslag bör 
också riktas mot högvärda mål i angripa-
rens hemland, varifrån angreppet mot oss 
utgår (deterrence by punishment). Genom 
att	ta	konflikten	till	fiendens	hemland	kan	
vi inte bara rubba hans operationsplan 
och orsaka honom kännbar skada, utan 
också	 därigenom	 trappa	 upp	 konflikten	
och öka utsikterna att tredje part blan-
dar sig i. Detta sätt att tänka och handla 
på kan verka ovant för många svenskar, 
men är sedan länge etablerat internatio-
nellt och verkar dessutom vinna mark 
bland mindre stater i vårt närområde.3 
Avskräckning av denna typ kräver dock 
vapensystem som kan överleva en initial 
bekämpning, som har mycket lång räck-
vidd, och som har god verkan i olika mål 
som en angripare värderar högt. I prakti-
ken betyder detta för svensk del en kom-
bination av långräckviddigt raketartil-
leri, markrobotar och kryssningsrobotar. 
Dessa	 bör	 bäras	 av	 ”plattformar”	 (hem-
ska ord!) med både tillräcklig räckvidd 
och säkerställd förmåga att överleva. 
Därtill behövs förmåga till målspaning, 
målval och målangivning för att kunna få 
god	effekt	av	vapnen.	

Eftersom vapen är betydligt mindre 

3. Se citat från Finlands president Niinistö i 
Andrén	s.	63,	samt	den	mycket	intressanta	rap-
porten Not just another arms deal: The security 
policy implications of the United States selling 
advanced missiles to Finland, av Charly Saloni-
us-Pasternak, (Helsingfors: FIIA, 2012).

dyra	 än	flygplan	och	 fartyg	 skulle	 kost-
naden för ett sådant koncept för svensk 
del inte behöva vara oöverstiglig. Fak-
tiskt måttlig jämfört med redan liggande 
materielbeställningar, som ibland har 
oklar	 operativ	 nytta.	 Kostnaden	 för	 en	
kryssningsrobot	 av	 mogen	 typ,	 Toma-
hawk, är ungefär 1/100-del av kostnaden 
för ett Gripenplan.4 Helt nya system som 
JASSM, som Finland och Polen köper, 
är givetvis dyrare, men ändå uppges inte 
Finland betala mer än dryga två miljarder 
kronor för 70 robotar.5 Raketartilleri typ 
MLRS har kunnat fås relativt billigt på 
begagnatmarknaden, och kan sedan för 
jämförelsevis måttliga pengar uppgrade-
ras med nya raketer/markrobotar till 30 
mils räckvidd.6 
Andréns	 rapport	 blev	 både	 uppmärk-

sammad och väl mottagen; den som är 
intresserad kan räkna antalet gånger or-
det	 ”tröskel”	 förekommer	 i	 försvarsbe-
redningens rapporter och i försvarspro-
positionen som kom efteråt. Men vissa 
läsare stegrade sig uppenbarligen inför 
det ovanliga sättet att tänka på avskräck-
ning och på svensk strategi. Det var nog 
inte heller många som uppmärksammade 
att rapporten också visade på en möjlig 
ny nyckelroll för marinen.
4. USN betalar enligt kongresstrycket cirka 10 
miljoner	SEK/styck	vid	serietillverkning.	
5. Finland uppges betala 255 miljoner USD 
(ungefär	 2,2	 miljarder	 SEK)	 för	 70	 JASSM,	
medan	Polen	får	betala	maximalt	500	miljoner	
USD för 40 robotar, men då ingår också modi-
fiering	 av	 F-16-planen.	 http://www.defence24.
com/150413,jassm-for-poland-is-it-worth-to-
pay-the-price.
6. Finland uppges skulle fått betala 132 mil-
joner	USD	(ung	1,1	miljard	SEK)	för	70	ATAC-
MS-robotar med 300 km räckvidd. Finland 
valde dock pga ekonomisk kris 2014 att skjuta 
på köpet. http://www.defenseindustrydaily.
com/long-reach-finlands-gps-guided-rocket-
launchers-07420/. 
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Ett tankeexperiment
Denna	artikel	är	ett	utflöde	av	ett	tanke-
experiment,	 och	bör	 ses	 som	ett	 sådant.	
Om Sverige valde den avskräcknings-
strategi	som	skisseras	i	Andréns	rapport,	
hur skulle då konceptet för den marina 
komponenten för detta se ut? Vilka an-
dra uppgifter skulle då också kunna lösas 
utan större åthävor? Skulle det gå att byg-
ga en koherent och slagkraftig operativ 
idé	runt	detta?	Om	så,	vilka	krav	skulle	
ställas och vilka förmågor skulle ound-
gängligen behövas? Vilka vore bra att 
ha? Hur skulle konceptet eller strukturen 
kunna se ut? Och, till sist, vilka förmå-
gor och ambitioner skulle i så fall kunna 
undvaras? 
Den	här	texten	kommer	kanske	att	göra	

en del av mina vänner inom marinen för-
argade på mig. Men det må vara hänt, om 
det kan hjälpa marinen ur det stiltjebälte 
där	den	befinner	sig,	och	har	befunnit	sig	
de senaste 25 åren.

Behovet av en operativ idé
Före Berlinmurens fall fanns det en ope-
rativ	idé	för	marinen,	ett	sammanhållan-
de koncept som styrde förmågeutveck-
lingen	och	utgjorde	ett	mål	som	de	flesta	
i marinen arbetade för. Man kan tycka 
vad man vill om 1960- och 1970-talens 
utfallsdefensiv och marina djupförsvar, 
och om 1980-talets tillägg, ubåtsjakt in-
omskärs. Men i kombination med fast och 
rörligt kustartilleri var det ändå en kohe-
rent	 och	 genomförbar	 operativ	 idé,	 som	
dessutom jackade in i och understödde 
Sveriges	strategiska	idé:	att	hålla	mot	an-
greppet och hålla ut till hjälp västerifrån 
hann fram.

De senaste 25 åren har det inte funnits 
någon	 marin	 operativ	 idé	 eller	 svensk	
strategisk	 idé.	Marinen	 har	 famlat	 efter	
en roll och en uppgift, särskilt en som 

ryms inom en prolongerad budget. Det 
har lagts ner mycken tid, stora pengar och 
betydande entusiasm på olika koncept, 
men	det	finns	mycket	lite	konkret	att	visa	
för	besväret.	Extrem	signaturreducering,	
oprövad teknik och multi-funktionstänk 
är bara några av de dyrbara återvänds-
gränder som marinen fastnat i under de 
senaste 25 åren.7 Det dystra läget gör det 
förstås frestande att tänka sig allt som 
skulle kunna köpas och göras om det 
bara tillfördes ordentligt med pengar. 
Men sådana önskedrömmar har dryftats 
i	 gunrum	och	 i	 fikarum	 sedan	 1958	 års	
försvarsbeslut, till mycket liten nytta.

Marinen behöver en fungerande, ef-
fektiv och ekonomiskt realistisk operativ 
idé,	som	kan	styra	förmågeutvecklingen	
och verksamheten mot mål som ger ope-
rativ	effekt	och	som	understöder	den	na-
tionella strategin. En tydligare bild av vil-
ken	operativ	effekt	som	ska	levereras	av	
helheten,	och	av	effektkedjans	utseende,	
skulle också ge bättre verktyg för att rida 
spärr mot suboptimeringar och för att 
sätta ljuset på brister i systembalans. Att 
marinen kommer ur sin nuvarande belä-
genhet är inte längre bara en angelägen-
het för marinjärer. Sverige behöver ma-
rinens	 bidrag	 till	 ett	 så	 effektivt	 försvar	
som möjligt, så fort som möjligt. Denna 
operativa	idé	behöver	enligt	min	uppfatt-
ning uppfylla ett antal kriterier: 

7. Om multifunktionalitet som tankefälla, se 
Edward Luttwaks förödande kritik av JSF/F-35. 
Men det kan räcka med att fråga sig om man 
någon gång försök öppna en konservburk med 
en	 schweizisk	 armékniv,	 i	 stället	 för	med	kro-
nans lilla konservöppnare. Edward Luttwak, 
”Reinventing	 Military	 Innovation”	 i	 Strategic	
Management of Military Capabilities: Seeking 
Ways to Foster Military Innovation NIDS Inter-
national	 Symposium	 on	 Security	 Affairs	 2012	
(Tokyo:	NIDS,	2013).
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•	 Den ska stödja och stärka Sveriges 
strategiska	idé.

•	 Den ska fungera både om vi slåss en-
samma och om vi får hjälp.

•	 Den ska fungera bra i vår operativa 
miljö, i nuvarande och i förutsebar 
hotbild

•	 Den ska hänga hop internt och ge 
tydlig	operativ	effekt.

•	 Den ska vara robust och kunna tåla 
partiellt bortfall av funktioner

•	 Den ska inte vara förutsägbar eller 
lätt kunna pareras eller kringgås

•	 Den	 ska	 kunna	 verka	 mot	 fiendens	
känsliga punkter eller länkar i hans 
effektkedja	

•	 Den ska gärna fokusera på ett fåtal 
förmågor, men göra detta bra.

•	 Den	 ska	 vara	 resurseffektiv	 och	 fo-
kuserad.

•	 Den ska kunna samverka synergiskt 
med andra styrkor, men inte vara be-
roende av samverkan.

•	 Den ska inte ta lång tid och kräva 
stora åtgärder för att realisera.

•	 Den	 ska	 bygga	 på	 existerande	 och	
fungerande teknik, men vara kompa-
tibel med framtida dito.

•	 Den skall gå att realisera och omsätta 
inom ramen för prolongerade anslag.

•	 Den ska vara kompatibel med de po-
litisk-industriella förutsättningarna

•	 Den ska enkelt kunna förklaras och 
finna	stöd,	också	utanför	marina	kret-
sar.

Eventuella sekundära funktioner (utan-
för	idén)	borde	bara	få	resurser	om	strids-
krafterna	i	enlighet	med	idén	är	finansie-
rade och funktionen säkerställd.

Hotbilden
I omvärlden har läget skärpts betydligt på 
relativt kort tid. Också i försvarspoliti-
ken har det skett en helomvändning, även 
om resurstillskottet ännu är otillräckligt. 
Ryssland spänner sina nya militära musk-
ler, visar att man vågar öppet trotsa om-
världen och USA, och skramlar menande 
med sina kärnvapen. I skrivande stund 
har Rysslands krig i Ukraina varit rela-
tivt lågintensivt, för att kunna upprätt-
hålla	fiktionen	av	att	Ryssland	inte	är	en	
krigförande part. Men i Syrien har Ryss-
land	med	både	flyg	och	 fartygsbaserade	
kryssningsrobotar visat att man både kan 
och vill använda sina fjärrstridskrafter 
offensivt	och	överraskande.	

Ryssland förstärker sina konventio-
nella och nukleära fjärrstridskrafter över 
hela linjen, som ett led i sin upprustning. 
Man har nu förbättrade möjligheter att 
med främst nya typer av kryssningsrobo-
tar	 (Kalibr/Klub,	 Kh-101	 och	 Brahmos)	
och med cybervapen, slå ut vårt dyrbara 
flygvapen	 och	 vår	 lilla	 flotta	 i	 fredsba-
serna, och samtidigt släcka ner elnät och 
telekommunikationer. Detta skulle både 
avväpna och lamslå Sverige. 

Ryssland stärker också kraftigt sitt 
luftförsvar med nya generationer robot-
system med lång räckvidd och kanske 
också	med	femte	generationens	flygplan.8 
Kust-och	sjörobotarsenalen	förnyas	ock-
så på liknande sätt. Jordytans krökning är 
fortfarande en begränsning för radar, och 
därmed för att taktiskt kunna utnyttja 
den tekniska räckvidd som robotarna har. 
Det som heter Cooperative Engagement 
Capability,	 och	 på	 svenska	 kallas	 ”sys-
tem	i	samverkan”,	är	bitvis	mycket	svårt	

8.	 Det	 uppges	 att	 PAK-FA	 drabbats	 av	 pro-
blem, förseningar och fördyringar.
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att få att fungera stridstekniskt.9 Men om 
man lyckas koppla robotarna till sensorer 
som kan se bortom horisonten (satelliter, 
OTH-radar,	 eller	 flygburen	 radar)	 och	
som kan ge måldata av tillräcklig kvalitet 
för att skjuta på, så blir läget ett helt an-
nat. Då skulle ryssarna kunna skapa en 
mycket bred zon utanför eget territorium 
där det skulle bli högst riskfyllt för an-
dras	flygplan	och	ytfartyg	att	uppträda.	

Ryssland skulle därmed ha skapat 
vad amerikanerna kallar en Anti-Access/
Area Denial-förmåga	 (A2/AD)	 i	 Öster-
sjöområdet.10 Med A2/AD menas en för-
måga att göra det mycket riskfyllt för en 
motståndare att komma till ett område 
(anti-access) och att uppträda där (area 
denial).	Den	amerikanska	flottan	har	i	ett	
drygt	 decennium	 oroat	 sig	 för	 att	 Kina	
håller på och bygger en sådan förmåga, 
med syfte att kunna jaga bort USA från 
Kinas	 närområde,	 och	 därmed	 själva	
kunna	dominera	Östasien.	Som	ett	mot-
drag	 utvecklar	 den	 amerikanska	 flottan	
och	flygvapnet	konceptet	Air-Sea	Battle.	

I år har möjligheterna att förstärka och 
försvara Baltikum hamnat i fokus. Då har 
amerikanerna upptäckt att även Ryssland 
håller på och bygger en A2/AD-förmåga i 
Östersjön.	Samt	att	denna	A2/AD-bubbla	
i	händelse	av	en	konflikt	kan	bli	ett	allvar-
ligt hinder för möjligheterna att förstärka 
utsatta alliansmedlemmar och försörja 
framskjutna egna enheter.11 Detta gäller 

9.	 Se	Robert	Dalsjö,	”	Air-Sea	Battle:	Ett	ame-
rikanskt	koncept	 för	 att	 hantera	A2/AD-hotet”	
i	 Robert	 Dalsjö,	 Kaan	 Korkmaz	 och	 Gudrun	
Persson, Örnen, Björnen och Draken: Militärt 
tänkande i tre stormakter. FOI—R—4103—SE. 
Stockholm: FOI, 2015).
10. Ibid.
11. Det bör påpekas att A2/AD utgör USA:s 
tolkning	 av	vad	Kina	 (och	nu	också	Ryssland)	
avser	med	sin	uppbyggnad.	Huruvida	Kina	och	
Ryssland ser det på samma sätt är inte känt.

redan nu, när ryssarna bara kontrollerar 
en enklav i det gamla Ostpreussen och ett 
stycke i det innersta av Finska viken. Om 
de	 kunde	 flytta	 fram	 robotbatterier	 och	
sensorer	 till	 Åland,	 Gotland,	 Bornholm	
eller den baltiska kusten, skulle läget bli 
mycket värre, även i avsaknad av för-
måga	 att	 effektivt	 bekämpa	mål	 bortom	
radarhorisonten.

Politisk-industriella 
ramvillkor
I 2015 års försvarsbeslut pekas två sek-
torer	ut	som	”väsentliga	säkerhetsintres-
sen”,	 stridsflygförmåga	 och	 undervat-
tensförmåga, vilket ger staten större 
formella möjligheter att gynna dessa in-
dustrier. Det är egentligen ingen nyhet, 
mer ett erkännande av det faktiska till-
ståndet,	 särskilt	 vad	 gäller	 stridsflygin-
dustrin. Undervattensindustrin har länge 
hängt på repen, trängd av fåtaliga svens-
ka	 beställningar,	 avsaknad	 av	 exportor-
der, och utländska ägare som egentligen 
ville lägga ner. I elfte timmen återtogs 
industrin till svenskt ägarskap, och ett 
starkt politiskt stöd för dess framtid och 
livskraft följde. Liksom beställningar på 
två nya ubåtar och på livstidstidsförläng-
ningar	av	två	befintliga.	

Om resultatet av denna omställning 
blir att ubåtsindustrin får något som lik-
nar	 den	 ställning	 som	 stridsflygsindu-
strin länge haft så kommer resultatet bli 
beställningar	 av	 nya	 ”plattformar”	 och	
uppgraderingar i en takt som kan hålla 
industrin vid liv. Om nödvändigt på be-
kostnad av resten av försvarets materiel-
behov, och också på bekostnad av vapen 
till	de	dyra	”plattformarna”.

God taktik och strategi försöker inte 
öda	kraft	på	att	rida	spärr	mot	starka	ex-
terna krafter, utan strävar efter att anpas-
sa sig till dessa och vända dem till egen 
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fördel. Det är också god taktik/strategi 
att anpassa de egna målen till vad som är 
möjligt med de resurser man har, liksom 
att undvika kraftsplittring.

Här står marinen nu inför fyra trender 
eller krafter som formar verksamhetsmil-
jön: den egna oförmågan att hitta en vet-
tig roll som ryms inom budget, hotet mot 
Sverige från fjärrstridsmedel, A2/AD-
hotet	i	Östersjön,	och	den	politiska	kom-
mitteringen till fortsatt ubåtsproduktion. 
Samtidigt räcker resurserna uppenbar-
ligen inte till för att upprätthålla hittill-
svarande förmåge- och kompetensbredd. 
Försöker marinen att göra allt den gjort i 
det	förflutna,	så	riskerar	det	att	sluta	det	
med att marinen inte gör någonting. Den 
järnhårda logik som försvarscheferna Sy-
rén	och	Diesen	pekade	på	2007	har	fort-
farande giltighet.

Marinen behöver enligt min mening 
hitta	 en	 slagkraftig	 operativ	 idé,	 och	 en	
till denna anpassad styrkestruktur, som 
uppfyller kriterierna i punktlistan ovan, 
som stämmer med de fyra trenderna, och 
som medger en koncentration på färre 
förmågor, kompetenser och uppgifter. 
Gärna	också	en	operativ	idé	som	medger	
en rollspecialisering som passar i ett re-
gionalt sammanhang.

Så långt tror jag många kan hålla med 
mig. But now we come to the hard part…  

En strategisk tröskel
Ubåtsvapnet	är	sannolikt	den	del	av	flot-
tan som är i minst dåligt skick och som 
har det starkaste politiska stödet, även 
om stödet inom Försvarsmakten ibland 
kan verka lamt. Samtidigt gör hotbildut-
vecklingen och teknikutvecklingen att 
ubåtsvapnet har särskilda fördelar – men 
bara om vi väljer att utnyttja dessa, vil-
ket vi hittills inte gjort. Ubåten har unika 
överlevnadsmöjligheter, om den är till 

sjöss och i u-läge vill säga. Våra ubåtar 
tillbringar för mycket tid i hamn eller på 
varv.	Ubåten	kan	också	effektivt	påverka	
striden i nästan alla arenor, men bara om 
vi	 skaffar	 de	 nödvändiga	 vapnen,	 vilket	
vi inte gjort. Sverige har betalat den dyra 
kostnaden	för	att	köpa,	och	driva	”platt-
formen”,	men	inte	tagit	de	jämförelsevis	
blygsamma	kostnaderna	för	att	skaffa	ef-
fektiva vapensystem bortom den traditio-
nella torpeden. Vapensystem som kunna 
skada	en	fiende	på	allvar	och	väcka	om-
världens uppmärksamhet, om de använ-
des skarpt.

Ubåten har potentialen att bli ett av be-
nen i den svenska triaden för strategisk 
avskräckning, en bärande komponent i 
den	strategiska	idé	om	konventionell	an-
draslagsförmåga	 som	 Andrén	 skisserat.	
Kryssningsrobotar	 baserade	 på	 flygplan	
och på lastbilar, liksom raketartilleri med 
mycket lång räckvidd, skulle utgöra de 
andra benen. Nästan osårbar till sjöss i 
patrullområdet, och utrustad med vapen 
för olika måltyper och med riktigt långa 
räckvidder, blir ubåten en maktfaktor 
som	en	fiende	måste	ta	på	allvar.	Även	om	
större	delen	av	flygvapnet	och	 resten	av	
flottan	skulle	slås	ut	i	sina	baser	så	skulle	
ubåtarna kunna bita ifrån på ett sätt som 
både	 känns	 och	 märks.	 Tillsammans	
med	den	effekt	de	andra	benen	i	 triaden	
skulle ge, höjs därigenom tröskeln för att 
angrepp på Sverige och utsikterna för att 
vi ska få hjälp förbättras. Med stirling-
maskineri i kombination med modern – 
civilt utvecklad – batteriteknik kommer 
svenska ubåtar att ha överlägsen uthål-
lighet, och därmed kunna hålla sig dolda 
längre än i dag.12

12. Ubåtar använder fortfarande blyackumu-
latorer, trots att den civila batteritekniken tagit 
stormsteg, driven av efterfrågan på bärbara el-
apparater och på elbilar. Användning av moder-
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Tre villkor
Men för att ubåtsvapnet ska kunna bli 
ett av benen i en svensk strategisk av-
skräckningsstrategi krävs att tre villkor 
är uppfyllda. För det första, att det går att 
få ordning på hela den tekniska kedjan 
från projektering, via konstruktion, till 
drift, underhåll och vidmakthållande, så 
att vi har fungerande och moderna ubå-
tar. Det är ingen trivial utmaning – som 
det heter numera – givet de gångna 10-15 
årens torrsim, turbulens och brist på nya 
projekt.

För det andra, att minst en – helst två 
eller	fler	–	svenska	ubåtar	ständigt	befin-
ner sig på patrull. En förutsättning för 
fungerande strategisk avskräckning är att 

nare batterier i ubåtar borde kunna öka aktions-
tiden på batteridrift betydligt. 

vapen och vapenbärare säkert kan över-
leva	en	fiendes	 förstaslag,	och	samtidigt	
stå under den politiska och militära led-
ningens kontroll. Som vi alla vet kan det 
vara utomordentligt svårt att hitta en ubåt 
i	 undervattensläge	 någonstans	 i	 Öster-
sjön. Men bara om den är i uläge. Att ha 
en av fyra-fem ubåtar ständigt ute är ing-
en omöjlighet, britterna och fransmännen 
gör det med sina strategiska ubåtar. Minst 
en ubåt bör därtill ha hög beredskap för 
att snabbt kunna gå ut – fullt utrustad – 
för att vid behov stärka avskräckningen 
ytterligare. Men detta förutsätter änd-
ringar i dagens system för underhåll och 
bemanning, så att man kan få ut mer tid 
till	sjöss.		Mindre	tid	på	varv	och	fler	be-
sättningar	per	ubåt	kan	ge	väsentligt	fler	
dygn på patrull, till en blygsam kostnad, 
som ledamoten Norrby visade i en artikel 

Kryssningsrobot avfyrad från ubåt. Att kunna utnyttja torpedtuberna även för avfyring 
av moderna kryssningsrobotar skulle avsevärt kunna öka slagkraft och avskräcknings-
effekt	av	den	svenska	marinen.
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i	TiS	2012.13

Det tredje villkoret är att dessa ubåtar 
är utrustade med en fullständig vapen-
garderob omfattande inte bara fullt bruk-
bara torpeder, utan också alla de relevan-
ta vapen som kan avlossas från en 53 cm 
torpedtub: minor, självgående minor, sjö-
robotar och kryssningsrobotar mot mark-
mål. Därtill självfallet de spanings-, led-
nings- och eldledningssystem som krävs 
för	att	kunna	utnyttja	dessa	vapen	effek-
tivt. Gärna också luftvärnsrobot, först för 
självskydd, men på sikt kanske också för 
andra syften, som att bekämpa högprio-
riterade och svåråtkomliga mål. Att köpa 
och driva dyra ubåtar och sedan bara be-
väpna	 dem	med	 torpeder	 är	 kvalificerat	
slöseri.	Kryssningsrobot	och	sjörobot	på	
ubåt	var	kanske	en	exklusiv	och	exotisk	
resurs för trettio år sedan, men blir nu 
standard	 inom	allt	fler	flottor.14 Harpoon 
och	Tomahawk	kan	skjutas	från	en	väst-
lig standardtorpedtub, är mogna system i 
produktion, och är inte prohibitiva dyra.15 

Vapen
Köp	 av	 västliga	 standardprodukter	 är	
ingalunda problemfritt, och man har fort-
farande kostnader för integration, kan-
ske visst systemstöd, och så vidare. Men 
därmed undviks också de risker för ännu 
värre problem som ofta följer av egenut-
veckling och särlösningar.  Möjligheterna 
ökar också radikalt att vid behov snabbt 
kunna komplettera förråden genom lån 
eller köp.
Kryssningsrobot/markmålsrobot	 på	

13.	 Fredrik	Norrby,	”Ett	kostnadseffektivt	nytt-
jande	 av	marinens	 kvalificerade	 enheter”,	Tid-
skrift i Sjöväsendet, 2012:2.
14. Det bör inte ha undgått någon ledamot i 
KÖMS	att	Ryssland	numer	har	kryssningsrobo-
ten	Kalibr	ombord	på	Kiloubåtar,	och	även	ex-
porterat	denna	kombination	till	ett	flertal	länder.
15. Se not 4.

ubåt ska inte bara ses i ett strategiskt av-
skräckningsperspektiv, utan också i ett 
operativt perspektiv, både joint och com-
bined.	 Den	 framväxande	 ryska	 A2/AD-
förmågan	 i	 Östersjöregionen	 är	 redan	
med nuvarande gruppering ett bekym-
mer, och skulle bli ett än större problem 
om den kunde framgrupperas till den bal-
tiska	kusten,	till	Gotland	eller	till	Åland.	
Ubåten är kanske den enda vapenbärare 
som inte påverkas negativt av A2/AD, 
utan har närmast full operationsfrihet 
även innanför A2/AD-bubblan. 

Den fullt beväpnade ubåten är, tillsam-
mans	med	specialförband	och	amfibieför-
band, nästan de enda egna enheter som 
kan hjälpa oss att verksamt hantera en ef-
terhandssituation på Gotland. Därtill kan 
ubåt med markmålsrobot, liksom speci-
alförband, vara ett av de få förband som 
kan användas för att med rimliga utsikter 
till framgång slå ut A2/AD-systemens 
vapen och sensorer, på Gotland eller på 
andra ställen.16 Om sådan bekämpning 
lyckas, så öppnas vägen för andra sys-
tem och vapenbärare – egna eller andras  
– att komma till verkan. Detta kan vara 
en väsentlig faktor för att underlätta och 
bereda väg för tredje parts ingripande på 
vår	sida	vid	konflikt	i	närområdet.

Att vi på så sätt både kan slå mot en 
angripare och skapa/förbättra förutsätt-
ningar	 för	 insats	med	 t.ex.	 allierat	 flyg,	
kan vara mycket viktigt för att vi och 
den övriga regionen ska kunna få verk-
ningsfull hjälp i tid. Det är också en typ 
av synergisk insats som står i samklang 
med	 framväxande	 amerikansk	 doktrin	
(Air-Sea Battle-konceptet). 

Minor ger möjlighet att proaktivt ut-
nyttja	 en	 gynnsam	 militärgeografi.	 De	
16.	 ATACMS	eller	motsvarande	system	skulle	
dock också ha räckvidd mot Gotland från fast-
landet.
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har också en tidsdimension genom att 
de frigör ubåten från att ligga på pass 
och	vänta	på	att	fiende	löper	ut.	 I	stället	
lägger man sina minor och går vidare till 
nästa del av uppdraget. Räckvidden mot 
sjömål med robot kan vara tio gånger 
så stor som med torped, men förutsätter 
då att man kan få måldata att skjuta på. 
Med kryssningsrobot ombord tillförs en 
helt ny dimension, ubåten blir ett medel 
för projection of power ashore, och kan 
bekämpa markmål av operativ och stra-
tegisk betydelse på stort till mycket stort 
djup. Ubåten kan därtill ge måldata för 
andra	 skjutande	 system,	 till	 exempel	
egna eller annans sjömåls/kustrobotar. 
Därmed ökar sammantaget både den ope-
rativa	 effekten	 och	 ubåtssystemets	 bety-
delse väsentligt.
Ökade	räckvidder	för	vapnen	har	 inte	

bara en rumsdimension (når längre) utan 
också	en	tids-	och	taktikdimension.	Till-
sammans	 med	 flera	 typer	 av	 vapen	 ger	
längre	räckvidder	väsentligt	större	flexi-
bilitet och mångsidighet, större frihet att 
välja lämplig taktik. Längre räckvidder 
ger också bättre möjligheter till uppträ-
dande som optimerar möjligheterna att 
hålla sig dold och utnyttjandet av resur-
ser ombord (bränsle, syre/luft och vapen). 
Det	kan	bli	möjligt	att	lösa	fler	uppgifter	
från en och samma position, utan resurs-
krävande och röjande rusningar för att 
komma	inom	porté.17 För att fullt ut kun-
na utnyttja de längre räckvidderna krävs 
dock att ubåtssystemet kompletteras 
med avsevärt förbättrade spanings- och 

17. Även om operationsfriheten skulle bli större 
skulle	vissa	begränsningar	ändå	finnas,	 liksom	
att vissa uppgifter skulle komma att ställa krav 
på särskilda operationsområden, eller att vissa 
områden undviks. En prioritering av uppgifter-
na skulle därför även fortsättningsvis behövas, 
men att diskutera detta här skulle föra för långt.

målinmätningssystem för rörliga mål, 
främst sjömål. Dessa system kan vara 
fast monterade ombord, fjärrstyrda från 
ubåten eller oberoende av denna. Förbätt-
rade system för säkert samband från land 
till ubåt behövs också. Visserligen kan 
fasta mål markmål förplaneras och för-
programmeras i olika alternativ beroende 
på omfall, men eldorder kommer ändå att 
behövas om inte insatsbeslut ska delege-
ras till fartygschefen.18 

Tankeexperiment/
Koncept
Under förutsättning att de ovan nämnda 
tre villkoren – ordning på hela teknik-
kedjan, minst en ubåt ständigt ute, och 
en fullständig vapengarderob – kan upp-
fyllas så borde ubåtsvapnet kunna bli 
marinens huvudvapen. All annan marin 
verksamhet	i	flottan	–	utom	sjöburen	sig-
nalspaning och annan underrättelsetjänst 
– skulle då underordnas detta. 

18	 Övergång	–	helt	eller	delvis	-	till	ett	svenskt	
avskräckningskoncept av den typ som skisse-
rats	av	Andrén	 förutsätter	att	Sverige	 tillägnar	
sig förmågan till strategisk targeting, inklusive 
metoder för att bedöma vilka målval som ger 
avsedd verkan. Denna verksamhet skulle då 
sannolikt	behöva	lyda	direkt	under	ÖB	och	re-
geringen. Därtill behövs redan nu god förmåga 
till operativ targeting, både för egna och an-
dras stridskrafter. På sikt bör marinen och För-
svarsmakten sikta på en övergång till strid med 
system i samverkan (Cooperative Engagement 
Capability,	 CEC),	 där	 så	 är	 kostnadseffektivt	
och lösningarna är robusta. Men detta bör först 
ske när beprövade systemlösningar är färdigut-
vecklade, testade och driftsatta av annan stat 
(läs USA) och kan köpas från hyllan. Detta dels 
för att undvika kostnader/risker - erfarenheterna 
från Hydrasystemet bör vara en varning, dels 
för att våra system måste kunna samverka frik-
tionsfritt med vänligt inställda länders system.  
Den svenska försvarsmakten och marinen är för 
liten för att bara samverka internt.  
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Ubåtarna	borde	baseras	 i	 både	Karls-
krona och på Muskö/Berga. Därmed 
skulle rekryteringsunderlaget förbättras, 
sårbarheten	 minska	 och	 flexibiliteten	
öka,	liksom	den	operativa	effekten.	I	ba-
serna skulle ubåtarna, deras stödsystem 
och prioriterade förråd ha både skyl mot 
spaning – det skall inte vara lätt att se 
om ubåtarna är i bas eller till sjöss – och 
fortifikatoriskt	 skydd.	 Betong	 är	 billigt.	
Musköbergets skydd borde nyttjas i full 
utsträckning, inklusive möjligheterna 
till dolt in/utlöpande. Därtill borde rörlig 
bastjänst	kunna	bedrivas,	t.ex.	på	mellan-
liggande kuststräcka och på Gotland. 

Ytfartygens uppgifter skulle begränsas 
till att säkra ubåtarnas ostörda in- och 
utlöpande till baserna, samt stöd till ubå-
tarnas verksamhet och basering (även 
rörlig),	m.m..	IKFN-verksamheten	skulle	
begränsas till enbart det nödvändigaste. 
Flera av verksamheterna kopplade till 
IKFN	och	marin	 närvaro,	 kanske	 också	
sjöfartskydd i gråzonslägen, skulle kun-
na	 övertas	 av	 Kustbevakningen.	 Nöd-
vändiga författningsändringar och lätt 
beväpning	 av	 Kustbevakningens	 fartyg	
vore en teknikalitet om den politiska 
viljan	finns.	Däremot	 skulle	 skillnader	 i	
organisationskultur kunna bli ett större 
hinder för den tätare samordning som då 
skulle vara både nödvändig och naturlig. 

Ytstridsförmågan skulle enligt kon-
ceptet främst säkerställa att ubåtarna 
ostört kan löpa in och ut från patrull, sär-
skilt under hotade förhållanden. Eftersom 
det	främsta	hotet	mot	dem	då	finns	inom	
undervattensarenan betyder det att det 
måste	 finnas	 förmåga	 till	 ubåtsspaning	
(även	 flygburen),	 till	 ubåtsjakt,	 till	min-
spaning och minjakt/röjning. Det betyder 
i sin tur att inga omedelbara behov av 
större	förändringar	i	befintligt	fartygsbe-
stånd skulle uppstå. För att säkra in- och 

utlöpande från två basområden skulle det 
fortfarande behövas cirka ett halvdussin 
minjakts- och ubåtsjaktsfartyg på vardera 
stället, kompletterade med ubåtsjaktheli-
kopter	eller	-flygplan.	Därmed	skulle	det	
också	finnas	kapacitet	för	att,	åtminstone	
i dessa områden, hantera främmande un-
dervattensverksamhet.  
Konceptet	skulle	inte	göra	det	nödvän-

digt att i förtid avveckla fungerande och 
relevanta förmågor som dagens korvetter 
har, främst sjömålsförmågan – sådan den 
nu är. Särskilt Göteborgsklassens förmå-
ga att skjuta salva med sjörobot är värde-
full, och bör i det längsta behållas, om det 
är ekonomiskt försvarbart. Men på något 
längre sikt, inför livstidsförlängningar 
och inför omsättningar av vapen- och 
fartygsmaterielen, skulle ambitionerna 
kunna tillåtas nedgå betydligt. 

Ambitionerna kunde begränsas till 
ubåtsjakt och minjakt inomskärs och 
kustnära, samt till egenskydd mot luft-
hot. Med tanke på våra erfarenheter av 
multirollsfartyg vore det nog säkrast 
att ha två fartygstyper, en för vardera 
uppgiften. Men fartresurser, signatur-
reducering, ledningssystem och annat 
kostnadsdrivande kunde begränsas högst 
väsentligt. Eventuellt skulle del funk-
tioner,	 t.ex.	 spaning	med	 kabelsonar	 till	
havs, kunna läggas på gråmålade civila 
farkoster	 eller	 på	 Kustbevakningen	 (jfr	
USA:s	SURTASS-system).	
Vid	 nyanskaffning	 av	 ytstridsfartyg	

skulle	strävan	vara	att	ta	en	befintlig	och	
väl fungerade konstruktion – gärna en 
som används av våra grannar och part-
ners, göra endast absolut nödvändiga 
ändringar, och sedan låta bygga denna på 
kommersiellt	varv	utomlands.	Tross-	och	
stödfarkoster skulle upphandlas kom-
mersiellt.

Något som däremot skulle kunna gö-
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ras närmast omedelbart vore att avveckla 
allt inom Försvarsmakten, FMV och 
försvarsindustrin som har att göra med 
studier, projektering, konstruktion och 
byggnation av ytfartyg större än stridsbå-
tar. Förmåga till drift, underhåll och re-
paration, samt behov också till vidmakt-
hållande och upphandling, skulle dock 
behållas.

Värdering
Marinen skulle därmed få ett samman-
hållet	koncept,	en	operativ	idé,	som	skulle	
kunna uppfylla punkterna ovan. Genom 
hög	 operativ	 effekt,	 genom	 utnyttjande	
av undervattensdimensionens skydd, 
och genom en stark och tydlig koppling 
till	en	övergripande	strategisk	idé,	skulle	
en viktig roll för marinen säkerställas. 
Genom både en tydlig roll inom ramen 
för	 den	 strategiska	 idén,	 och	genom	det	
operativa genomförandet, skulle koncep-
tet jacka in i den övergripande avskräck-
ningen i vår del av världen. Genom kon-
centration på färre förmågor, och genom 
anskaffning	av	beprövade	standardvaror,	
borde risken för fördyringar och förse-
ningar minska. Genom fokus på opera-
tiv förmåga och genom tydliggörande 
av	 effektkedjan	 skulle	 det	 bli	 lättare	 att	
se var satsade resurser gör störst nytta. 
Genom koncentration på färre uppgifter 
– de facto en rollspecialisering – skulle 
ett skarpare mentalt fokus för marinen 
skapas, och kraft- och kompetenssplitt-
ring	 på	 flera	 fronter	 kunna	 undvikas.	
Om samarbetet med våra grannländer ut-
vecklas som regeringen hoppas, så skulle 
dessa kunna täcka upp för förmågor vi 
saknade	 eller	 är	 svaga	 på	 –	 exempelvis	
sjöfartsskydd, samtidigt som vi toge hand 
om undervattensdimensionen.19 Utökad 

19.	 Den	svenska	flottan	skulle	bli	en	spegelbild	
av den danska.

ömsesidig	 växeltjänstgöring	 skulle	 då	
kunna bidra till att vidmakthålla – kan-
ske också utveckla – viss kompetens och 
visst kunnande, om än på liten bredd.20 
Slutligen, men inte minst viktigt, skulle 
marinen kunna komma ur de senaste 25 
årens fruktlösa famlande och börja göra 
fart framåt.
Konceptet	 borde	 enligt	 min	 mening	

kunna rymmas inom en prolongerad eko-
nomisk ram. Om det skulle bli pengar 
över, eller om pengar skulle tillföras, 
borde dessa gå till att utöka antalet ubå-
tar,	 besättningar	 och	 vapen.	 Kostnaden	
per enhet borde då nedgå något genom 
skalfördelar. Med 6-8 ubåtar och mot-
svarande ökning av antalet besättningar 
borde två ubåtar ständigt kunna vara på 
patrull, eller en på patrull och en på an-
nat	uppdrag.	Två	ubåtar	ute	skulle	möjlig-
göra	patruller	 i	 två	områden,	 t.ex.	norra	
och	 södra	Östersjön,	 och	 därmed	 bättre	
geografisk	 täckning,	 främst	 med	 vapen	
mot sjömål. Det skulle också ge bättre ut-
hållighet och redundans, och vara svårare 
för en motståndare att parera, vilket sam-
mantaget skulle ge starkare avskräck-
ning,	 högre	 operativ	 effekt	 och	 större	
flexibilitet.

Högre ambitioner?
Först om det därutöver funnes pengar 

över skulle andra förmågor och farkos-
ter då kunna komma i fråga. Närmast 
till hands låge då ytstridsfartyg av typ 
något större korvetter, eller patrullfartyg 
med	 profil	 mot	 sjömålsbekämpning	 och	
ubåtsjakt, första hand för sjöstrid, sjö-

20.	 Danska	–	och	kanske	även	finska!	–	ubåts-
män på svenska ubåtar, svenska ytstridare på 
danska	 fregatter	 och	 finska	 korvetter.	Om	den	
finske	försvarsministerns	intresse	för	samarbete	
med Sverige på ubåtsområdet, se intervju i Suo-
men Kuvalehti den 23 oktober 2015.   
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fartsskydd och marin närvaro. Ett starkt 
luftvärn för egenskydd torde bli nödvän-
digt med tanke på robothotet. Fartygen 
borde helst vara av en beprövad typ som 
ett samarbetsland redan utnyttjar och 
borde byggas på kommersiella varv för 
att hålla kostnaderna nere. Den nya far-
tygstyp som Finland planerar för (Flottilj 
2020) borde i så fall undersökas, i syfte 
att möjliggöra synergier vad gäller ope-
rativ samverkan, drift, utbildning och 
underhåll.	Anskaffning	 av	denna	 typ	 av	
fartyg skulle också ge vissa möjligheter 
att när läget så medger medverka i inter-
nationella	insatser	längre	bort,	till	exem-
pel i Medelhavet.

Först om det – även när detta är ge-
nomfört – funnes ytterligare pengar över, 
borde en ambitionshöjning till andra för-
mågor kunna komma i fråga. Det som då 
skulle ligga närmast till hands vore den 
danska nivån, med allsidigt utrustade 
flexibla	 fregatter.	 21	 Kan	 Danmark	 så	
borde väl Sverige kunna. Vi såg några 
av fregatternas förmågor demonstreras 
av	KDM	Peter	Willemoes	i	Hanöbukten	
i somras. Eftersom HMS Malmö och 
stridsbåtar också var med i övningen var 
det inte utan att jag kom att tänka på den 
klassiska bilden från USS Iowas besök i 
Östersjön	 1985,	med	 uppvaktning	 av	 en	
svensk	patrullbåt:	”Patrullbåten	till	vän-
ster”.	
Till	 saken	 hör	 att	 de	 danska	 fregat-

terna redan tidigare hade modernt robot-
luftvärn med områdestäckning och två 
mycket	 kvalificerade	 radarer	 (SMART-
L och APAR) per fartyg. Men nu kom-

21.	 Robert	 Dalsjö,	 ”We	 No	 Longer	 Need	 a	
Sports Car, We Need a Station Wagon – Con-
ceptual Challenges and Issues for the Royal 
Swedish	 Navy”,	 i	 Niklas	 Granholm	 et.	 al.	 Six 
Perspectives on Naval Strategy FOI-R—2655—
SE (Stockholm: FOI, 2008)

mer de också att uppgraderas för att ingå 
Natos robotförsvar i Europa, liksom de 
norska fregatterna.22 Samtidigt skram-
lar Putin med både kärnvapen och med 
ballistiska robotar och kryssningsrobo-
tar, som av allt att döma kommer inta en 
mer framträdande roll på den Europeiska 
säkerhetsscenen framöver.23 Robothotet 
är ett hot från luften som inte kan han-
teras med defensivt jaktförsvar, vilket i 
Sverige varit den närmast allenarådande 
modellen för luftförsvar allt sedan LFU 
67. Europeiska småstater som Holland, 
Norge och Danmark reagerar nu på hot-
utvecklingen	 genom	 att	 skaffa	 fartygs-
baserat luftvärn med områdestäckning, 
och genom anslutning till Natos missil-
försvar.

Natos missilförsvar planeras att från 
2018 ha täckning över hela Skandina-
vien. Sverige måste som stat förhålla sig 
till denna hotutveckling och till detta ro-
botförsvar, på något sätt, under de kom-
mande åren. Försvarsminister Hultqvist 
försöker uppenbarligen få in oss under 
USA:s beskydd, så mycket som det går, 
utan att formellt gå med i Nato.24 Måhän-

22.	 Till	 att	 börja	 med	 är	 det	 endast	 en	 av	 de	
danska fregatterna som ska få sin radar uppgra-
derad för missilförsvar, men om Ryssland fort-
sätter att provocera blir det nog alla tre.
23. Se Fredrik Westerlund, Robert Dalsjö, Fred-
rik	Lindvall,	”Nuclear	Weapons:	Coming	Soon	
to	a	Theatre	Near	You!	–	Issues	Sweden	Cannot	
Ignore”	 i	Strategic Outlook No. 6 (Stockholm: 
FOI, 2015) kommande.
24. Försvarsmaktens pressmeddelande 150520 
om Baltops 2015; Prop. 2014/15:109, genomgå-
ende,	men	ssk.	Kap	4	och	5;	Samförståndsavtal 
med Nato om värdlandsstöd,	 Ds	 2015:39;	 Åsa	
Lindestam,	Olle	 Thorell,	 ”Nato	 vore	 för	 byrå-
kratiskt	 vid	 kris”,	Västmanlands Läns Tidning 
18/8	 2015;	 Peter	 Hultqvist,	 ”Sveriges	 militära	
samarbete	med	Nato	måste	fördjupas”,	Dagens 
Nyheter 30/8; Lördagsintervju i SR/P1 med Pe-
ter Hultqvist 19/9 2015, http://sverigesradio.se/
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da får vi även utan Natomedlemskap frå-
gan om vi vill att robotskölden ska täcka 
även oss. Men vad har vi i så fall att er-
bjuda USA och Nato i gengäld? Här tycks 
det	finnas	relevanta	uppgifter	för	en	mer	
ambitiös svensk marin satsning. Men det 
är nog en annan historia.

Invändningar
Många invändningar kan, och kommer 
säkert också, att riktas mot mitt tanke-
experiment.	Det	 är	 bra,	 det	 är	 det	 är	 så	
idéer	 prövas,	 som	 svagheter	 hittas,	 och	
som	samband	 identifieras.	Detta	kan	se-
dan	 leda	 till	 förbättringar	 av	 idén,	 eller	
till helt andra spår, eller bara fördjupad 
förståelse. Låt mig här nämna några in-
vändningar som jag själv tänkt på.

sida/avsnitt/604463?programid=3071.

Sjöfartsskyddet? 
Förvisso står och faller både näringslivet 
och folkförsörjningen med säkrad im-
port	 och	 export.	 Men	 fjärrsjöfarten	 har	
vi aldrig någonsin kunnat skydda med 
egna	 medel.	 Det	 finns	 förstås	 ett	 värde	
i att – från tid till annan - medverka i 
internationella insatser för att skydda 
fjärrsjöfarten mot pirater, smugglare och 
så	vidare.	Men	detta	skall	inte	förväxlas	
med verkligt sjöfartsskydd mot en mål-
medveten och kapabel motståndare. Där 
är vi, liksom förut, helt enkelt utlämnade 
åt världen och åt våra vänner utomlands. 
Däremot	 ligger	 färjetrafiken	 regionalt,	
kustsjöfarten och transporterna till Got-
land som helhet inom vårt räckviddsom-
råde, liksom också Göteborgs hamn och 
hamninlopp. Man kan tänka sig gråzons-
lägen där det skulle vara relevant att es-

”Artist	inpression”	av	den	nya	fartygstyp	som	Finland	planerar	anskaffa,	vilken	kan	
övervägas	för	en	samanskaffning	från	svensk	sida.	Bild:	Finska	marinen.
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kortera färjor till Visby, Helsingfors eller 
Tallinn,	eller	att	röja	minor	i	inloppet	till	
Göteborg.	 Men	 om	 krig	 pågår	 i	 Öster-
sjön är det högst tvivelaktigt om vi med 
nuvarande marin ens kan säkra enstaka 
sjötransporter till Gotland. Om alla kor-
vetter sattes in samtidigt, och det fanns 
tillräckligt många fungerande ubåtsjakt-
helikoptrar så skulle kanske ubåtshotet 
kunna	hanteras.	Men	inte	flyg-	och	robot-
hotet. Och i ett krig är lastfartyg lovligt 
byte, särskilt om de är lastade med trupp 
och materiel. Gotlands försvarsproblem 
måste lösas på annat sätt.

Sjömålsbekämpning? 
Jag	tror	att	flesta	insatta	nu	inser	att	under	
det kalla kriget så övervärderade vi kust-
invasionshotet, liksom vi även övervär-
derade lufthotet mot våra fartyg till sjöss. 
Vi	fick	därmed	ett	överskott	på	sjömåls-
bekämpningsförmåga, sett relativt hotet. 
Ubåtar,	attackflyg,	utsjömineringar,	ytat-
tack, och väl utbyggt fast och rörligt kust-
artilleri	hade	kunnat	sänka	hela	fiendens	
tonnage många gånger om, om de bara 
fick	komma	till	skott.	Nu	är	hotet	antals-
mässigt mycket mindre, om än kvalitativt 
bättre.	 Dessutom	 behöver	 inte	 fienden	
komma över havet längre. Han kanske 
inte kommer alls, han kanske bara slår ut 
våra fjärrstridskrafter och vitala system 
med egna fjärrstridskrafter. Om det trots 
allt	 skulle	 finnas	 sjömål	 att	 bekämpa	 så	
skulle vi med skisserad struktur fortfa-
rande kunna bekämpa sjömål med robot, 
torped och minor från ubåt, med robot 
och	minor	från	attackflyg,	plus	med	amfi-
bieförband på ett ställe. Om det skulle be-
hövas ytterligare bekämpningskapacitet 
mot	 sjömål	 så	 är	 det	 nog	 kostnadseffek-
tivast att montera sjörobotar på lastbilar, 
samt	 att	 beväpna	 befintliga	 helikoptrar	
med lätt sjömålsrobot.

Internationella insatser? 
Behov	 skulle	 nog	 finnas	 och	 goda	 skäl	
kunna anföras, men i nuvarande om-
världsläge	 och	 med	 befintlig	 ekonomi	
skulle nog de nationella säkerhetsbeho-
ven behöva stå i centrum. Endast sådana 
resurser som kan avvaras hemma skulle 
kunna erbjudas internationellt, typ ME 
04 i Atalanta.
IKFN och marin närvaro? 
Varför skulle inte det mesta kunna skötas 
av en annan av statens maritima myndig-
heter med befogenhet att använda tvångs-
makt,	 nämligen	 Kustbevakningen?	 Så	
gör många andra länder. Men då borde 
också	Kustbevakningens	fartyg	ges	enk-
lare	beväpning,	som	fallet	är	i	exempelvis	
Norge, och en tätare samordning mellan 
KBV	och	marinen	åstadkommas.	Endast	
om	KBV:s	 resurser	 inte	 räckte,	eller	vid	
undervattenskränkningar, skulle marin 
förstärkning behövas. 
Industrin? 
Självklart skulle alla som har intressen 
– eller sin identitet – kopplade till kon-
struktion och tillverkning av ytstridsfar-
tyg i Sverige protestera mot föreslagen 
inriktning. Men det är numera en betyd-
ligt mindre skara än förr. Och dessutom 
är Saab, Investor och familjen Wallen-
berg	 affärsmän.	 De	 behöver	 nog	 inte	
upplysas om att den svenska marknaden 
för örlogsfartyg är för liten, samtidigt 
som	Kockums	och	FMV:s	 inriktning	de	
senaste	30	 åren	 inte	har	varit	 någon	ex-
portsuccé.	Att	växla	 in	en	döende	ytfar-
tygsproduktion mot en större satsning på 
ubåtarna och undervattenssektorn skulle 
kunna te sig som en lovande proposition. 
Att Sverige valde att rollspecialisera sig 
på ubåtssidan, med ubåtar från Saab/
Kockums,	skulle	till	och	med	kunna	vara	
ett säljargument.
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Avslutning
Ovan	 har	 jag	 som	 ett	 tankeexperiment	
skisserat en radikalt ny roll och en del-
vis ny struktur för marinen. En roll som 
skulle kunna erbjuda en väg ut ur mari-
nens nuvarande sorgliga predikament, 
en väg som också stärker Sveriges och 
regionens säkerhet. Skjut gärna på mitt 
uppslag, det är just ett uppslag eller tan-
keexperiment,	och	som	sådant	naturligen	
ofärdigt.	Det	finns	säkerligen	mängder	av	
saker som jag inte tänkt på. Det kanske 
finns	 bättre	 och	 helt	 annorlunda	 idéer,	
som inte – nota bene – förutsätter radi-
kala omavvägningar inom Försvarsmak-
ten eller i statens budget. Men kom då 
med	 förslag	 till	hur	 idén	kan	 förbättras,	
eller med helt nya och bättre förslag. För 
i det läge marinen är nu, där kan den inte 
stanna. 
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Renewed Threats From the Islamic State on 
the Cruise Industry
Access to the sea acquired by the Islamic State is an important turning point in the 
war conducted by the Islamists. The priority given to the territorial coverage by the 
movement does not exclude major actions carried out on the sea routes provided they 
serve its strategy. It will probably want to emphasize at sea the same type of actions 
as ashore and seek to achieve mass killings in the Mediterranean Sea. The effects 
will be potentially much more serious than on land because of the confinement of 
persons on board ships; shipping induces a very significant change of scale of the 
threat.

The	 Islamic	State	 (IS)	has	 access	 to	 the	
sea through two movements that pled-
ged allegiance to it: the Sinai Province in 
Egypt and the Islamic State in Libya.	The	
first	one,	particularly	active	 in	 the	Sinai	
Peninsula,	must	fight	well-organized	and	
active Egyptian forces denying access 
to coastal infrastructure. It is forced to 
operate clandestinely, an unfavorable si-
tuation for maritime activity. By contrast, 
the second one takes advantage of the dis-
integration of the Libyan State to control 
extensive	 coastal	 areas.	 Because	 of	 the	
nature of terrorist movements, their ter-
ritorial	control	fluctuates	over	time	follo-
wing	the	fights	with	their	Islamist	oppo-

nents.	The	 IS	controls	at	 least	 two	main	
areas on both sides of the ports of Sirte 
and Derna, where it has a permanent ac-
cess to the relatively large technical re-
sources	necessary	to	launch	maritime	ex-
peditions. It does this at virtually no risk 
out of the threat of occasional air raids, 
such as the one carried out in retaliation 
by Egypt on February 16, 2015 in Sirte, 
after 21 Egyptian Copts were slaughte-
red.	 The	 lack	 of	 organized	 state	 forces	
allows it to conduct local raids with light 
means from other coastal areas where the 
presence of hostile forces is reduced.

Although no public threat has been 
pronounced so far, it is clear that cruise 
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ships come under the category of the fa-
vorite targets of the Islamic State1.	 The	
attack of defenseless target is a usual 
mode of action of the movement. Rather 
than	 the	 target	 itself,	 what	 justifies	 the	
action	 is	 the	 shaping	of	 the	movement’s	
image resulting from the attack in both 
the	public	and	 the	supporters.	The	rapid	
loss of a large cruise ship with the ma-
jority of its passengers and crew ensuing 
an attack could double the number of los-
ses	 in	 connection	 with	 al-Qaeda’s	 9/11	
attack.	 The	 accident	 of	 the	Costa Con-
cordia cruise ship January 13, 2012 near 
the	island	of	Giglio	in	the	Tyrrhenian	Sea	

1.	 ‘Al	Qaeda	core’	aims	at	a	strategic	effect	by	
attacking the global economy pillars for knock-
ing	 down	 the	 Western	 Powers.	 The	 Islamic	
State, for its part, prefers to build up its image 
of public enemy number 1 of the international 
community	 while	 firming	 his	 grip	 on	 the	 ter-
ritories it controls. For that it favors a tactical 
approach, simultaneously practicing coercion/
seduction actions and soft targets attacks.

gave	figures.	 It	highlighted	 the	 impossi-
bility to evacuate quickly enough several 
thousand passengers and crew2.	The	first	
unit of the new Vista-type cruise ship to 
be delivered in June 2017 by the ship-
yards in Saint-Nazaire will embark up to 
7250 persons....
The	 presence	 of	 IS	 in	 the	Mediterra-

nean, a sea where the cruise industry is 
particularly active, further increases the 
likelihood of taking action. Attacks3 on 

2. Of all the poor decisions - often going 
against the laws of the sea - taken by the captain, 
the one to turn back and ground his ship preven-
ted capsizing and allowed the evacuation of over 
4000	 people	 in	 almost	 five	 hours.	 In	 doing	 so	
he avoided a major catastrophe, saving several 
thousand victims who could not leave the ship if 
she	had	sunk	offshore.
3.	 The	 offshore	 capacity	 of	 the	 Islamic	 State	
was demonstrated on two occasions; November 
12, 2014, when an Egyptian warship was at-
tacked by several boats while sailing at 70 km 
off	Damietta.	 The	 intervention	 of	 aircraft	 was	
necessary to regain the initiative; on September 

IS maritime operations.
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the high sea are to be feared because of 
the large number of consecutive shipw-
reck victims, failing to make the ship 
aground on a shoal. Not to mention the 
devastating economic impact on the cru-
ise	 industry,	which	benefits	from	an	un-
precedented	 global	 boom.	 The	 question	
is no longer whether a cruise ship will be 
attacked, but when? Are we prepared to 
face it?
According	to	the	report	‘	Maritime	Ter-

rorism	-	Risk	and	Liability’	by	the	RAND	
Center	 for	 Terrorism	 Risk	Management	
Policy (2006), this modus operandi is not 
new.	In	August	2005,	authorities	 in	Tur-
key arrested Louai Sakka after a one-ton 
bomb he was making in the resort town 
of	Antalya,	in	Turkey,	went	off	prematu-
rely. A longtime associate of al Zarqawi, 
the precursor of IS, Sakka had planned 
to put the bomb on his 27-foot motorized 
yacht, the Tufan, and ram into a cruise 
ship carrying Israelis. Similar plots had 
been planned in the same city in 2002 and 
2003.

Other types of maritime actions from 
IS are of course possible. Gifted with an 
extraordinary	 inventiveness	 and	 remar-
kable innovation spirit, as tactical and 
technical, access to the sea opens up to it 
a huge array of opportunities.

Addendum – 15 November 2015:
Since	 that	 article	 first	 was	 completed,	
two tragic events happened, providing 
additional consistence—if need be-to 

1st	2015	when	a	ship	carrying	weapons	of	Alex-
andretta	to	Turkey	to	Libya	was	intercepted	by	
Greek coastguards near Crete.

that thesis. None concerns the maritime 
domain, but both suggest an evolution of 
ISIS strategy - coherent with the article 
- that could also concern sea-related ac-
tions in the short term.
The	first	one,	more	than	an	inflexion,	is	

an	increase	of	the	organization’s	objecti-
ves	that	can	be	explained	by	the	vacuum	
left by Al Qaida in the Arabian Peninsula 
due to the double threat that it currently 
faces	 in	 Yemen	 (the	 Houthis	 offensive	
and the Saudi Arabian-led intervention in 
Yemen).	Thus,	AQAP	 is	 forced	 to	delay	
its overseas operations for the moment.
The	second	is	that	the	operational	pres-

sure on ISIS forces in Syria—due to the 
momentum of the Combat air support 
provided by Russian air force to regular 
Syrian troops—forced it to adopt a de-
fensive posture that could prove deadly 
in	the	short	term.	To	loosen	the	grip,	it	is	
diversifying its modus operandi and stri-
kes new theaters of operations.
•	 On October 31, 2015, the Sinai Pro-

vince group downed a Russian Air-
bus A-321 above the Sinai peninsula, 
killing 224 people.

•	 On November 13, 2015, several co-
ordinated attacks combining a series 
of	explosions,	shootings,	and	a	mass	
hostage-taking in the heart of Pa-
ris killed more than 128 people and 
wounded another 300. ISIS claimed 
responsibility for that.

Both actions display evidence of a shift 
in	the	militant	group’s	tactics,	toward	at-
tacks	that	inflict	massive	civilian	casual-
ties outside its territorial base.
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Design av Marina Integrerade Komplexa 
System - Ubåtar, Del 1
Svenska staten har i juni 2015 lagt beställning på två ubåtar typ A26. Utvecklingen 
av A26 har pågått under lång tid pga. flera faktorer. Egentligen påbörjades studier 
och utveckling av Nästa generation ubåt redan i oktober 1987 med Ubåt 2000, se-
nare följt av det samnordiska ubåtsprojektet Viking och slutligen starten av A26, i 
januari 2005. Då utvecklingen till stor del kommit att handla om att varmhålla myn-
digheters och industrins kunskaper och förmåga till att utveckla, konstruera och 
bygga nya ubåtar, har den tidigare svenska så effektiva modellen i stället överskug-
gats av beläggningsbehovet före utvecklingen av nya metoder och verktyg för effek-
tivare utveckling och design. När nu A26 är beställd borde studier inför ersättaren 
av det framgångsrika A19S Gotlandssystemet påbörjas. Dessa ubåtars nominella 
tekniska livslängd går ut i perioden 2025 - 2030. Det finns därför anledning att re-
dovisa de senaste rönen inom metoder för ubåtsdesign ur ett svenskt designperspek-
tiv. I två artiklar presenteras en ny sammanhållen metodik för de tidiga faserna av 
ubåtsutveckling. En sammanhållen metodik som; tidigare, väsentligt snabbare och 
med högre precision undersöker utfallsrummet av möjliga designalternativ utifrån 
tekniska, ekonomiska och operativa inflytelsefaktorer. Redovisningen kommer att 
ske i två delar varvid den första delen redovisas i föreliggande artikel. Artikeln base-
ras i huvudsak på författarens nyligen framlagda och försvarade doktorsavhandling 
i ämnet ubåtsdesign.  

Inledning
Den här artikelserien i två delar presen-
terar en sammanhållen metodik av för-
fattaren [1] baserad på principerna för 
Simuleringsbaserad design (SBD) med 
ett antal metoder för Marina Integrerade 

Komplexa	 System	 (MIKS),	 dvs.	 fysiskt	
stora	 designobjekt	 exemplifierade	 med	
ubåtar. Den utvecklade sammanhållna 
metodiken formar basen för ett modell-
baserat systemarbete utformat för ubåtar.
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De olika modellerna och metoderna 
har skräddarsytts och anpassats för rå-
dande skeppsbyggnadsstandard. Meto-
diken kan användas från det första steget 
i designprocessen, från behov och krav 
från en kund och dess intressenter till 
ett resultat i form av en balanserad och 
kostnadseffektiv	designlösning	i	form	av	
en	preliminär	designspecifikation	 för	 en	
ubåt. Den sammanhållna metodiken är 
ett	effektivt	verktyg	för	designteam	i	sö-
kandet efter en bästa design, dvs. en möj-
lig och giltig designlösning som möter de 
uttryckta	behoven	och	identifierade	krav.	
Fokalpunkten för den sammanhållna me-
todiken	är	tidigare	kunskapstillväxt	i	de-
signprocessen i jämförelse med klassisk 
designmetodik. 

Själva syftet med metodiken är att nå 
en högre nivå på kunskap och med hö-
gre precision samt som en följd även nå 
bättre kostnads- och prestandapredikte-
ringar men med färre iterationscykler. 
Den sammanhållna metodiken består av 
en parametrisk konceptutforsknings mo-
dell för ubåtsdesign inkluderande en mo-
dell för kostnadskalkyl. En händelsestyrd 
och Monte Carlo-baserad operationsana-
lys stödjer värderingen i systemanalysen 
och utvärderingen av ett komplett ubåts-
system. 

Metodik, metoder och verktyg har ut-
vecklats parallellt sedan 1990-talet fram 
till idag initialt vid Chalmers tekniska 
högskola och Försvarets materielverk 
(FMV) och sen några år tillbaka även vid 
Totalförsvarets	 forskningsinstitut	 (FOI).	
Under hela utvecklingen har industrin, 
främst	Kockums,	SSPA	och	 tidigare	 3K	
Akustikbyrån, stöttat verksamheten i en 
positiv och konstruktiv anda.

Denna artikelserie kommer att behand-
la områdena; A: klassisk design av ubåtar, 
B: utvecklingen av en ny sammanhållen 

metod,	C:	behovsidentifiering	och	design	
av krav, D: teknisk design, E: ekonomisk 
prediktering, F: operationsanalys, G: sys-
temanalys och urval samt H: några avslu-
tande	kommentarer	och	exempel.	I	denna	
första artikel behandlas delarna A-D, och 
i artikel 2 följaktligen del E-H.

Klassisk design av ubåtar 
Ubåtar och avancerade ytstridsfartyg är 
något av det mest komplicerade system 
som går att utveckla och bygga, därav 
beteckningen	Marina	 Integrerade	 Kom-
plexa	System,	MIKS.	Orsakerna	är	flera;	
Normalt byggs ubåtar och ytstridsfartyg 
i ett fåtal enheter utan föregående proto-
typ.	Samtidigt	skall	flera	olika	uppgifter	
kunna lösas under samma uppdrag. Detta 
ger	 behov	 av	 flera	 funktioner	 som	 inte	
bara	 skall	 samexistera	 i	 samma	 fartyg	
utan dessutom har olika beroenden och 
varierande grad av integration i ett sam-
manställt integrerat fartygssystem. Den-
na samtidiga variation av uppgifter under 
olika företagstyper skall normalt lösas av 
ett och samma fartyg. 

För en ubåt tillkommer att den stän-
digt skall vara i vikt- och volymsbalans 
på, men speciellt under ytan, samt att 
samtliga funktioner skall få plats i en 
mer begränsad volym jämfört med yt-
fartyg. Detta ställer därför ännu högre 
krav på noggrannheten vid utveckling 
och design. Felaktiga vikts- och volyms-
beräkningar tidigt i ett projekt hämmar 
och i värsta fall omöjliggör slutförandet 
av ett ubåtsprojekt. Jfr med utvecklingen 
av det pågående spanska ubåtsprojektet 
S90A som blivit för tungt. Även i Sve-
rige har vi haft vår del av problem, bl.a. 
då akterskeppet på projekt A11 Sjöormen 
behövde	 kompenseras	 med	 flytelement	
i den aktra formkåpan pga. en för tung 
propellermotorinstallation. I en jämfö-
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relse mellan torpedbåt typ Spica II och 
ubåt	 typ	Näcken	gjord	av	Kockums	AB	
[2] antyds en packningsgrad som var tre 
gånger större för ubåt i jämförelse med 
torpedbåt. Detta förklarar varför det inte 
är	 så	 lätt	 att	 flytta	 om	 eventuellt	 felpla-
cerade komponenter och system i en ubåt 
och samtidigt behålla alla balanser i ett 
sent skede. Den fortsatta redovisningen 
fokuseras på design av ubåtar, men är 
även i generella drag giltig även för av-
ancerade ytstridsfartyg i synnerhet och 
fartyg i allmänhet.

Själva syftet med fartygsdesign är att 
utveckla ett förslag till ett möjligt fartyg 
eller som i vårt fall en ubåt. Denna är ba-
serad på önskemål uttryckta som behov 
och blir i realiteten en serie av kompro-
misser mellan behov-utformning-kost-
nad-effekt,	vilka	samtliga	skall	tillfreds-
ställa kunden och dess intressenter.

Ubåtsdesign blir därför processen av 
en utveckling av en designbeskrivning 
för en möjlig ubåt till en nivå som är 
tillräcklig för dess produktion och bygg-
nad, dvs. från studier, förprojektering 
och projektering fram till en byggnads-
specifikation,	 som	med	 sina	 egenskaper	
och	förmågor	och	relaterad	systemeffekt	
motsvarar ett förväntat beteende och re-
sultat	i	en	eller	flera	specificerade	opera-
tiva konditioner och förhållanden. Denna 
successiva stegvisa process framgår av 
Figur 1 ovan. 

En designbeskrivning, även kallat kon-
cept, innehåller information om storlek, 
form, arrangemang, funktioner, system-
lösningar och prestanda för ubåten och 
dess system. Relevanta prestanda beror 
i stort på de uppgifter och företagstyper 
som ubåten skall kunna genomföra. Den 
klassiska designprocessen för örlogsfar-

Figur 1: Principiell bild av en designs utveckling, från behov till en komplett bygg-
nadsspecifikation	[3].
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tyg och ubåtar har i stort varit sig lik un-
der större delen av 1900-talet. Baserat på 
ställda eller utvecklade krav beräknades 
och ritades ubåtar om tills de nödvändiga 
balanserna var uppfyllda. Redan för ett 
ubåtsförslag tog detta ansenlig tid och 
involverade	flera	kategorier	av	ingenjörer	
och	 designers.	 Nya	 idéer	 implementera-
des stegvis och för att stabilisera design-
processen och kunna gå vidare, så “frys-
tes”,	dvs.	låstes	designen	i	olika	skeden	i	

syfte att reducera osäkerheter. Detta hade 
en	olycklig	sidoeffekt	på	kreativiteten	och	
att alternativa vägar begränsades tidigt i 
projekten. De långa utvecklingstiderna 
resulterade också i att systemen när de 
väl var levererade, redan var föråldrade 
enligt Nordin [3]. Den multifunktionella 
strukturen hos ett ubåtssystem innebär 
att	en	direkt	lösning	inte	är	möjlig	att	fin-
na. I syfte att hitta en lösning användes 
en iterativ procedur, vanligtvis beskriven 

Figur	2:	Designspiralen	anpassad	för	militära	ubåtar,	[6].
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med hjälp av den progressiva designspi-
ralen, Evans [4], vilken beskriver den allt 
ökande säkerheten av ett koncept och dess 
operation	när	designen	efter	flera	varv	 i	
spiralen närmar sig dess centrum. Varje 
varv i spiralen symboliserar en komplett 
genomgång av samtliga avsnitt för den 
aktuella detaljnivån för hela konceptet. 
Spiralens centrum representerar att en 
balanserad	 lösning	 har	 nåtts.	 Kostnads-
aspekterna i ett projekt introducerades 
i	 spiralen	 av	 Buxton	 [5]	 och	 placerades	
efter den tekniska designen. Spiralen an-
tyder en tydlig sekventiell process vilket 
inte är korrekt. Flera av avsnitten kan och 
genomförs i realiteten parallellt. Även en 
designspiral anpassad för militära ubåtar 

introducerades [6], se Figur 2. 
I	 figuren	 framgår	 att	 de	 fyra	 olika	

kvadranterna representerar olika delar 
av den marina installationsstrukturen. 
MIMI 1-2 representerar skrov och gene-
ralarrangemang. MIMI 3-5 representerar 
skeppstekniska system och hotelldelen 
medan MIMI 6-9 representerar kommu-
nikation, sensorer, ledningssystem och 
insatslast för uppdragen. Slutligen repre-
senterar MIMI 0 de nödvändiga balan-
serna avseende vikt-volym och stabilitet, 
energi-effekt-uthållighet	 samt	 totalkost-
naden. 

Problemen med klassisk design kan, 
baserat på ovanstående, se Figur 3, be-
skrivas på följande sätt:

Figur 3: Principiell beskrivning på klassisk kunskapstillväxt för ett ubåtsprojekt typ 
A17	[3].
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•	 Låg precision i beräkningar i den 
tidiga designprocessen, vilket ledde 
till;

•	 Långsam konvergens och balans 
alldeles för sent i processen, vilket 
ledde till;

•	 Endast få alternativ kunde studeras, 
vilket samlat ledde till;

•	 En	långsam	kunskapstillväxt.
Samtidigt fattades trots relativt stora 
osäkerheter beslut tidigt på denna in-
formation vilket i sin tur resulterade i 
en snabbt uppbunden kostnad i det ak-
tuella projektet varvid möjligheterna att 
ändra designen snabbt nedgick då detta 
blev allt svårare.  I Figur 3 visas det re-
ella	 kostnadsutfallet	 för	 anskaffningen	
av ubåt typ A17. Det kan då observeras 
att endast en liten del av projektet, ca 4,9 
%	av	 anskaffningsvärdet,	 användes	 i	 de	
tidiga faserna – då de viktiga besluten 
om ubåtens utformning, balanser och 
systemeffekt	 bestäms.	 Detta	 problemen	
blev tydligt i och med studierna, förpro-
jekteringen samt projektering av ubåtar 
typ A14 och A17. Som en följd av detta 
utformades och designades ubåt typ A19, 
senare A19S med luftoberoende Stirling-
maskineri, i allt väsentligt på resultatet av 
den färdiga ubåten typ A17. 

Inför studierna med Ubåt 2000, okto-
ber 1987, hade osäkerheterna i precision 
i de tidiga faserna blivit så stora att det 
beslöts att något måste göras. Uppgif-
ten gick initialt bl.a. till författaren, då 
verksam vid Chalmers tekniska högskola 
inom området fartygs- och ubåtsdesign 
för FMV. Men i avsaknad av ett reellt 
projekt drog utvecklingen av den nya 
metodiken ut på tiden pga. avsaknad av 
ekonomiska medel och nödvändiga prio-
riteringar. Först i samband med bristen 
på utbildade ubåtsingenjörer, återstarta-

des utvecklingen 2002 samt utbildningen 
av ubåtsdesigners i ett samarbete mellan 
FMV,	Kockums	och	Chalmers	2003.

Utveckling av en modern 
sammanhållen metod för 
ubåtsdesign
Dessa artiklar beskriver den vetenskap-
ligt baserade utvecklingen av designme-
toder	 för	 Marina	 Integrerad	 Komplexa	
System	(MIKS)	exemplifierade	med	mi-
litära ubåtar [1, 3, 6] Med design, avses 
ett helhetsperspektiv för systemdesign, 
alltså inte bara tekniska delar, utan också 
kostnad,	prestanda	och	systemeffekt	som	
anges	i	Nordin	[1,	3,	6]	och	Kormilitzin	&	
Khalizev	[7].	Som	en	följd	av	detta	beto-
nas	här	särskilt	egenskaperna	för	MIKS:
•	 Marina, eftersom dessa är fysiskt 

stora system som ofta tillverkas i en-
dast ett fåtal enheter och normalt utan 
någon tidigare prototyp. Detta ställer 
stora krav på designprocessen från 
början i de tidiga faserna.

•	 Integrerade,	då	flera	funktioner	sätts	
samman i ett mindre antal men i ett 
mer integrerat system, ofta med se-
kundära redundanser, vilket innebär 
att även andra system kan utföra 
funktionen.

•	 Komplexa, då hela systemet måste 
lösa	 flera	 olika	 funktioner	 och	 upp-
gifter, ofta under samma uppdrag. 
Funktioner och deras funktionella 
krav kan därför inte hittas med di-
rekta metoder.

Designspiralbeskrivningen av design-
processen kunde dock ge intrycket av 
ett sekventiellt arbetsmönster trots att 
realiteten mer visade på ett parallellt 
arbetssätt vid design. Med införandet 
av begreppet Concurrent Engineering 
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(CE) och utveckling av Systems Engine-
ering (SE) under 1990-talet, ersattes till 
del designspiralen som en beskrivning 
av	 arbetsflödet	med	 en	V-modell	 vilken	
fokuserar på de tekniska aspekterna av 
projektprocessen.	I	figur	4	presenteras	en	
V-modell	anpassad	för	MIKS.	Den	börjar	
med användarnas behov i det övre vänst-
ra hörnet och slutar med ett användarva-
liderat system baserat på operativ-taktisk 
acceptans. 

Mellan dessa två start- och slutpunk-
ter, beskriver V-modellen från vänster 
designprocessen från en hög systemnivå 
med begreppet verksamhet till en låg nivå 
baserat	 på	 dekomposition	 och	 definition	
av delar och slutar längs ner med starten 
av produktion. Därefter följer successivt 
högre nivåer av enheter och delsystems 
införande och integrering upp till test-
ning,	 verifiering	 och	 validering	 tills	 det	
kompletta systemet har överlämnats till 
användaren för uppdrag och underhåll. 
Testningen	 inkluderar	 fabriksacceptans-
tester	(FAT),	hamn-	eller	kajprov	(HAT)	

och	sjöprov	(SAT)	där	de	tekniska	syste-
men kontrolleras.

Syftet med Systems Engineering är ett 
tvärvetenskapligt synsätt av processer 
och metoder för att ge en helhetssyn för 
fysiskt	stora	och	komplexa	system	såsom	
MIKS	som	ubåtar	och	ytstridsfartyg.	Far-
tygsdesign och relaterade optimerings-
problem har antika rötter och innehåller 
besvärliga matematiska lösningar. Enligt 
Brown och Salcedo (2003) är designut-
rymmet för fartygets konstruktion icke-
linjära, icke-kontinuerliga och associerat 
med en mängd olika villkor och trösklar. 

I beskrivningen av SE-processen, ut-
färdat av Department of Defense (DoD), 
USA,	 figur	 5,	 är	 det	 uppenbart	 att	 pro-
cessen är iterativ och att designsyntesen 
i sig kan påverka härledda och utveck-
lade	krav.	Kraven	i	tidiga	faser	är	därför	
designade genom processen för iterativ 
design som ger designsyntesen enligt 
Nordin [1, 3]. Enligt Andrews [8, 9], är 
detta klarläggande av krav eller förtydli-
gande av de verkliga behoven, dvs varför 

Figur 4: En mer modern presentation av designprocessen. SE V-modell anpassad för 
MIKS	[1].
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systemet behövs helt vitalt för projektet.
Metoden Modellbaserad Systems 

Engineering (MBSE) förespråkar, enligt 
Rodgers et al [10], användning av dyna-
miska systemmodeller som utvecklas i 
noggrannhet	och	förfining	genom	projek-
tets faser och främjar användningen av 
elektroniska medier och verktyg. MBSE 
och ISO/IEC 15288 utgör förutsättningar 
för utveckling av en sammanhängande 
metod i denna avhandling. Processen 
fokuserar på systematisk spårbarhet i en 
iterativ	designprocess,	 illustrerad	 i	figur	
5. Ubåtsprojekt som pågår i mer än 10 år 
har av naturen sina största osäkerheter i 
början, men det är också där påverkbar-
heten är som störst, dvs. förändringsmöj-
ligheten är fortfarande stor. Graden av 
inflytande	i	de	olika	anskaffningsfaserna	
under ett nominellt ubåtsprojekt baserat 
på uppbunden kostnad och resultat visar 
tydligt vikten av aktivitet i de tidiga fa-
serna,	vilket	illustreras	i	figur	6.
Önskan	 är	 naturligtvis	 att	 påverkbar-

heten kan hållas öppen så länge som möj-
ligt och att andelen av uppbundna kostna-
der kan hållas nere så länge som möjligt 
samtidigt som det säkerställs att en hög 
nivå	av	kunskapstillväxt	kan	nås.	För	att	
förbättra	kunskapstillväxt,	 noggrannhet,	
hastighet och den kvalitativa och kvanti-
tativa informationen i den nya mångfal-
den av utforskade alternativ, behövdes ett 
nytt verktyg för design i de tidiga faser-
na, dvs. från studier till projektering, då 
ubåten	definieras.

Från början var det de statliga och in-
dustriella behoven inför Ubåt 2000 av 
bättre verktyg med högre precision från 
första	idé	till	en	komplett	ubåtsspecifika-
tion som initierade utvecklingen av me-
toder,	modeller	 och	 verktyg.	 Strax	 efter	
utvecklingens börjat blev det uppenbart 
att det inte bara var verktyg som behöv-
des. Ett vetenskapligt förhållningssätt 
behövdes för att säkra en stabil utveck-
ling av den nya metoden inklusive dess 
tillämpning i verktyg. Samtidigt med att 

Figur 5: Den iterativa SE-processen enligt DoD, USA, 2001.
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sökandet efter en teoretisk bas inleddes, 
hittades en metod för tillämpad forsk-
ning rapporterad av Jörgensen [11] och 
Claesson [12]. Denna metod fokuserar 
uppmärksamheten på samspelet mellan 
teori och praktik. Denna allmänna me-
tod framhäver tillämpligheten och där 
lösningar och hypoteser skall kunna till-
lämpas och kontrolleras mot en operativ 
verklighet,	 dvs.	 exempel	 och	 testfall	 av	
verkliga ubåtsprojekt, studier och åter-
skapade ubåtsprojekt. Baserat denna 
metod samt på uppställda hypoteser för 
ubåtsdesign, Nordin [1, 3] var det möjligt 
att utforma en sammanhängande design-
metodik från behov till en komplett de-

sign,	 dvs.	 en	 ubåtsspecifikation	 baserad	
på ställda behov och med väsentliga tek-
niska,	ekonomiska	och	operativa	inflytel-
sefaktorer i de tidiga faserna. Detta kan 
ses	i	den	följande	V-modellen	för	MIKS,	
se	figur	7,	den	vänstra	 sidan	 från	behov	
till projektering.
Den	 första	V-modellen	 för	MIKS,	 fi-

gur 4, visar tydligt förhållandet mellan 
vänster och höger sida av V-modellen 
utifrån teoretiska baslinjen för de olika 
nivåerna på vänster sida och den relate-
rade fysiska resultaten på höger sida och 
motsvarande	 produktspecifikation	 och	
testning för varje systemnivå.

För att en sammanhängande metod 

Figur	6:	Principiella	nivåer	på	önskvärd	och	klassisk	systemspecifik	kunskapstillväxt	i	
relation	till	uppbunden	och	reell	kostnad,	här	exemplifierat	från	ubåt	typ	A17	anskaff-
ning	[1,	3].
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skall fungera, måste det på liknande sätt 
finnas	 relationer	 för	 mått	 på	 systemets	
effekt	 och	 förmåga	 (MoE/MoC),	 mått	
på tekniska prestanda (MoP) till mått 
på	relevanta	 tekniska	parametrar	 (TPM)	
ner till enskilda Designvariabler och De-
signparametrar (DV/DP). Detta gör det 
möjligt att utforma designobjekt på varje 
system	eftersom	det	alltid	finns	ett	mot-
svarande mål för varje systemdesign. På 
samma	 sätt	måste	 det	 finnas	 ett	 sätt	 att	
uppskatta de relevanta kostnaderna för 
varje funktion och systemnivå så att de-
signobjektet kan utformas inte bara från 

tekniska faktorer utan även från ekono-
miska	och	operativa	inflytelsefaktorer.

Denna sammansatta metods process, 
som	 visas	 i	 figur	 8,	 arbetas	 igenom	 för	
varje domän, dvs. i funktion-, system- 
och installationsdomänen. Om något av 
stegen; teknisk design, kostnadsberäk-
ning	prognos	eller	effekt	inte	är	tillämp-
liga baserat på de villkor som gäller för 
en viss uppsättning behov, återgår pro-
cessen till föregående steg tills en balans 
uppnås. Den sammanhängande metoden 
är baserad på de fem metoderna i ubåts-
designprocessen	i	figur	8.	Dessa	metoder	

Figur 7: V-modellen för MIKS inkluderande olika kostnadspredikteringar och kalky-
ler,	systemeffekt	och	prestandapredikteringar	för	de	olika	systemnivåerna,	dvs.	för	de	
olika	tekniska,	ekonomiska	och	operativa	inflytelsefaktorerna	[1].

Figur	8:	Flödesschema	för	en	sammanhållen	ubåtsdesignprocess	[1,	3].
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har	utvecklats	till	numeriska	och	grafiska	
modeller i den sammansatta verktygslå-
dan för ubåtsanalys och design (SubAN). 
Den innehåller modeller för:

I. En modell för funktionsanalys av be-
hov och krav. Implementerad i verk-
tygslådan SubFunc.

II. En modell för teknisk systemdesign. 
Implementerad i verktygslådorna 
SubParm och SubDes.

III. En modell för systemkostnadspredik-
teringar. Implementerad i verktygslå-
dan SubCost.

IV. En modell för operationsana-
lys	 och	 systemeffektsberäkning.	 
Implementerad i verktygslådan Sub-
OA.

V. En modell för systemanalys och vär-
dering. Implementerad i verktygslå-
dan SubSA.

Identifiering av relevanta 
behov och utvecklingen av 
ett initialt set med krav
Den sammanhängande metoden har ut-
vecklats för tidiga faser för att systema-
tiskt, från den allra första uppsättningen 
behov, nå en balanserad designbeskriv-
ning,	 dvs	 en	 projektdefinition	 i	 form	 av	
ett koncept. För att göra detta, är det vik-
tigt att härleda de relevanta kraven från 
identifierade	 eller	 ställda	 behov,	 därför	
används en uppdragsdriven härlednings-
modell som är baserad på Varför, Vad, 
Var och Hur det tänkta systemet skall 
användas.

Dessa kan spåras från den konceptu-
ella utvecklingen av Försvarsmakten som 
görs enligt följande förenklade modell, se 
Figur 9. Från beskrivna strategiska typsi-
tuationer via relaterade operativa koncept 

ner	till	enskilda	systems	företagsprofiler,	
dvs. då faktorerna varför och vad, var 
och hur är beskrivna.

Försvarsmaktens konceptmetodik 
framgår bl.a. av de nyligen utgivna hand-
böckerna:
•	 Handbok Målsättningsarbete – För-

band, H Mål Förb 2011.
•	 Handbok	Målsättningsarbete	 –	 Tek-

niska	system,	H	Mål	Tek	Syst	2015.
I denna artikel visas hur de i de enligt 
ovan nämnda handböckerna framkomna 
behov och krav realiseras för ett ubåts-
system.	Nedan	i	Tabell	1,	visas	ett	exem-
pel	 på	 vad	 konventionella	 ubåtar	 (SSK)	
kan genomföra för taktiska företagstyper 
beroende på utformning, dvs. design.

Behov själva är nära kopplade till var-
för man behöver ubåtar. Men därifrån föl-
jer också vad som förväntas av systemet 
och var systemet skall uppträda (se de 

Figur 9: Övergripande konceptutveck-
ling	på	Försvarsmaktsnivå	[1,	3].
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taktiska	företagstyperna	i	Tabell	1).	Hur 
företaget	utförs	beskrivs	av	företagsprofi-
ler för varje uppdrag och förutsättningar. 
Genom att systematiskt bryta ner dessa 
företag	och	noggrant	identifiera	relatera-
de funktioner och relaterade funktionella 
krav från Grundaktiviteterna (GA) och 
Aktiviteter (A), kan ett generiskt desig-
nobjekt	 definieras	 i	 funktionella	 termer	
som	skildras	i	figur	10.	Denna	analys	görs	
för	både	de	planerade	företagsprofilerna	
och	de	taktiskt	drivna	företagsprofilerna,	
dvs. på grund av interaktionen med en 
miljö	och	motståndare	i	ett	eller	flera	sce-
narion.

Teknisk design
Den tekniska systemdesignen görs i två 
steg, se Figur 11. Det första steget, vars 
syfte	är	att	exploatera	designrymden,	görs	
med ett parameterstudieprogram som 
kallas SubParm, är att utveckla många 
möjliga alternativ som kallas Spelkort 
för vidare konceptstudier. Dessa Spelkort 
är uppbyggda av funktionsvolymer som 
packas i rum. Det andra steget, vars syfte 

Tabell	1:	Taktiska	företagstyper	[1,	3].

Figur 10: Nedbrytning av en planerad 
företagsprofil	 via	 faser	 till	 Grundaktiv-
iteter	och	aktiviteter	[1,3].
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är	att	förfina	valda	alternativ	-	Spelkort,	
görs med hjälp av ubåtsdesignprogram-
met SubDes. Här ökar antalet komponen-
ter och innehållet beskrivs med system.

Den parametriska Spelkortsdesign-
modellen - SubParm.
Den parametriska modellen med dess 
funktionella beroenden används för att 
snabbt generera Spelkort för designob-
jektet från systemfunktionskrav. Den pa-
rametriska modellen söker iterativt efter 
minsta möjliga vikt och volym för Spel-
kort	som	uppfyller	effekt-energi-,	massa-
volym och momentbalans. Systemfunk-
tionsskript hanterar kunskapsdatabasen i 
den parametriska Spelkortsdesignmodel-
len. Ett systemfunktionsskript innehåller 
historiska data samt viss funktions- och 
systeminformation för en given funk-
tion inklusive olika alternativ för design. 
Modellen innehåller även regler för pack-
ning av systemfunktioner i en ubåts olika 
rum. En mer detaljerad beskrivning av 
systemfunktioner och dess utnyttjande 

för	design	i	tidiga	faser	finns	i	[1].	
Det	flerfaldiga	syftet	med	den	parame-

triska Spelkortsdesignmodellen är:

•	 Att kunna designa och studera ini-
tiala koncept – Spelkort med hjälp 
av systemfunktioner vars egenskaper 
och beroenden är kända eller model-
lerbara. Designern skall kunna sätta 
en given stil och följa godtycklig de-
signfilosofi.	

•	 Att parametriskt variera de väsentliga 
designvariablerna och parametrarna i 
en känslighetsanalys i syfte att nå en 
djupare förståelse för designobjektets 
placering i designrymden. 

•	 Att spänna upp en designrymd så att 
ett designrum kan bestämmas på ett 
sådant sätt att designobjektets storlek 
kan	identifieras,	se	steg	A	och	B	I	Fi-
gur avseende teknisk systemdesign.

•	 Att kunna återskapa (revers engine-
ering) och studera förbättringar av 
huvuddragen	hos	existerande	ubåtar.

Figur	11:	Övergripande	flödesschema	för	de	två	första	faserna	i	designprocessen	[1].
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•	 Att kunna modellera en design uti-
från	frågeställningen	”Tänk	om…”.

•	 Att fungera som stimulator i funk-
tionsanalysen tillsammans med ope-
rationsanalysmodellen. 

•	 Spelkort utgör startpunkten för kon-
ceptstudier.

Konceptexploateringsmodellen - 
SubDes
I	 konceptexploateringsmodellen	 skall	
designern ges friheten att designa ett 
koncept på vilket sätt som helt, givet de 
naturliga	 begränsningar	 som	 finns	 och	
oberoende av säkerhetsregler i syfte att 
nå en djupare förståelse för designob-
jektet och dess orsaker till dess utform-
ning. En integrerad beräkningsmotor 
håller reda på alla data i konceptet och 
stöder denna designfrihet, och som ett 
resultat, designern kan koncentrera sig på 
utveckling, balansering och optimering. 
Systemskript hanterar kunskapsdataba-
sen i konceptmodellen. Ett systemskript 
innehåller historiska samt viss Systemin-

formation för ett givet system inklusive 
olika alternativ för design.
Det	 flerfaldiga	 syftet	med	 konceptde-

signmodellen är:
•	 Att	 inom	 det	 identifierade	 design-

rummet	 balansera	 och	 förfina	 Spel-
kort till koncept samt att optimera 
koncept så som visas i B och C i Fi-
gur 14. 

•	 Att	 fritt	kunna	exploatera	och	gene-
rera alternativa koncept i designrum-
met. Designern skall kunna sätta en 
given stil och följa godtycklig de-
signfilosofi.	

•	 Att kunna återskapa (reverse engi-
neering) och studera förbättringar 
av	 huvuddragen	 hos	 existerande	
ubåtar	inför	Generalöversyner	(GÖ),	
Halvtidsuppgraderingar	 (HTU)	samt	
Livstidsförlängningar	(LTF).

•	 Att kunna modellera en design uti-
från	frågeställningen	”Tänk	om…”.

Kostnadspredikteringsmodellen
Kostnadskalkyler	och	prediktering	är	en	

Figur	12:	Flödesschema	Spelkortsdesignmodellen	–	SubParm	[1].
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viktig del av riskhanteringen under de-
signprocessen.	 Kostnadspredikterings-
modellen är inte fullständigt beskriven i 
denna artikel men den kan beräknas för 
fyra olika skeden under en ubåts utveck-
ling, dessa är;
•	 Innan ett ubåtsprojekt startas
•	 Under framtagningen av alternativa 

Spelkort
•	 Under utvecklingen av Spelkort till 

koncept 

•	 Under projektering, konstruktion och 
produktion	baserat	på	inkomna	offer-
ter och uppställda kalkyler mm.

Några viktiga egenskaper i metoden för 
prediktering måste ändå förmedlas för 
att förstå hela bilden av kostnadsprogno-
ser i tidiga faser av design. Redan innan 
ett	nytt	ubåtsprojekt	startas,	finns	det	ett	
behov av att ha en god uppfattning om 
vad	 en	 framtida	 anskaffning	 kan	 kosta.	
För att stödja detta, används statistik från 

Figur	13:	Flödesschema	konceptdesignmodellen	–	SubDes	[1].

Figur	14:	Teknisk	systemdesign	med	parametrisk-	och	konceptutforskningsmodell	[1,	
3].
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tidigare projekt, uppdaterat med mark-
nadsutvecklingen.

Alla initiala koncept, dvs. Spelkort 
innehåller funktionsdata. Dessa skript-
baserade data erhålls från databasen som 
innehåller historisk statistik för system-
funktioner, system och installationer av-
seende kostnad, vikt, volym, prestanda 
mm	från	ubåtsanskaffningar	sedan	1945.	
När ett Spelkort genereras resulterar det-
ta i en design beskrivning och en predik-
terad kostnad totalt för ubåt och last samt 
fördelad per systemfunktion. Ett nytt 
projekt brukar normalt även innehålla ett 
visst mått av nya funktioner och egen-
skaper. Genom att arbeta med Spelkort i 
systemfunktionsdatabasen,	kan	dessa	ex-
tra kostnader beskrivas, modelleras och 
beräknas. 
När	 ett	 Spelkort	 förfinas	 till	 ett	Kon-

cept, vilka innehåller systemdata. Dessa 
systemdata hämtas från en skriptbaserad 

databas som innehåller historisk samt 
aktuell statistik om olika prestanda, 
kostnad,	vikt	och	form.	Kostnaden,	som	
tillhör	 ett	 specifikt	 system,	 beräknas.	 I	
kostnaden ingår även ingenjörstimmar, 
verkstadstimmar och köpt materiel och 
förbrukad material och förnödenheter. 
Kostnadstabellen	för	funktioner	och	sys-
tem ändras beroende på antalet enheter 
som ska produceras och på hur många 
ställen	produktionen	skall	ske.	Kostnaden	
för alternativa utvecklingar kan beräknas 
och	förutspådde	med	hjälp	av	olika	index	
och tidsperioder/år för de olika systemen. 
På detta sätt kan en komplett livscykel-
kostnad beräknas och sammanställas för 
ett helt ubåtsprojekt.

I nästa artikel, ubåtsdesign del 2, be-
handlas operationsanalys, systemanalys 
samt	några	exempel	på	den	sammansatta	
modellens användning.
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ner och tänkte tillbaka på denne karismatiske sjöofficers gärning och de kontakter 
och relationer jag haft med honom, främst de utomordentligt lärorika månaderna 
jag som flaggkadett fick uppleva med honom som fartygschef på kryssaren Tre Kro-
nor. Tanken slog mig då att dagens unga sjöofficerare knappast kan ha en aning om 
vilka upplevelser det var att som flaggkadett manövrera Flottans största fartyg och 
vilka lärdomar en blivande sjöofficer kunde få av skickliga och dynamiska chefer.  
Med tiden mognade tanken att i skriftlig form berätta om detta. Av olika skäl har 
nedtecknandet av mina minnen från sommaren 1956 tagit tid.
Att berättelsen huvudsakligen redovisar 
mina upplevelser skall inte uppfattas som 
någon form av memoarliknande redovis-
ning, utan är en dokumentation av hur 
en begränsad del av min och mina kurs-
kamraters	 utbildning	 till	 sjöofficerare	
bedrevs. Uppsatsen förmedlar dessutom 
några	 glimtar	 av	 livet	 ombord	 på	Kust-
flottans	 flaggskepp	 vid	 1950-talets	mitt.	
Utöver mitt inte alltför fräscha minne 
har	jag	med	hjälp	av	Kungl	Krigsarkivets	
tjänstvilliga personal, främst Per Clason, 
kunnat ta del av  arkiverade handlingar. 
Kryssarens	 däcksloggbok	 har	 självklart	
varit en viktig källa. Jag har vidare låtit 
de av mina kurskamrater, som ännu är i 

livet, läsa och komplettera manus. Jag är 
dem varmt tacksam härför.    

Den uppbyggnad av Flottan, som be-
slutades under åren före, under och ef-
ter andra världskriget, resulterade i att 
Sverige vid mitten av 1950-talet hade 
en i materiellt avseende relativt modern 
Kustflotta.	Äldre	 förbands-	 och	 fartygs-
chefer liksom en stor del av stambefälen 
hade alltjämt krigsårens neutralitetsvakt 
i färskt minne. Stambefälets kompetens 
var därför högtstående.  
	 Övningsverksamheten	 under	 som-

marhalvåret var intensiv, i synnerhet un-
der tredje kvartalet. Någon reglering av 
det fast anställda befälets arbetstid fanns 
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ännu	inte.	Övningstiden	räckte	till	för	att	
inte bara träna ordinarie förfaranden utan 
även reservförfaranden. Lördagsförmid-
dagarna	ägnades	åt	att	göra	“rent	skepp”.	
Permission beviljades först efter godkänd 
rengöringsinspektion.

Att jag redovisat klockslag för loss-
kastning, ankring, etc. är för att under-
stryka	 att	 1950-talets	 Kustflotta	 långt	
ifrån	var	någon	“9	till	5-flotta”.	Tvärtom,	
övningsverksamheten under sommar-
halvåret bedrevs tidvis under så krigslik-
nande förhållanden som det var möjligt. 
Gränssättande var – lite hårddraget – en-
dast dygnets 24 timmar.
Det	 finns	 också	 anledning	 att	 fram-

hålla	att	Kustflottan	fram	till	1961-10-01	
var ett krigsförband direkt underställt 
Chefen för Marinen (CM). Denne hade 
det fulla operativa ansvaret för sjöstrids-
krafterna	 i	 fred	 som	 krig.	 Krigsuppgif-
terna för Marinens krigsförband fanns 
förtecknade i Instruktion för Marinen i 
Krig	(IMK)1.	Denna	kvalificerat	hemliga	
handling	 fanns	 troligtvis	 endast	 i	 CKF	
stab (Flaggen).
IMK	var	givetvis	okänd	för	en	flaggka-

dett. Men Taktiska föreskrifter för Flot-
tan	 	 (TF)	 och	Kustflottans	 Taktiska	Be-
stämmelser	(Kfl	TB)2 var grundläggande 
taktiska publikationer som vi fått plugga 
in  under vinterhalvårets utbildning på 
KSS.		

Inledning
Den 17 april 1956 ägde en efterlängtad 
ceremoni	 rum	på	Kungliga	Sjökrigssko-
lan	(KSS)	i	Näsby.	I	bortre	änden	av	par-
ken norr om slottet fanns en recess vars 
granitlock nu var bortlyft. I recessen låg 

1.	 IMK	II	SN/50,	fastställd	av	CM	1950-07-04	
dnr	H	Op	K	20:2.	
2.	 TF	bestod	av	fyra	delar	och	fastställdes	av		
CM.	Kfl	TB	fastställdes	av	CKF.

ett stockankare av järn med en kort kät-
ting. Detta ankare hade på hösten föregå-
ende år sänkts ner i recessen för att mar-
kera att sommarhalvårets sjötjänst var till 
ända och att vinterhalvårets kurser skulle 
inledas. Nu stod samtliga kadettkurser 
uppställda,	liksom	skolans	officerare	med	
flera.	

Sedan kurserna av dagkadetterna 
lämnats	 av	 till	 respektive	 kadettofficer,	
för	 kurs	 SKH	 (SjöKadetter	Högre	 kurs)	
till vår kurschef, kaptenen Bertil Sund-
quist, och kurscheferna inspekterat sina 
respektive kadetters puts, rättning, etc., 
skedde avlämning till kompanicheferna, 
för sjökadetternas del till kaptenen Len-
nart	Torén.	Fyllda	av	förväntan	inför	det	
kommande sommarhalvårets sjötjänst av-
vaktade man nu stabschefens kommando 
”Givakt!”	och	avlämning	till	Chefen	för	
Sjökrigsskolan (CSS), kommendören 
Sven D. Hermelin. 

Efter det CSS hållit ett kort anförande 
på temat att nu skulle kadetterna under 
sommarhalvåret praktisera och tillämpa 
de kunskaper, som förvärvats under 
vinterhalvårets teoretiska kurser, gavs 
ordern	“Lätta!”.	Två	kadetter	började	då	
lyfta upp ankaret ur recessen och place-
rade det på det bredvidliggande locket.   
Dagen	 därpå	 skulle	 slutexamen	 äga	

rum. Sedan vi alla godkänts kunde vi på 
Sjökrigsskolans skrädderi i skolhusets 
källare hämta ut våra uniformskavajer 
med de nypåsydda tre vinklarna; enligt 
KSSo	20/56	hade	vi	från	och	med	dagen	
befordrats	till	flaggkadetter.	

Det skulle dock ännu dröja några veck-
or innan vi skulle få mönstra ombord och 
på nytt leva om skeppsbord. Först skulle 
vi nämligen genomgå en första del av 
Kurs	B2	(Befälskurs	2).	Mellan	23	april	
och	15	maj	var	vi	förlagda	till	Berga	Ör-
logsskolor	 (BÖS).	 På	 respektive	 tjänste-
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grensskolor . ägnade vi oss åt fördjupade 
kunskaper i stridsledningstjänst och 
ubåtsjakt.	Under	dessa	veckor	fick	vi	bo	
i en av de då nyuppförda s.k. tårtkaser-
nerna	(“Vega”	och	“Vesta”).

Sjötjänsten börjar
Den	 15	 april	 kunde	 vi	 flaggkadetter,	
liksom våra yngrekursare, vilka blivit 
tvåvinkliga,	d	v	 s	kadetter	 av	underoffi-
cers grad och deras yngrekursare, vilka 
efter sin långresa blivit befordrade till 
korpraler och nu börjat sin sista sommar 
i blåkrage, äntligen gå ombord på olika 
fartyg	i	Kustflottan.	Chef	för	Kustflottan	
(CKF)	 var	 konteramiralen	Erik	 af	Klint	
och	 flaggkapten	 kommendören	 	 Einar	
Blidberg. 
Äldre	 sjöofficerare	 -	 från	 kapten	 och	

uppåt - hade olika uppfattning om hur 
den	 praktiska	 delen	 av	 officersutbild-
ningen, d.v.s. sjötjänsten, skulle bedrivas. 
Vissa med CSS i spetsen hävdade att den 
tidigare ordningen med en separat Sjö-
krigsskoleavdelning (SjA), vars chef som 
regel var CSS, säkerställde en kontinuitet 
i utbildningen och möjliggjorde att ka-
detternas utbildning prioriterades före 
utbildningen av stridsfartygens krigsbe-
sättningar. Utbildningstakten kunde vara 
lugnare och kadetterna kunde få göra 
om misslyckade övningsmoment. Vidare 
skulle inte kadetternas nödvändiga ut-
bildning i navigering och fartygsmanö-
ver inkräkta på motsvarande utbildning 
för	stridsfartygens	officerare.	
Kommendören	 Hermelins	 personliga	

uppfattning, som jag uppfattade den, var 
att	KSS	uppgift	var	att	av	en	yngling,	som	
fram till antagningen som aspirant levt 
ett ganska bekymmersfritt liv i föräldra-
hemmet,	skapa	en	ung	officer	som	kunde	
ta vara på sig själv och leva om skepps-
bord. Där måste man kunnat ta hänsyn 

till andra. Den unge fänriken skulle kun-
na föra befäl, fatta beslut, navigera och 
manövrera fartyg samt vara väl förtrogen 
med signaltjänsten. Sjömanskap var en 
självklar grund för all verksamhet. De 
mera vapensysteminriktade kunskaperna 
kunde inhämtas senare (under utbild-
ningen	på	Vapenofficersskolan).

Andra menade att eftersom kadet-
terna	skulle	bli	officerare	och	som	sådana	
tjänstgöra på de moderna stridsfartygen 
var det bra att de tidigt kom in i strids-
tjänsten. Nackdelar var bl.a. en ökad 
trångboddhet, vissa brister i stridsutbild-
ningen	 och	 att	 fartygens	 officerare	 till	
viss	del	inte	fick	så	omfattande	erfarenhet	
i bryggtjänst, som skulle varit önskvärt. 
Dessa	 nackdelar	 fick	 accepteras.	 I	 hög	
grad styrande för Chefens för Marinen 
(CM) beslut var tillgången på resurser, 
d.v.s. penningmedel och personal. Re-
sultatet blev ett mellanting mellan dessa 
båda principer.
Kadetterna	placerades	sommaren	1956	

på ett stridsfartygsförband, 1.eskadern 
(1.esk) och ett kadettutbildningsförband, 
2.eskadern	 (2.esk).	Enligt	CM	och	CKF	
order skulle emellertid kadettutbild-
ningen, om så krävdes, ges prioritet före 
stridsutbildningen. Chef för 1.eskadern 
(1.esk)	var	CKF.	Den	utgjordes	av	krys-
saren Tre Kronor	 (TKr),	 vars	 fartygs-
chef (FC) var kommendörkaptenen 1. gr.  
Åke	 Lindemalm,	 och	 1.jagardivisionen	
(1.jagdiv) under befäl av kommendörkap-
tenenen	1.gr.	Stig	Örtendahl.	Divisionen	
bestod av jagarna Uppland (Upd) med 
kaptenen Roland Engdahl som FC och 
Gävle (Gäv), med kaptenen Carl C:son 
Sparre som FC.
Kadettförbandet	 (2.esk)	 stod	 under	

CSS befäl. Eskaderchefens befälstecken 
hissades 11 maj på minfartyget Älvsnab-
ben (Äbn), vars FC var kommendörkap-
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tenen	2.gr.	Rutger	Tengzelius.	Eskaderns	
andra förband var 13.minsvepardivisio-
nen (13.msvpdiv), bestående av fyra min-
svepare mindre (M 10, M 11, M 13 och M 
14).3 Divisionschef och tillika FC M 10 
var löjtnanten Sverker Boldt-Christmas. 
Divisionens fartyg utnyttjades för kadet-
ternas övningar i navigering och fartygs-
manöver.

Sommarens sjötjänst var delad i två pe-
rioder för att kadetterna skulle få tjänst-
göra såväl på fartyg med stridsutbild-
ning som huvuduppgift, d.v.s. 1.esk, och 
på	 kadettutbildningsfartyget	 Äbn.	 Sex	
flaggkadetter	 (flkd)	 tjänstgjorde	 på	 Äbn	
under vardera perioden, tre på Upd samt 
två	på	vardera	TKr	och	Gäv.		Någon	för-
läggning av kadetter på de små fartygen 
i 13.msvpdiv var av naturliga skäl inte 
möjligt.

Första perioden 
De	flaggkadetter,	kadetter	och	aspiranter	
som skulle tjänstgöra på Äbn under för-
sta perioden embarkerade på Värtan, där 
minfartyget låg till ankars utanför Näs-
byviken. Min befattning på Äbn under 
denna	 period	 var	 2.	 artilleriofficer	 (AO	
2). Min närmaste överordnade var artil-
leriofficeren	(AO),	kaptenen	Göran	Nord-
ling4. 

FC Äbn var minör, men kom senare 
under sin karriär också att som kom-
mendör	 vara	 jagarflottiljchef.	 Han	 var	
en mycket trivsam och av besättningen 
omtyckt chef. Ett skäl var säkerligen att 
han lade sig vinn om att kunna namnen 
på alla i hela besättningen. Att bli tillta-

3. FC M 14 var vår äldrekursare, fänrik Bertil 
Daggfeldt.
4. Jag skulle få kapten Nordling som min när-
mast	överordnade	också	under	min	 första	offi-
cerskommendering	som	eldledningsofficer	(EO)	
på långresa med Älvsnabben vintern 1956/57. 

lad med sitt namn och inte bara med det 
opersonliga	“sjöman”	eller	skeppsnumm-
ret skapar hos den enskilde värnpliktige 
en känsla att han är en viktig person om-
bord.	 Kk	 Tengzelius,	 som	 tidigare	 varit	
kadettofficer,	 var	 ett	 gott	 föredöme	 när	
det gällde utövande av befäl och var nog 
en idealisk fartygschef på ett kadettfar-
tyg. Skicklig i manöver och alltid med 
glimten i ögat. 
Som	 flaggkadett	 övades	 man	 i	 olika	

former av sjömanskap och befälsföring. 
En sådan övning var att leda sjösättning 
och hissning av livbåt i samband med 
“man	 över	 bord-manöver”.	 På	 naviga-
toriskt fritt vatten kastades utan förvar-
ning en livboj över bord och ropades “Boj 
överbord	om	styrbord!”	För	den	flaggka-
dett som tjänstgjorde som VB (vaktha-
vande befäl) på manöverbryggan gällde 
nu att snabbt genomföra lämplig fartygs-
manöver,	oftast	“Boutakoffs	dubbla	gir”,	
kalla avdelad livbåtsbesättning till båten, 
vaktens stationer för att sjösätta båten, se 
till att utkikar och signalmän höll bojen 
i sikte och var beredda att med signal-
flagga	 (OVE)	 leda	 livbåten	 till	 bojen5. 
Samtidigt	 hade	 en	 annan	flaggkadett	 på	
samma kvarter givits uppgiften att leda 
sjösättningen av livbåten och, sedan bo-
jen bärgats, leda hissningen av båten6.

Utöver sjötjänsten ombord innefat-
tande sommaren också ceremonierna i 
samband med Drottning Elisabeth II:s 
statsbesök i Stockholm 8-10 juni. Flagg-
5.	 Signalflaggan	 OVE	 användes	 på	 följande	
sätt för att från fartyget leda livbåten mot en 
överbordgången. Flaggan i topp = Gira styr-
bord!  Flaggan på halvstång = Styr rätt så!  Flag-
gan i höjd med räcke eller reling = Gira babord!
6. Förfarandet, kommandoord mm vid man 
över bord, utsättning och hemtagning av skepps-
båt liksom hanterandet av livbåt är noggrant be-
skrivet i Lärobok i sjömanskap, 1942 och 1954 
års upplagor.  
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kadetter7 och kadetter bildade ett  he-
derskompani, under befäl av 1. kadettof-
ficeren	 (1.KO),	 kaptenen	Lennart	Torén.	
Detta kompani paraderade på Skepps-
bron	 nedanför	 Kungliga	 Slottet	 då	 de	
brittiska hedersgästerna steg i land efter 
att ha färdats med Vasaorden från den 
brittiska drottningjakten HMY Britan-
nia. Vår kurschef var kompanichef för ett 
annat kompani som bildade häck. 

Efter två veckors övningsuppehåll ge-
nomfördes	i	Karlskrona	16-17	juli	några	
traditionella	kadettävlingar,	Kapten	Sjö-

7. Då jag hade utsetts till kammarpage hos 
HM Drottning Louise deltog jag inte i parad-
kompaniet utan stod  på taket till slottets norra 
flygel	och	åsåg	hur	kompaniet	nere	på	Skepps-
bron	på	kompanichefens	order	”Kompani	-	hö-
ger	 om	 halt!”	 genomförde	 vändning,	 rotein-
ryckning och vapenrörelser i 16 moment perfekt 
samtränade (6.5 mm karbin m/1894-14 med 
långa bajonetter m/1915 var ett välbalanserat 
exercisvapen).	Se	foto	av	TKr	musköteri.

bergs vandringspris8,	 KSS	 vandrings-
pris i båtsegling och J:son Broströms 
vandringspris	 i	 båtsegling	 (“Karlskrona	
runt”)9.

Andra perioden
Under sommarens övningsuppehåll låg 
Tre	Kronor	förtöjd	vid	Utrustningspiren	
på	nya	varvsområdet		i	Karlskrona.	Den	
19 juli gick jag och min kurskamrat Stig 
Lindén	 uppför	 kryssarens	 landgång	 för	
att börja den sista delen av vår utbildning 

8.	 Tävlingen	 omfattade	 följande	 grupper	 av	
grenar; A) Duellskjutning och värjfäktning. B) 
Simning 300 m och terränglöpning. C) Båtseg-
ling och signalering. D) Höjdhopp, löpning 100 
m och diskuskastning. Resultaten från samtliga 
grenar gavs olika poäng, vilka summerades.  
9.	 Tävlingen	genomfördes	i	sju	valbåtar,	fullt	
utrustade, också med segel och master. Vissa 
sträckor skulle seglas, andra ros och på några 
sträckor	fick	båtstyraren	välja	rodd	eller	segling.		
Brister i sjömanskap etc. medförde tidstillägg.

Kryssaren Tre Kronor under en luftförsvarsövning. Det medelsvåra artilleriet berett 
skjuta spärreld. Foto: KrA. 
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till	 sjöofficerare.	Efter	 att	 ha	 anmält	oss	
för	Vakthavande	officeren	(VO)	och	blivit	
inskrivna i däcksloggboken som ombord-
mönstrade, anmälde vi oss för sekonden 
(S), kommendörkaptenen av 2. graden  
Johan Gottlieb. Efter det vi installerat 
oss i det på akterkant med ett draperi 
avskärmade underbefälslyet i babords 
backsmäss var det dags att anmäla sig för 
fartygschefen,	kk	1.	Åke	Lindemalm.		FC	
meddelade oss att han, som tidigare varit 
kadettofficer	(för	den	sjöofficerskurs	som	
utnämndes till fänrikar i mars 1941) och 
i	enlighet	med	CM	och	CKF	order,	prio-
riterade kadettutbildningen. Han ansåg 
att	flaggkadetterna	skulle	ha	mesta	möj-
liga bryggtjänst. Min befattning ombord 
skulle	följaktligen	vara	2.	manöverofficer	
(ManO 2), medan Stigs befattning blev 
2.	navigeringsofficer	(NO	2).	Som	ManO	
2 skulle jag föra fartyget direkt under 
FC, då han var på bryggan, eljest under 
ManO, som var kaptenen Gösta West-
man. För Stig gällde motsvarande. Na-
vigeringsofficer	 (NO)	 var	 kaptenen	Nils	
Helker. Vid kvartersvis vakt tjänstgjorde 
vi som VB (vakthavande befäl) under 
respektive VO.

Fartygets kadettdivision bestod inte 
bara	 av	 två	 flaggkadetter	 utan	 också	 av	
ett	tjugotal	reservofficersaspiranter	(kurs	
BRA), vilka på hösten skulle börja sin 
kadettkurs	 på	 KSS.	 Dessa,	 för	 vilka	 vi	
var förmän avseende inre tjänst etc., var 
förlagda i samma backsmäss. 

Några dagar senare skulle tredje 
kvartalets intensiva övningsverksamhet 
börja, varför det gällde att snabbt sätta 
sig in i de olika system, etc. som sam-
manhängde med stridsbefattningen. Då 
vi föregående sommar som tvåvinkliga 
kadetter tjänstgjort en period ombord 
på kryssaren - jag som signalkadett (på 
förste signalmans skeppsnummer) - hade 

vi viss kunskap om kryssaren och hur att 
hitta	i	det	stora	fartyget.	Trots	detta	hände	
det då och då att man gick åt fel håll i de 
långa gångarna i skeppet. En sådan - nå-
got	 pinsam	 -	 “felnavigering”	 gjorde	 jag	
med en grupp besökande vid en allmän 
visning i Malmö.

Den 23 juli kl 12:15 kastade vi loss och 
vändes runt i bassängen med hjälp av två 
bogserbåtar. Så fort vi kommit på kurs ef-
ter	att	ha	passerat	God	Natt	blåstes	“Klart	
skepp”	för	stridsutbildning.	Som	vanligt	
efter en stillaliggande period inleddes 
denna med materielkontroller. Följaktli-
gen stod jag en kvart efter losskastning 
för första gången vid talröret på kryssa-
rens stora manöverbrygga och gav order 
om girar och maskinmanövrer. Det var 
för	en	ung	blivande	sjöofficer	en	fantas-
tisk	upplevelse	att	få	föra	flottans	största	
fartyg militärleden från örlogshamnen ut 
mot	Kungsholmsgattet.	Samtidigt	var	det	
en stor utmaning; några fel i navigering 
eller manöver, som skulle minska FC,  
ManO eller NO förtroende för mig el-
ler	Stig,	fick	inte	begås.	Nu	hade	vi,	som	
nämnts,	varit	 i	Karlskrona	några	veckor	
och dessutom hade vi ju under tidigare 
somrar övat skärgårdsnavigering också i 
Blekinge skärgård. Det var således ingen 
svårighet att gira in i långmärket ut ge-
nom	 Kungsholmsgattet.	 Sedan	 försänk-
ningen passerats sattes fredsmarschfart, 
18 knop och påbörjades sjöräkning. Från 
angöringsbojen styrdes mot Bornholms-
gattet och efter att ha rundat Falsterbo 
och passerat genom Flintrännan ankrade 
vi söder om Ven kl 02:00 påföljande dag. 

Ett par timmar senare lättade vi och 
nu var alla fyra pannorna påeldade. Mor-
gonen och förmiddagen skulle nämligen 
ägnas åt gång i den fartbana som fanns i 
Öresund,	 sannolikt	 tillkommen	 för	 var-
vens	 i	 Malmö	 (Kockums)	 och	 Lands-
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krona	(Öresundsvarvet)	behov.	Den	hade	
en nordostlig/sydvästlig sträckning med 
sin ena ändpunkt alldeles intill Ven. Som 
ManO 2 gällde det att hålla långmärkena 
alldels	 exakt,	 så	 att	 logganläggningen	
kunde	 injusteras	 rätt.	 Kryssaren	 gjorde	
dubbellöpor med olika farter upp till 
krigsmarschfart. Väldiga svallsjöar vräk-
tes upp på Vens sydosthörn när kryssaren 
gjorde den sista löpan och de 90 000 häst-
krafterna pressade upp fartyget i styvt 30 
knop. Efter fartproven drogs farten ner 
och	efter	lunch	skedde	ankring	på	Kungs-
backafjorden.
Tillsammans	 med	 de	 båda	 nylevere-

rade jagarna Halland (Hnd) och Småland 
(Sld) skulle Tre Kronor påföljande dag 
segla västerut för att avlägga örlogsbesök 
i Edinburgh (Leith). FC beordrade på ef-

termiddagen	 “Divisioner	med	 alle	man”	
för snygghetsmönstring av besättningen. 
I torpedtamburen för om halvdäck träng-
des en stor del av de värnpliktiga och un-
derbefälet efter det att “Rym ut för divi-
sioner!”	blåsts	på	fartygets	alla	högtalare.	
När	 så	 vakthavande	 	 däcksunderofficer	
(VUO)	 blåst	 “Divisioner!”	 fylldes	 halv-
däck av värnpliktiga. Ur nedgångskap-
parna till befälsinredningen strömmade 
officerarna	medan	underofficerarna	 kom	
för	ifrån	för	att	inta	sina	platser,	officerar-
na	-	utom	de	som	var	divisionsofficerare	
-	tvärskepps	för	om	flaggspelet,	underof-
ficerarna	 på	 motsvarande	 sätt	 akter	 om	
torn 3. Avlämningar och klädselkontrol-
ler skedde divisionsvis, varvid en och an-
nan,	 som	exempelvis	hade	 fel	mössa	 el-
ler oborstade skor, sändes föröver för att 

Fartygschefen,	kk1	Åke	Lindemalm	och	sekonden,	kk2	Johan	Gottlieb.	Foto:	KrA.
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rätta till felaktigheten. Efter ytterligare 
några minuter var det dags att lämna av 
till S, som gick igenom divisionerna för 
att sedan meddela besättningen ett antal 
föreskrifter	etc.	På	exakt	klockslag	beor-
drades	“Givakt!”	och	avlämning	till	FC.

Han förklarade bl.a. att vid besöket 
i Skottland kommer inte några besätt-
ningsmedlemmar med långt hår att ges 
landpermission. Han förekallade därpå 
Väbeln medförande ett permissions-
plån och meddelade att han nu skulle gå 
igenom divisionerna och att Väbeln på 
plånet kommer att kryssa för alla, vilka 
måste klippas för att få gå iland. Man ef-
ter	man	granskades	och	 för	flera	 i	varje	
division	fick	väbeln	skriva	ett	kryss.	När	
fartygschefen kom till en division med 
särskilt många långhåriga, var komman-
dot	kort,	“Ta	hela	divisionen!”.	Efter	ge-
nomgången klättrade FC upp på taket till 
lysraketpjäsen, grep mikrofonen till hög-
talaren och frågade om det fanns någon 
frisör i besättningen. Inget svar. Raskt 
pekade FC ut och namngav fem värnplik-
tiga med ordern: “Ni får ta en krona per 
klippning!”	samt	till	marketentaren:	“Ge	
dem	var	sin	sax	och	kam!”.	Slutligen	gav	
han order att det skulle placeras ut fem 
stolar	 eller	 pallar	 på	 “torget”	 (ett	 öppet	
utrymme på huvuddäck mitt i fartyget). 
Sedan ytterligare information om det 
förestående utlandsbesöket lämnats och 
divisionerna blåsts bort, var de kö för 
hårklippning. De första frisyrerna blev 
kanske inte så moderiktiga, men tillräck-
ligt korta för att vederbörande skulle bli 
befriad från krysset på permissionsplå-
net. Men amatörfrisörerna blev skickli-
gare	ju	flera	som	de	fick	öva	på.

På kvällen lättades ankar och sattes 
kurs mot Skottland och Edinburgh. Vid 
niotiden påföljande morgon passerades 
longituden genom Lindesnæs fyr och 

med 18 knop styrdes västerut med de 
båda jagarna i fri rättvänd kolonn. Det 
var ett strålande vackert väder med sol 
från en blå himmel. En styv västlig bris 
på		gränsen	till	kuling	fick	Nordsjön	full	
av vita gäss och fartygen rörde sig mjukt 
i sjöarna. Då och då kom saltsmakande 
skum blåsande över backen och ända upp 
på manöverbryggan när kryssaren dop-
pade förskeppet i sjöarna. Detta var verk-
ligen sjömansliv på riktigt!

Vid 16-tiden kom meddelande från Sld 
att en värnpliktig fått akuta magsmärtor, 
vilket fartygsläkaren ansåg kunde vara 
en	 blindtarmsinflammation,	 något	 som	
skulle kunna kräva operation. Beslut fat-
tades att patienten skulle överföras till 
TKr,	så	att	en	eventuell	operation	kunde	
genomföras i kryssarens välutrustade 
operationsrum.	 Kryssarens	 medicinal-
personal skulle då förstärkas med jaga-
rens fartygsläkare. Båda skulle överföras 
med vojt10. Patienten tillfrisknade och nå-
gon operation erfordrades ej11.

Redan under 1955 hade försök gjorts 
med drivmedelskomplettering (“olj-
ning”)	till	sjöss.	Tre	Kronor	och	Uppland	
hade varit försöksfartyg. Försöket var 
framgångsrikt.	Varvschefen	i	Karlskrona	
föreslog dock att, i stället för att konstru-
era en svensk vojtrigg för såväl oljning 
till sjöss som överförande av personer 
mellan fartyg, man borde inköpa en rigg 
från Storbritannien12.	 CKF	 hade	 redan	
tidigare föreslagit att en brittisk vojtrigg 

10. Vojt eller klapplöpare är ett block som lö-
per på en spänd tross av lagom tjocklek. Genom 
draglinor kan blocket dras fram och tillbaka på 
trossen. 
11.	 I	en		blyersanteckning		på	orginalet	till	CKF	
rapport till CM över utlandsbesöket står att pa-
tientens magknip berodde på att han satt i sig två 
hela	kartonger	med	chokladpraliner	(KrA).	
12.	 ÖVK/Fartygsavd	1955-11-07	dnr	K5472.	
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borde inköpas13. Marinförvaltningen 
(KMF)	beslutade	 i	 enlighet	härmed	och	
ett komplett ställ vojtningsutrustning 
inköptes14. Denna kunde sedan vara mo-
dell för tillverkning av ytterligare riggar. 
Beslut fattades att rustade större fartyg 
skulle förses med vojtriggar och få fästen 
för vojtriggens kraftiga block fastsvetsa-
de i fartygens skrov och överbyggnader. 
Innan andra kvartalets övningsverksam-
het	 inleddes,	hade	TKr,	Äbn,	Upd,	Hnd	
och Sld utrustats med riggar och fästen. 
Anvisningar och säkerhetsföreskrifter 
var också utarbetade.

Under ett antal veckor i februari - mars  
1956	 hade	 FC	 TKr	 gästat	 den	 brittiska	
medelhavsflottan15 och där upplevt hur 
britterna genom vojtning överförde så-
väl personer som förnödenheter mellan 
fartyg	 till	 sjöss.	 Åke	 Lindemalm	 ansåg	
att vojtning var ett praktiskt sätt att sätta 
över	personal	mellan	fartyg,	t.ex.	efter	ett	
genomfört övningsmoment. “Stationer 
för	 vojtning!”	 beordrades	 följaktligen	
inte sällan i samband med lunchuppe-
håll16. Det var samtidigt en bra övning för 
däcksbesättningarna i sjömanskap och 
för fartygsledningarna i fartygsmanöver. 
Som	 flaggkapten	 och	 senare	 marinchef	
beordrade Lindemalm ofta vojtning vid 
sina inspektioner.

13.	 CKF	1955-03-21	dnr	H	Ing	W	1.	I	skrivelsen	
hänvisade	CKF	till	The  Manual of Seamanship, 
Volume  II,	utgiven	av	The	Admiralty	1951.	På	
sidorna 459 - 463 beskrivs en Light Jackstay 
Rig.	Maximal	belastning	var	 ca	250	kg.	Royal	
Navy’s	 anvisningar	 för	 vojtning	 omsattes	 i	
svenska bestämmelser.  
14.	 KMF/SPU	1956-03-13	dnr	K51095-20/56.
15. CM 1956-01-27 dnr Mo 40.
16.	 Vid	 vojtning	 använde	 Åke	 Lindemalm	 en	
kraftig s.k. konvojhögtalare för att ge order och 
anvisningar till det fartyg med vilket kryssaren 
vojtade.	Detta	fick	 en	 av	 fartygets	 fänrikar	 att	
skämtsamt	utropa	”Stationer	för	hojtning!”	

Innan denna vojtning inleddes, beor-
drades Hnd och Sld formera linje styr-
bord	 och	 babord	med	 flaggskeppet.	 Det	
var en mäktig syn att se Flottans största 
och modernaste skepp i linjeformering gå 
mot vind och sjö i det vackra vädret.

När vojtning beordrades angavs vil-
ket fartyg som skulle lämna vojt samt på 
vilken sida detta skulle ske. Det större 
fartyget höll kurs och fart och det min-
dre smög upp på parallell kurs, anpas-
sade farten samt minskade avståndet till 
25 - 30 m. Vojtningen inleds med att en 
raketgevärsskytt (iförd röd hjälm) skjuter 
över en smäcker lina. I denna knopas en 
starkare jaglina fast. Mottagande fartyg 
kan nu hala in bärtrossen som skacklas 
fast i sitt fäste. Mottagande fartygs inha-
larlina, som är fastknuten till bärtrossen 
när denna halas över, kan nu kopplas loss 
och	 dras	 genom	 två	 kastblock,	 ett	 strax	
under fästet för bärtrossen och ett i däck. 
Inhalarlinorna på respektive fartyg be-
mannas med två - tre man. Bärtrossen 
bemannas med minst 20 man på givande 
fartyg. Den skall hela tiden hållas sträckt 
under vojtningen, men måste givetvis 

Tillträdande CKF, kam Bertil Berthels-
son	vojtas	till	flaggskeppet.	Foto:	KrA.
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släckas när vojtad person skall stiga i och 
ur klapplöparens stropp. Personen som 
skall vojtas säkras med en lina om mid-
jan. Bärtrossen kan nu sträckas upp och 
medelst	 inhalarlinorna	 förflyttas	 klapp-
löparen med den vojtade personen längs 
bärtrossen. På motsvarande sätt kan för-
nödenheter eller en skadad person på bår 
vojtas. 

På kryssarna låg fartygschefens in-
redning	akterut	i	anslutning	till	officers-
inredningen. För att fartygschefen vid 
behov snabbt skulle kunna nå manö-
verbryggan	 fanns	 i	 bryggkomplexet	 en	
“FC	sjöhytt”.	Enligt	sjötjänstreglementet	
(TjRM	 II)	 kunde	 -	 om	 så	 erfordrades	 -	
fartygschefen i däcksloggboken skriva 
in	 sina	 order	 till	 vaktgörande	 officerare	
avseende den kommande nattens verk-
samhet. Innan FC gick till kojs skrev han 
vid	midnatt	(25/7)	följande:	”Gå	med	16	
knop till 03:30. Har optisk lägesbestäm-
ning inte erhållits före 03:00 purras FC. 
Kommer	Tkr	in	bland	fiskefartyg	varskos	
FC/	Åke	Lindemalm”.	

Besöket inleddes med salut för den 
brittiska nationen, vilken besvarades från 
Edinburgh	 Castle.	 Klockan	 08:45	 ank-
rade kryssaren på Leith Road medan ja-
garna vid nästa högvatten kunde löpa in 
i och förtöja i Edinburgh Dock. Bland de 
honoratiores	med	vilka	visiter	utväxlades	
var	 Flag	 Officer	 Scotland,	 Vice	 Admi-
ral J-W. Cothbert, C.B, CBE. Söndagen 
(29/7) inleddes med korum, sedan “Di-
visioner	med	alle	man”	beordrats.	Dagen	
därpå lättades ankar kl 07:20. Fyra man 
av besättningen hade då inte kommit 
ombord och hade sannolikt ett diciplin-
straff,	troligtvis	ett	antal	dagars	arrest,	att	
emotse.

Under natten friskade vinden i från syd 
och	nådde	kulingstyrka.	Kryssaren	gick	
med 20 knop och rullade mjukt i sjöarna. 

Efter att ha rundat Skagen passerades 
Kullen	 klockan	 16:00	 (31/7)	 och	 nästa	
dag kl 05:55 passerade Tre Kronor angö-
ringsbojen för att gå in till örlogshamnen 
i	Karlskrona.	Fartygschefen	hade	beställt	
två bogserbåtar och förhalningsledare 
från Sjöreserven att möta kryssaren efter 
passage av God Natt. Väl där sågs svart 
kolrök stiga mot skyn från kajen framför 
Högvakten, där Ekipageavdelningens 
båtar, bl.a. bogserbåtarna Ran och Atle17 
hade sina förtöjningsplatser. Fartygsche-
fen uttryckte sin ilska över Ekipagemäs-
taren (kk 2 Bodvar Bjarke), som inte var 
på plats med bogserbåtarna, varpå han 
kallade Uppbördskepparen till bryggan. 
Uppbördskepparen,	en	flaggstyrman,	var	
den som förde befälet på backen. Hans 
“karl”	manövrerade	ankarspelet.	FC	klar-
gjorde både för Uppbördsskepparen och 
mig hur han avsåg genomföra tillägg-
ningen vid Mobiliseringskajen utan bog-
serbåtar. På väg in mot passagen mellan 
Smörasken och Polispiren, där jagaren 
Uppland låg förtöjd, får bogserbåtarna, 
som först nu var på väg ut ur örlogsham-
nen, via konvojhögtalaren Lindemalms 
kraftfulla	order	“Håll	undan!”	Det	blåste	
en sydlig bris och kryssaren måste ha 
fart vid den trånga passagen av Uppland, 
vars akter stack ut en bra bit utanför pir-
nocken. Förvånade jagargastar undrade 
nog	 vad	 som	 var	 på	 gång,	 när	Kustflot-
tans	 flaggskepp	 med	 ovanligt	 hög	 fart	
styrde	 förbi.	 Kryssaren	 styrde	 upp	 mot	
“Laget”,	upphävde	farten	med	en	kraftig	
backmanöver, varpå FC beordrde “Låt 
gå	 styrbords	 ankare!”	Genom	 att	 växel-
vis använda propellrarna och rodret samt 
släcka på ankarkättingen, som gick in 
under förskeppet, hölls fartyget paral-
17. Båda var byggda i början av 1900-talet och 
ursprungligen ångdrivna. Ran hade modernise-
rats och fått dieselmotor.



377

lellt med Mobiliseringskajen och kunde 
mjukt och kontrollerat manövreras intill 
kajen och där förtöjas. Det var en mycket 
lärolik lektion i hur man utnyttjar vind, 
ankare, roder och propellrar! Att Ekipa-
gemästaren, efter att ha kommit ombord, 
fick	några	sanningens	ord	av	kryssarche-
fen, kan man vara ganska säker på.

Dagen ägnades åt förrådskomplet-
tering och förberedelser inför nästa ut-
landsbesök. Bland annat hölls en genom-
gång	 i	 Konserthuset	 för	 besättningarna	
på de fartyg som skulle besöka Riga. 
Några värnpliktiga, som av fartygsche-
fen	 ålagts	 disciplinstraff,	 fick	 emellertid	
inte	medfölja	på	resan	till	Riga	utan	fick	
gå iland för att anmäla sig för arrestfö-
reståndaren på Stumholmen. Där hade 
de att tillbringa ett antal dygn i arresten. 
Kryssaren	hade	visserligen	två	arrester	i	

förskeppet, men antalet utdömda arrest-
straff	var	 så	 stort,	 att	flertalet	måste	 av-
tjänas i land.
Tidigt	på	torsdagsmorgonen	(2/8)	kas-

tade kryssaren loss för att vid midnatt 
löpa in i Irbensundet. Vid det instundade 
besöket i Riga – det första efter andra 
världskriget – eskorterdes Tre Kronor 
med	 CKF	 ombord	 av	 jagarna	 Uppland	
och Gävle. Efter att ha passerat Riga-
bukten	och	gått	en	bit	uppför	floden	Dau-
gava18 förtöjde kryssaren mellan bojar. 
Jagarna förtöjde kopplade vid bojar akter 
om kryssaren. Under besökets senare del 
avreste	CKF	med	 sovjetiskt	militärflyg-
plan till Moskva på ett kort besök. På 
återvägen ledsagades han av ambassadör 
Sohlman. Den 7 augusti avslutades besö-

18.	 Tidigare	hette	floden	Düna

Litet musköteri utrustat med 6,5 mm karbin m/1894-14 och bajonett m/1915. Bilden från 
vinterperioden. Foto: Marinmuseum.
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ket	 i	Riga,	vilket	nog	gav	de	flesta	 i	be-
sättningarna ytterst blandade känslor19.

Efter det att förbandet vid 17-tiden pas-
serat ut genom Irbensundet, övades vojt-
ning varvid ambassadören vojtades till 
och från jagaren Uppland. Under nattens 
förflyttning	 mot	 Hårsfjärden	 genomför-
des en taktisk övning20, som avslutades 
först då kryssaren löpte in i Stockholms 
skärgård för att på förmiddagen (8/8) för-
töja	vid	“kryssarbojen”	(boj	42)	på	Hårs-
fjärden. Nu följde några stillaliggande 
dagar med materielunderhåll, förråds-
komplettering, roddträning, m.m.
Tisdagen	(14	/8)	i	den	kommande	veck-

an innebar inledningen på en intensiv öv-
ningsperiod, som skulle vara ända tills 
dess	att	vi	två	flaggkadetter	avmönstrade	
för	 vår	 officersexamen.	 Losskastning	
skedde	 	 kl	 07:40.	 Som	ManO	2	fick	 jag	
order att gå militärleden ut från Hårsfjär-
den. Den passerar Alfsta Långholm, Sto-
ra Stenholmen med torpedinskjutnings-
stationen Otto21, Äggskären och över 
Mysingen mot Långbälingsund. Leden 
genom sundet hade långt tidigare vidgats 
genom bortsprängning av en del berg så 
att pansarskeppen kunde passera. Själva 
passagen, som inte är mycket bredare än 
kryssarens 17 meter, var utmärkt med tre 
bojar. Efter passage ut på  Gåstensfjärden 
måste kryssaren göra en S-formad manö-
ver - först en kraftig styrbordsgir följd av 

19. Reciprocitet var viktigt på den tiden. Sam-
tidigt med det svenska besöket i Riga avlade 
ett lika stort sovjetiskt förband örlogsbesök i 
Göteborg, kryssaren Molotovsk med Chefen 
för	Norra	Marinen,	amiral	Tjabanenko	ombord	
samt jagarna Ozjestotjonnyj och Otvetstvennyj.
20.	 Kfl	 TÖ/1	 (CKF	 1956-07-17	 dnr	 H	 Tak	 Ö	
1/56).	Övningen	bestod	av	ett	antal	momentöv-
ningar.
21. Otto var en betongpråm, byggd 1931. Från 
denna sköts torpederna ut i en bana som sträckte 
sig 7 500 m i östlig riktning över Mysingen. 

en lika kraftig babordsgir för att runda 
Fjärdbådens	 fiskefyr	 och	 komma	 in	 på	
sydostlig kurs i utloppsleden söder om 
Huvudskär,	den	s.k.	Tröjaleden.
I	 de	 hemliga	 militärsjökorten	 finns	

enslinjer inlagda, dels för att ange själva 
ledsträckningen, dels som girmärken och 
frimärken för grund.  

Efter passagen av Otto sattes freds-
marchfart, 18 knop. Navigeringen ut mot 
Långbälingsund fungerade utmärkt i det 
fina	 vädret.	 Utöver	 mig	 själv	 kontrolle-
rade ManO, NO och min kurskamrat att 
förflyttningen	 skedde	 “på	 strecket”.	 Så	
närmade vi oss Långbälingsund och jag 
beordrade	 “På	 båda,	 framåt	 halv	 fart!”	
och kontrollerade på propellervarvräk-
narna att turbinrumsbefälhavarna mins-
kade varvtalen. Loggvisaren hade nu 
krupit ner till 12 knop, vilket jag ansåg 
vara i mesta laget och beordrade därför 
“På	 båda,	 framåt	 sakta!”,	 vilket	 skulle	
innebära ca åtta knop. När öarna kröp 
närmare upplevde jag att även denna fart 
kändes hög. Men innan jag hann ge order 
om	 “framåt	 lägsta”	 ingrep	 FC:	 “Flagg-
kadetten, inte under åtta knop!22”	Så	nu	
gällde det att sikta in mellan bojarna och 
att med små roderkorrektioner - en halv 
grad hit eller en halv grad dit för att kor-
rigera för strömsättningen - föra krys-
saren genom den smala passagen. Redan 
på Mysingen hade en stridsrorgängare 
beordrats till styrhytten. På stränderna 
syntes hur kryssarens propellrar sög un-
dan vattnet. 

Jag kände nog en viss tillfredsställelse 
att passagen hade genomförts felfritt. 
Men nu gällde det att kvickt hitta girmär-
kena för styrbordsgiren och nästa korta 
ledben samtidigt som farten togs upp. 
22. Anledningen till att inte utnyttja lägre fart 
var att ha gott om ånga i pannorna, d.v.s. ha till-
räckligt många brännare inkopplade. 
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Ledmärket syntes tydligt, och där gir-
märket!	“Styrbord	dikt!”	Jag	ser	att	ens-
linjen kommer långsamt “Lätta till halvt 
ror!”	 -	 “Midskepps!	 Stötta	 rätt	 så!”	Var	
är nästa ledmärke, som efter babordsgi-
ren kommer att bli ett aktermärke? Där 
kommer det, och nu syns girmärket; 
“Babord	dikt”,	ser	bra	ut	“Lätta	till	halv	
ror!”	 “Midskepps!	 Stötta!	 Rätt	 så!	Kurs	
138°!”	Jag	 tyckte	nog	att	detta	gick	bra,	
men	då	säger	FC	med	ganska	“sträv”	röst:	
“Varför	använder	inte	flaggkadetten	evo-
lutionsror?”	Jag	svarar:	“Med	dikt	ror	får	
man en snabb girtendens. Risken att skä-
ra över är mindre. Sedan kan man lätta på 
rodret	 och	 ta	 in	 ledmärket.”	Lindemalm	
förklarar:  “Girkurvorna i sjökortet är be-
räknade för evolutionsror. Använd det i 
fortsättningen!”	-	“Ja,	Chefen”.	Men	efter	
några sekunder tillade han med en glimt 
i ögat och i ett mjukare röstläge: “Men 
Wallén	har	manöveröga.”	

Väl till sjöss genomfördes målgång 
för 4. motortorpedbåtsdivisionen och 
sedan	 för	 ubåtsflottiljen,	 samtidigt	 som	
1. eskadern, d.v.s. kryssaren och jagar-
divisionen (Upd och Gäv) genomförde 
en	 luftförsvarsövning,	 där	 flygplan	 ur	
flygvapnet	 var	 anfallande.	 Under	 en	
kvällstimme låg kryssaren till ankars 
utanför	Nynäshamn.	Kort	 före	 kl	 20:00	
lättades ankar. Nu genomfördes målgång 
för 11.motortorpedbåtsdivisionens23 och 
jagarnas torpedskjutningar24, följt av 
mörkerskjutningar med såväl medelsvårt 
som lätt artilleri och med utnyttjande av 
23. De stora motortorpedbåtarna (mtbs - Ple-
jad-klassen) ingick i 11.mtbdiv. Under senare 
delen av 1960-talet ändrades mtbs till torpedbåt 
(tb). Divisionen benämndes följaktligen 11.tor-
pedbåtsdivisionen. 
24. Vapenkurserna för mtb-chefer, torpedof-
ficerare	och	ubåtsofficerare	(MtbOK,	TOK	resp	
UbOK)	avslutades	med	torpedmedaljskjutning-
ar. 

Tre Kronor i målvinkel höger ca 15°. Foto: KrA.
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stridsbelysning i form av lysraketer. Efter 
genomförda övningar löpte kryssaren in 
genom Danziger gatt och ankrade några 
minuter över tre på morgonen (15/8) vid 
Östra	Röko.	

Vid lunchtid lättades ankar och Tre 
Kronor löpte ut för att genomföra en 
flackbaneskjutning	 med	 det	 medelsvåra	
artilleriet mot bogserat stridsmål (Efb 
31). Eld öppnades på stort avstånd från 
målet25. Efter skjutningen ankrade krys-
saren innanför ögruppen Grän för att 
under ett par timmar ge besättningen tid 

25. Vid blind skjutning (radarriktning) var för-
liga centralen normalt avstämd på avstånd ca 
20 000 m, aktra centralen på ca 16 000 m. Med 
stridsammunition	 (lng	 2)	 kunde	 således	 effek-
tiv eld öppnas på ca 21 000 m (god optisk sikt)  
respektive ca 18 000 - 19 000 m (mörker/dålig 
sikt).	 (FC	 TKr	 slutrapport	 för	 artilleritjänsten	
1955/56)

för	middagsskaffning.	Klockan	20:00	lät-
tades ankar för en mörkerskjutning med 
det medelsvåra artilleriet samtidigt som 
stridsbelysning åstadkoms med utnytt-
jande av lysraketer. Utöver lysraketpjä-
sen längst akter ut fanns skenor för 10.3 
cm lysraketer på de medelsvåra tornens 
sidor. I stället för lysgranater användes 
lysraketer så att samtliga eldrör kunde 
utnyttjas för eldgivning mot målet. Vid 
lysskjutning eftersträvades att få strids-
belysningen bortom målet, så att detta 
sågs avteckna sig i silhuett mot de i små 
fallskärmar sakta dalande lyssatserna. 
Att placera stridsbelysningen rätt i för-
hållande till målet var en svår konst. Efter 
genomförd skjutning ankrade Tre Kronor 
omkring	midnatt	vid	ön	Fälöt	strax	utan-
för Nynäshamn.

Lättning skedde påföljande morgon 

Chefen	för	Kustflottan,	kam	Erik	af	Klint	och	FC	Tre	Kronor.	Foto:	KrA.



381

(16/8) och under förmiddagen genom-
fördes en stridsmässig övning. Vid en 
sådan tränas besättningen i att bemästra 
olika slags haverier, göra omkopplingar 
och utnyttja reservförfaranden. Have-
rier, materiella och personella skador 
markerades	och	fingerades	på	olika	sätt.	
Särskild	 fingeringspersonal,	 bl.a.	 från	
Skyddstjänstskolan på Berga, arrang-
erade bränder, fyllde rum med rök eller 
hade skadesminkat ett antal besättnings-
män	 vilka	 fingerades	 sårade.	 Eftersom	
haverier även kunde inverka på fartygets 
manöverförmåga genomfördes som regel 
stridsmässiga övningar fritt till sjöss. Ef-
ter övningen genomgicks och kritisera-
des vidtagna åtgärder, varefter kryssaren 
satte kurs mot Hårsfjärden, där förtöj-
ning skedde vid boj 42 kort efter lunch.

Brand ombord är bland det mest farliga 
som	kan	inträffa.	En	sådan	måste	kunna	
bemästras också vid tillfällen då endast 
en mindre del av fartygsbesättningen 
finns	 ombord.	 Därför	 hade	 order	 givits		
att brandövningar skulle genomföras 
på såväl lördagseftermiddagar,26 som på 
sön-	och	helgdagar.	Vakthavande	office-
ren var då den som skulle leda skydds-
tjänsten med utnyttjande av all ombord-
varande personal.

Under veckan 20 – 26 augusti var far-
tyget stillaliggande. Veckan utnyttjades 
för övningar, materielunderhåll, för-
rådskompletteringar, tvättbyte och idrott, 
främst roddträning och förberedelser för 
Kustflottans	 patrulltävling.	 På	 lördagen	
(25/8)	 hissades	 liten	 flaggning	 och	 kl	
12:00 avgavs kunglig salut med 21 skott 
med anledning av HM Drottningens 
namnsdag. 

26.	 På	 lördagsförmiddagarna	 gjordes	 ”rent	
skepp”	och	först	efter	sekondens	rengöringsin-
spektion kort före lunch beviljades besättningen 
permission. 

På måndagen låg i kadettdivisionens 
postlåda två inbjudningskort; fartygsche-
fen	 inviterade	 flaggkadetterna	 på	 mid-
dag27 i lilla gunrummet28 några dagar 
senare, klädsel daglig mässdräkt med vit 
kavaj.	Jämte	oss	var	fartygets	kadettoffi-
cer,	löjtnanten	Nils	Östlund	inbjuden.	FC	
bar en annan typ av vit kavaj, nämligen 
den	som	användes	i	Royal	Navy.	Kavajen	
hade ståndkrage vilket innebar att någon 
skjorta med styvstärkt krage inte behöv-
des under kavajen. Lindemalm framhöll 
att i varmt klimat var den betydligt be-
kvämare än den svenska modellen29.
Med	 generalen	 m.m.	 Olof	 Thörnell	

(ÖB	 1939	 -	 1944)	 ombord,	 inbjuden	 av	
CKF	 att	 följa	 eftermiddagens	moment	 i	
Kustflottans	 taktiska	 övning30, kastade 
Tre Kronor loss från bojen på månda-
gen (27/8) kl 13:00 och var åter redan kl 
18:00. Den taktiska övningen fortsatte 
under hela veckan. Den inkluderade en 
medelsvår	 flackbaneskjutning	med	 egen	
ammunition. En kortvarig ankring ge-
nomfördes vid Grän innan kryssaren 
började	 en	 målgång	 för	 ubåtsflottiljen,	
som ett moment i den taktiska övningen. 
Kort	före	midnatt	var	kryssaren	tillbaka	
på Hårsfjärden. Losskastning skedde re-
dan kl 07:30 påföljande morgon (29/8). 
Nu var marinstabschefen, konteramira-

27. Det var tradition att FC på kadettfartyg vid 
något	 tillfälle	 inbjöd	 flaggkadetterna	 till	 mid-
dag. 
28. Lilla gunrummet låg på styrbordssidan i of-
ficersinredningen	och	var	ursprungligen	avsett	
som	CKF	kajuta.	Vid	ombyggnaden	 av	brygg-
komplexet	flyttades	kajutan	dit.
29.	 Kavajen	hade	Lindemalm	troligtvis	anskaf-
fat under vårens studiebesök vid Royal Navy. 
Som CM och viceamiral ville dock Lindemalm 
tyvärr inte införa denna kavajmodell.
30.	 Kfl	 TÖ	 2	 innefattade	 ett	 stort	 antal	 mo-
mentövningar	 (CKF	 1956-08-09	 dnr	H	 Tak	Ö	
2/56).
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len Bertil Berthelsson med ombord. Han 
skulle	 tillträda	som	CKF	den	1	oktober.	
Som ett moment i övningen genomför-
des	flackbaneskjutning	med	lätt	artilleri.	
Innan kryssaren styrde in mot skärgården 
vojtades	den	blivande	CKF	över	till	jaga-
ren Uppland.	Kl	18:30	skedde	förtöjning	
vid	bojen	på	Hårsfjärden.	Kryssaren	 låg	
där blott en dryg timme innan hon löpte 
till sjöss igen för att fortsätta den taktisk 
övningen, vilken pågick till kl 05:10 (30 
/8) då ankring skedde med båda ankarna 
på Stabbfjärden. Även häckankaret fäll-
des.	Kanske	berodde	det	på	att	ankarbot-
ten	där	är	dålig.	Troligare	skäl	var	övning	
i	sjömanskap,	något	som	Åke	Lindemalm	
prioriterade. Sent på kvällen lättades an-
kar varefter kryssaren löpte till sjöss för 
fortsatta taktiska momentövningar, in-
kluderande lysraketskjutning och strids-
mässig övning under mörker. Efter mör-
kernavigering genom skärgården skedde 
ankring	kl	05:00	(31/8)	på	Västra	Saxar-
fjärden31.

Lättning skedde kl 09:00 på fredags-
morgonen varpå Tre Kronor styrde in 
mot Stockholm. Ankring skulle ske med 
båda ankarna och akterförtöjning vid 
boj på Strömmen. Vid en sådan manöver 
går man först upp och fäller lovartsan-
karet. Backar sedan medan man släcker 
på ankarkättingen varefter man går upp 
och fäller det andra bogankaret. Därefter 
backar man ner till bojen för att koppla 
grova vajrar till bojen. Sedan går man 
sakta framåt, samtidigt som man vindar 
på ankarkättingarna och släcker på ak-
terförtöjningarna tills fartyget ligger på 

31.	 ”Operation	Samverkan”	den	 årliga	 samöv-
ningen	mellan	alla	kadetter	från	arméns,	mari-
nens	och	flygvapnets	kadettskolor,	som	innebär	
ett	amfibieföretag	med	landstigning	på	Utö,	ge-
nomfördes natten mellan 30 och 31 augusti. Vi 
flaggkadetter	på	Tre	Kronor	kunde	dock	ej	delta.

önskad plats. På bojen fanns två hamn-
roddare vilkas uppgift var att klamma 
fast aktervajrarna. På backen förde, som 
nämnts tidigare, uppbördsskepparen 
befälet medan Sekonden, kk 2. Johan 
Gottlieb	 förde	 befälet	 på	 halvdäck.	 Två	
bogserbåtar låg i beredskap för att, om så 
skulle erfordras, hålla upp kryssaren mot 
eventuell sidvind. Dessa behövde inte ut-
nyttjas. Ankringsmanövrerna gick helt 
planenligt, liksom backningen ner till 
bojen och förtöjningsarbetena där. Men 
när kryssaren gick sakta framåt för att 
sträcka upp akterförtöjningen upphävdes 
farten något för sent, och kryssaren drog 
bojen under vattnet. Hamnroddarna hann 
inte hoppa i sin båt utan blev blöta en bra 
bit upp på benen innan bojen kom helt 
upp ur vattnet igen. FC, som från bryg-
gan såg vad som hände, grep mikrofonen 
till däckshögtalarna och gav följande 
order:	“Till	Sekonden:	Ta	ombord	hamn-
roddarna	och	ge	dem	en	sup!	Kvittera	på	
telefon!”	Så	skedde	antar	jag.

På måndagsmorgonen (3/9) var besöket 
i huvudstaden slut32.	Då	Saxarfjärdsom-
rådet i krig är en operationsbas med ett 
antal bra krigsförtöjningsplatser (kfp) - 
även för kryssare - genomfördes en kort-
varig basövning vid en för kryssare av-
sedd kfp, varefter skärgårdsnavigeringen 
till Hårsfjärden fortsatte. Förtöjning vid 
kryssarbojen skedde en kvart före sju. På 
kvällen genomfördes en mineringsöv-
ning. Den inleddes med att en med mi-
nor	 lastad	ATB33 lade till vid kryssaren 
och med sin kran lyfte ombord minorna. 
Även om utläggning av mineringar inte 
var en huvuduppgift hade kryssarna en 

32.	 Denna	 vecka	 genomfördes	Kfl	TÖ	 3.	Den	
bestod av ett antal momentövningar. Av okänd 
anledning	 saknas	 i	 KrA	 övningsordern	 (CKF	
1956-08-17	dnr	H	Tak	Ö	3/56).
33.	 AmmunitionsTransportBåt
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betydande mineringskapacitet (120 mi-
nor). Vid mineringsövningar ombordtogs 
ett antal minor varav endast en del fäll-
des, kanske ett tjugotal; dessa skulle ju 
bärgas efter genomford fällningsövning. 
Ej fällda minor lyftes efter övningen 
tillbaka till den båt eller fartyg som läm-
nat dem. Mineringsövningen avslutades 
först	efter	midnatt,	sedan	Tre	Kronor	för-
töjt igen vid sin boj.

Den intensiva övningsverksamheten 
fortsatte nästa morgon (4/9) då kryssaren 
lämnade Hårsfjärden. Det ena övnings-
momentet följde efter det andra. Denna 
dag två taktiska momentövningar, en 
luftvärnsskjutning med 40 mm-pjäserna, 
vojtning med jagaren Halland och lys-
raketskjutning.	 Kort	 före	 midnatt	 fäll-
des ankaret vid Fälöt. Morgonen därpå 
lättades ankar och kryssaren löpte ut 
genom Danziger gatt för fortsatta tak-
tiska momentövningar, b.la. innefattande 
flackbaneskjutning	 med	 det	 medelsvåra	
artilleriet. Denna genomfördes som s-
skjutning. Vid en sådan skjutning för-
ställs siktlinjen 15 grader. På de optiska 
siktena sätts prismor så att eldledare 
och tornriktare ser det mål som beskjuts 
medan pjäserna pekar akter om målet. 
Genom s-skjutning kan realistiska artil-
leriövningar där målen utnyttjar höga 
farter genomföras. Nedslagen från pro-
jektilerna faller akter om målfartygen. 
Övningen	 till	 sjöss	 övergick	 direkt	 i	 en	
basövning.	Kryssaren	förtöjde	vid	en	kfp	
i Södertörnsbasen kl 18:15. Där utsattes 
närbevakning och fartyget maskerades. 
Avmaskering och losskastning skedde 
dagen därpå (6/9) kl 16:10, då den tak-
tiska övningsverksamheten fortsatte med 
ännu	 en	 medelsvår	 flackbaneskjutning	
mot bogserat stridsmål. Då sköts också 
lysgranater. Vid tiotiden på torsdagskväl-
len skedde förtöjning vid bojen på Hårs-

fjärden.
Fartygschefen, som ju tidigare varit 

kadettofficer,	 var	 angelägen	 att	 flagg-
kadetterna skulle visa sin förmåga att 
fullgöra	 en	 kommenderad	 officers	 ålig-
ganden.	Vid	hamnvakt	fick	vi	flaggkadet-
ter	därför	fullgöra	Vakthavande	Officers	
(VO) åligganden. Det fanns självfallet en 
officer	med	VO-ansvar,	varför	vi	kallades	
Vakthavande Befäl (VB). Genom att vi 
under tiden på Äbn fått tjänstgöra som 
VB, hade vi en viss erfarenhet av tjäns-
ten som VB till ankars, vilket var till stor 
nytta när vi skulle bestrida denna tjänst 
på	flaggskeppet	med	dess	mer	omfattan-
de och krävande verksamhet.

På fredagsmorgonen (7/9) gick jag 
kl 08:00 på som VB på halvdäck. Verk-
samheten en fredagsförmiddag under 
den mest intensiva övningsperioden var 
minst	sagt	hektisk.	Till	 förfogande	hade	
VB	 Vakthavande	 Underofficer	 (VOU),	
däckskvarteret med i detta ingående 
förhandsmän samt båtbesättningarna. 
Tre Kronor hade två stora motorbåtar, 
en chefsgigg och två valbåtar (“tiohug-
gare”).	 Därutöver	 disponerades	 en	 stor	
träbåt	 med	 fiskebåtsskrov	 och	 tändku-
lemotor, kallad Permis34. Båtmaterielen 
hade - kanske med undantag av Permis 
- en minst sagt dålig tillgänglighet. Man 
skulle kunna tro att vanliga båtdieselmo-
torer skulle ha en hög funtionssäkerhet. 
Så var beklagligtvis inte fallet.

Sekonden hade som regel för varje dag 
skrivit en dagorder som angav och i före-
kommande fall reglerade de kända eller 
schemalagda aktiviteter, som skulle äga 
rum under dygnet. För denna dag kunde 
följande händelser vara förtecknade: pro-

34. Som kadett hade jag sommaren 1955 be-
ordrats att som båtchef ombasera Permis från 
Hårsfjärden	till	Karlskrona.	En	härlig	sommar-
resa genom de vackra skärgårdarna!
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viantfartyget Freja beräknades komma 
under förmiddagen. Vidare skulle vat-
tenbåten Fryken komma med färskvat-
ten. Pannbrännolja skulle bunkras från 
ett	 av	 Flottans	 tankfartyg.	 Tvättbytes-
fartyget Sigrun var beställt till kl 11:00. 
Fria vaktens roddarlag skulle träna kapp-
rodd. Ett av maskinkvarteren skulle öva 
brandsläckning och läcktätning iland på 
Skyddstjänstskolan. Ordinarie transpor-
ter	 t.ex.	 för	 ledigt	 befäl,	 besökande	 till	
Berga sjukhus, postbud, permittenter, 
etc. skulle gå varje hel timme, vid tjäns-
tetidens slut var 15.e minut. 

Sedan jag tillsammans med min kvar-
terschef tagit emot avlämning från avgå-
ende VO, snygghetsmönstrat fallrepspoj-
kar och löpare, givit däcksvaktsförman 
vissa order samt försett mig med en grön 
och	en	röd	flagga	för	att	för	annalkande	
båt ange vilket fallrep som denna skulle 
utnyttja, kunde jag börja fullgöra min 
tjänst. Ganska snart ser jag en av mo-
torbåtarna	 driva	 med	 vinden.	 Var	 finns	
en båt att hämta den?  Den får driva tills 
antingen den andra motorbåten kommer 
åter från Skyddstjänstskolan eller Permis 
återvänder från Vitså. Så kommer Ol-
jaren för att lägga till. Nu måste water-
bommen på babordssidan tas in. Plötsligt 
kommer en jagarmotorbåt med vimpel; 
fallrepspojkar och däcksvaktsförman 
(skepparpipa!) till styrbords fallrep. Ef-
ter överblåsning fråga till båtstyraren om 
han hinner bärga den drivande motor-
båten innan hans fartygschef skall åter-
vända. Han åtar sig det uppdraget. Nu får 
vaktens	maskinist	försöka	fixa	motorn.	
Tiden	 går	 fort	 när	 så	 mycket	 händer	

på	samma	gång.	Då	kommer	CKF:s	hov-
mästare, konstapel Valdemar Anders-
son	 -	 gemenligen	 kallad	 “viceamiralen”	
-  i sin vita kavaj ner på halvdäck och vill 
ha en båt, “för jag skall i land och köpa 

blommor	till	amiralen!”	Jag	svarar:	”Ty-
värr	 konstapeln,	 just	 nu	 finns	 det	 ingen	
båt; samtliga båtar är antingen trasiga 
eller upptagna - där driver förresten den 
andra motorbåten, nu har båda motorbå-
tarna motorhaveri. Chefsgiggen har 1. FA 
(förste	flaggadjutanten)	tagit	för	färd	till	
Pia (ubåtsdepåfartyget Patricia) och båda 
valbåtarna utnyttjas för roddträning, 
men om 25 minuter går en ordinarie tur 
med Permis.	Den	kan	konstapeln	ta”.	Vi-
ceamiralen vänder direkt på klacken och 
försvinner föröver. Mindre än tio minuter 
senare kommer Flaggkaptenen, kmd Ei-
nar	Blidberg	-	med	“viceamiralen”	några	
meter bakom - och går fram till mig och 
säger	på	sitt	dalmål:	“Hör	nu	flaggkadet-
ten,	om	CKF:s	hovmästare	skall	ha	en	båt	
för att köpa blommor till amiralen, skall 
han	ha	det.	Har	flaggkadetten	förstått?“,	
varpå han vände på klacken och gick till-
baka till sin hytt i överbyggnaden. Den 
lätt	flinande	“viceamiralen”	fick	emeller-
tid ställa sig i däckstamburen och vänta 
på ordinarie tur med Permis tillsammans 
med övriga som skulle iland. Jag kände 
mig rätt orättvist behandlad och undrade 
nog vilket vitsord jag skulle få från perio-
den på Tre Kronor. Men fram bakom torn 
3	 klev	 kaptenen	 Sven	 Lindén,	 som	 var	
artilleriadjutant i Flaggen (FA Art), och 
förklarade att jag skulle inte vara orolig. 
Han hade roat följt episoden och skulle 
förklara	 för	 flaggkapten	 hur	 det	 hängde	
samman35.

De första dagarna i den påföljande 
veckan var stillaliggande. På tisdagen 
(11/9) genomfördes kapprodden om HM 
Drottningens vandringspris och på dagen 
därpå	genomfördes	Kustflottans	patrull-
tävling.	Klockan	17:25	den	13	september	
35. Detta är den sanna historien vilken något 
skiljer	sig	från	den	som	redovisas	i	boken	”Krys-
sare”.
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kastade Tre Kronor	 loss	 för	 förflyttning	
mot Malmö där förtöjning skedde vid 
“Smörkontrollen”	 kl	 11:40	 på	 fredagen	
(14	/9).	Kl	11:00	på	måndagen	(17/9)	kas-
tades loss och efter materielkontroller i 
klart skepp var Tre Kronor redo for delta-
gande	i	höstens	krigsövning	(MDS	KÖ).	
Kryssaren	 medverkade	 i	 denna,	 varvat	
med annan verksamhet. Efter en s-skjut-
ning mot Patricia ankrade kryssaren på 
Karlskrona	 redd	 på	 fredagseftermidda-
gen (21/9).

På måndagsmorgonen (24/9) kl 08:30 

lättades ankar och kryssaren löpte ut ge-
nom	 Kungsdjupet	 för	 att	 genomföra	 en	
skjutning med det medelsvåra artilleriet 
mot den utrangerade pansarkryssaren 
Fylgia. Målfartyget, som hade ankrats 
upp,	 fick	 många	 träffar	 men	 sjönk	 inte	
utan kunde utnyttjas som artillerimål 
även 1957.   

Den pensionerade viceamiralen Gösta 
Ehrensvärd36,	som	varit	både	CKF	(1939	
36. I Svenska	officersprofiler	under	1900-talet	
har	 professor	 Kent	 Zetterberg	 tecknat	 ett	 por-
trätt av amiralen Ehrensvärd. Han avled 1973. 

Kam Erik af Klint i CKF arbetshytt med ”viceamiralen”, konstapel Andersson. I 
handen håller han kanske just den blombukett som var anledning till ”kontroversen” 
med mig på halvdäck. Foto: Marinmuseum.
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-1942) och CMDS (1942 - 1950), hade 
av	 CKF	 inbjudits	 att	 följa	 övningsverk-
samheten	på	några	av	Kustflottans	fartyg	
under måndagen. Viceamiralen befann 
sig på jagaren Halland och skulle vojtas 
över	 till	 flaggskeppet.	 Eftersom	 krys-
saren gick i stridsberedskap och min 
drabbningsplats som ManO 2 var på ma-
növerbryggan gav fartygschefen mig or-
der att gå ner till styrbords gångbord (på 
kryssarna Tre Kronor och Göta	Lejon var 
fästena för vojtriggen placerade på över-
byggnaden) och ta emot amiralen samt 
visa honom vägen till bryggan. 

I enlighet med säkerhetsbestämmel-
serna hade amiralen fått ta på sig en upp-
blåsbar	flytväst.	Så	 fort	han	satts	ner	på	
gångbordet försökte han att samtidigt ta 
sig	ur	både	vojtselen	och	flytvästen.	Han	
föreföll vara mycket irriterad dels över att 
ha behövt ha dessa attiraljer påtagna, dels 
över att han inte omedelbart kunde befria 
sig från dem. Jag steg fram och hälsade 
honom med följande ord: “Flaggkadett 
Wallén,	välkommen	ombord	på	Tre Kro-
nor.	Kan	jag	få	hjälpa	amiralen	ta	av	flyt-
västen?	”	 Amiralen	 såg	 på	 mig,	 högröd	
i	 ansiktet	 och	 svarade	med	 tre	 ord:”Var	
är	 	 fartygschefen?”37 Jag förklarade att 
vid vojtning måste fartygschefen vara på 
bryggan, men att jag var beordrad visa 
amiralen vägen dit. Amiralen tryckte ner 
skärmmössan på huvudet varpå vi klätt-
rade uppför lejdarna till manöverbryggan 
där fartygschefen kunde hälsa amiralen 
Ehrensvärd välkommen.
När	 jag	 senare	 som	 ung	 officer	 kom	

att	 för	 första	 gången	besöka	 sjöofficers-
mässen	 i	Karlskrona	 och	 där	 i	 biljarden	
fick	 se	 det	 porträtt	 av	 viceamiralen	 Eh-

37.	 Jämlikt	TjRM:II	skall	 fartygschef	vid	fall-
repsstället	möta	”honnörsberättigad	med	tjäns-
teställning (motsv) högre eller lika med fartygs-
chefs”.

rensvärd, som amiralinnan Anna Ehren-
svärd målat, slog det mig att precis så såg 
jag honom. Av alla porträtt av tidigare 
amiraler,	som	hängde	på	Karlskronamäs-
sen, var detta det enda som tydligt visade 
den avporträtterades karaktär38.  

Amiralen Ehrensvärd medföljde om-
bord	under	kryssarens	förflyttning	nord-
vart. Under natten skedde målgång för 
jagare och ubåtar.  

Efter övningarnas slut beordrade far-
tygschefen inlöpande till Stabbfjärden 
via den militärled som i nordlig rikt-
ning löper in i skärgården väster om 
Huvudskär,	 den	 s.k.	 Tröjaleden.	 Leden	
var fyrbelyst genom miltärfyrar, vilka 
kunde	fjärrtändas	 från	Hårsfjärdens	Ör-
logsdepå	 (ÖH).	Leden	gör	 en	 ca	60°-gir	
babord innan man löper in på Stabbfjär-
den	mellan	Tärnskär	och	Själbåden	på	en	
nordvästlig	kurs.	Man	har	då	ön	Tröja	på	
babordssidan.

Snabbt sattes kurs mot inloppsleden. 
Natten	var	mörk	men	sikten	god.	Tidigt	
såg jag kranbalksvis om styrbord den 
röda babordslanternan på ett fartyg på 
skärande kurs. Av topplanternans posi-
tion i förhållande till babordslanternan 
antog jag att det var en av jagarna. Namn-
signaler	 utväxlades	 och	 det	 visade	 sig	
vara jagaren Uppland. Ensfyrarna syntes 
nu tydligt och jag manövrerade in kryssa-
ren i enslinjen. Då bäringen till Uppland 
var oförändrad och avståndet minskade 
snabbt beordrade jag “På båda, framåt tre 
kvarts	fart!”	Tre Kronor var ju enligt sjö-
38.	 Tyvärr	ansåg	 sällskapets	direktion	att	por-
trättet inte var bra nog, och bad konstnärinnan 
måla en ny, mera porträttlik tavla av sin make. 
Detta porträtt ville hon emellertid behålla i släk-
tens ägo. Det porträtt, som nu hänger på sjöof-
ficersmässen	målades	av	Harald	Kraft	efter	ett	
fotografi.	 Enligt	 uppgift	 hade	 amiralen	 Åke	
Lindemalm 1976 föreslagit att ett nytt porträtt 
skulle målas. Det invigdes 1978.
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vägsreglerna väjningsskyldig. För att inte 
en närsituation skulle uppstå beordrade 
jag	“På	båda,	framåt	halv	fart”.	Samtidigt	
började Uppland visa styrbordsgir39 och 
girade in i enslinjen några kabellängder 
för om kryssaren. Då säger fartygschefen 
samtidigt som han ger mig en dunk i ryg-
gen: “Gör aldrig som chefen på Uppland 
gjorde	när	flaggkadetten	blir	fartygschef!	
Men	Wallén	handlade	rätt.”
Kl	 02:20	 (25/9)	 skedde	 ankring	 med	

båda ankarna och häckankare på Stabb-
fjärden. Anledning härtill var att under 
förmiddagen skulle kryssaren och ja-
garna genomföra tävlingsskjutningen 
om Dalapokalen (luftvärnsskjutning med 
medelsvårt artilleri, Elv). När fartyget 
efter skjutningen skulle lätta visade det 
sig att det hade blivit törnar i kättingen 
till babords bogankare. Först efter ett 
39. Med signallampa med företrädesvis grönt 
sken	sänds	bokstaven		ERIK	(en	kort	blink)	så	
länge giren pågår. Babordsgir markeras genom 
att med företrädesvis rött sken sända bokatsven 
IVAR (två korta blinkar). Bokstaven SIGURD 
(tre korta blinkar) betyder backmanöver.

par timmars sjömansarbete och sedan 
en grov lina med boj  fästs vid kättingen 
kunde 120 meter kätting klammas loss 
och	stickas	ut.	Kätting	och	ankare	bärga-
des några dagar senare av Belos.	Kl	17:45	
kunde Tre Kronor äntligen lätta för att gå 
in till Hårsfjärden och förtöja vid boj 42.

Samtidigt som man ombord på Tre Kro-
nor arbetade med babords ankarkätting 
genomfördes på Äbn tävlingsskjutningen 
om	 “Artilleriofficerares	 vandringspris	
i	 artilleriskjutning”.	 Tre	 flaggkadetter	
hade  av CSS utsetts att tävla i optisk eld-
ledning.	 Varje	 flaggkadett	 disponerade	
24	 skott	 15/98,	 dvs.	 sex	 fullsalvor	 med	
Älvsnabbens fyra medelsvåra pjäser. Mål 
utgjordes	av	bogserat	stridsmål	5	x	80	m.	
Skjutavstånd 6,000 m. Pjäser och sikten 
skulle vara långskepps vid fartygsche-
fens målangivning. Första skott måste 
skjutas inom 180 sekunder från denna40.

Påföljande dag (26/9) ägde tävlingen 
om ASEA-pokalen rum. I den deltog alla 
Kustflottans	 fartyg	 med	 40	 mm	 pjäser.	

40. C 2.esk 1956-09-17 dnr Esko Art 2/56.

Min drabbningsplats, kryssarens manöverbrygga. Foto: Marinmuseum.
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Tävlingen	 bestod	 av	 två	 skjutningar,	 en	
flackbaneskjutning	 mot	 bogserat	 snabb-
mål, och en luftvärnsskjutning mot bog-
serat korvmål. Efter skjutningarna, som 
följdes av ett antal inbjudna marinatta-
chéer,	återvände	Tre Kronor och förtöjde 
kl 14:20 vid boj 42 - för sista gången un-
der	min	tid	ombord	som	flaggkadett.	
Kl	08:00	dagen	därpå	dag	avanmälde	

vi	två	flaggkadetter	oss	för	FC	och	debar-
kerade	för	transport	 till	Kungl	Sjökrigs-
skolan	och	 fredagens	 sjöofficersexamen.	
Under förmiddagen ägde slutförhör rum. 
Efter	 lunch	ägde	så	själva	examenscere-
monin rum i gymnastiksalen där Chefen 
för Marinen, viceamiralen Stig H:son Er-
icsson	 i	 ett	 tal	kungjorde	att	vi	flaggka-
detter nu utnämnts till fänrikar i Flottan. 
Han delade sedan ut betyg, belöningar, 
erövrade	 priser	 m.m.	 Som	 examenspre-
sent erhöll jag av mina föräldrar min sjö-
officerssabel.
Till	 vår	 officersexamen	 hade	 tradi-

tionsenligt	 anhöriga	 liksom	 officerare	
från jubilerande kurser inbjudits: Från 
kurs	 1906	 bl.a.	 konteramiralerna	 K.	 G.	
Rudberg och M. E. Giron och kk 1. A. 
Ellsén.	Från	kurs	1916	bl.a.	kommendö-
ren Jens H. Stefenson och generalmajo-
ren	K.B.	Kolmodin.	Från	kurs	1931	bl.a.	
kommendörkaptenerna	1.gr	N-E	Ödman,	
Åke	Lindemalm,	K-E	Lindmark	och	Stig	
Örtendahl.	Efter	ceremonin	kunde	vi	för	
sista gången besöka våra rum i kasern 
Fylgia och byta om till fänriksuniform.
På	 lördagskvällen	 var	 vi	 åter	 på	KSS	

för	att	delta	i	den	traditionella	“Kryssar-
balen”.
Som	 Flaggkapten	 skrev	 Åke	 Linde-

malm41	 i	 CKF:s	 erfarenheter	 av	 kadett-
utbildningen under sommaren 1956: 
“Väsentligt vid utbildning av kadetter är 
41.	 Åke	Lindemalm	befordrades	 till	 kommen-
dör och Flaggkapten 1957-04-01

fostran. Sådan kan inte meddelas om ka-
detten tjänstgör för kort tid under varje 
chef. Då lär chefen ej känna kadetten och 
uppfostran	uteblir.”

Min uppfattning är att som kryssarchef 
såg	Åke	Lindemalm	 till	 att	 jag	och	min	
kurskamrat	fick	en	så	bra	fostran	till	och	
förberedelse	i	sjöofficersyrket	som	någon	
kunnat	önska	sig.	Vi	fick	lära	oss	navige-
ra och manövrera Flottans största strids-
fartyg, och att som vakthavande befäl till 
ankars utöva däcksvakttjänsten med allt 
vad sjötjänstreglementet krävde i form 
av befälsföring, rutiner, prioriteringar, 
kontroll av puts och ordning, honnörer, 
båttjänst och inte minst vara aktiv och ta 
initiativ	 när	 så	 krävdes.	Kunskaper	 som	
var av största värde när man senare som 
ung	vaktgörande	officer	under	gång	och	
till ankars under fartygschefen hade fullt 
ansvar för verksamheten under vakten.     

Mot fredagskvällen (28/9) kom den 
första	höststormen.	På	Tre	Kronor	beor-
drades kl 21:30 påeldning så att det skulle 
finnas	tryck	i	pannorna.	Då	blåste	en	syd-
lig	 kuling,	 som	 tilltog	 under	 natten.	 Kl	
10:30 på lördagsförmiddagen (29/9) brast 
fortöjningen till bojen och kryssaren bör-
jade driva. Ankring skedde med det kvar-
varande ankaret och kätting stacks till 
150 meter. Poster för gång sattes. Som-
maren var nu oåterkalleligen slut.

För den som vill läsa mer rekommen-
deras	 boken	 “Kryssarminnen”	 (För-
eningen	 Marinmusei	 Vänner	 och	 Axel	
Abrahamsons	Tryckeri	AB)	där	Jan	O.	I.	
Svensson skildrat sina upplevelser som 
befälselev	 på	 Tre	 Kronor	 under	 utbild-
ningsåret 1956/57. 
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Russian submarine ”Som” in two wars on 
three seas
Late July 2015, the Russian television reported the discovery by the Swedish com-
pany ”Ocean X Team” of the Russian submarine ”Som”, which sank in the Baltic 
Sea in 1916. We think that readers of ”Tidskrift i Sjöväsendet” will be interested in 
learning about the fate of the submarine that was one of the first to become a part of 
the Russian fleet.

Since	 the	 beginning	 of	 the	 XX	 century	
navies of several countries of the world 
were equipped with a new kind of wea-
pon	 -	 submarines.	 The	 first	 design	 firm	
that achieved professional success in this 
field	was	the	American	Bureau	”Holland	
Torpedo	Boat	Company”.	The	most	suc-
cessful	was	 the	 submarine	design	 ”Hol-
land-VII”,	which	became	part	of	 the	US	
Navy	in	1900.	The	following	year	the	US	
government ordered 6 more submarines 
of this type. For the construction of these 
submarines the well-known at present 
Electric Boat Company was established. 
Patents for the construction of submari-
nes	of	this	type	were	received	by	the	UK,	
Austria-Hungary, Sweden, Japan and 
Holland.
The	 finished	 submarine	 of	 advanced	

design	 ”Holland-VII	 R”	 named	 Fulton 
was acquired by Russia. In June 1904, 

Sea Engineer
YURY V. VEDERNIKOV

Yury V. Vedernikov, sea engineer, lives in Vladivostok, Rus-
sia. He is the author of the books ”The Comparative analysis 
of Sea strategic nuclear forces of the USSR and the USA” 
(2005) and ”The Red dragon: the modern Navies of China” 
(2007). Historian, shipwrecks researcher.

John Philipp Holland (1841-1904) - 
founder of ”Holland Torpedo Boat Com-
pany” and submarine constructor.

the	submarine	arrived	in	Kronshtadt	and	
received the name Som	(”Catfish”).

After a round of machinery testing 
and crew training, in November 1904 
the	 submarine	 was	 sent	 via	 the	 Trans-
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Siberian railway to Vladivostok, where it 
arrived on December 29. Altogether, by 
the spring 1905 the Russian Far East ac-
cumulated 12 submarines that formed the 
world’s	first	fighting	force	to	take	part	in	
the war with Japan.
The	 combat	 activity	 of	 these	 subma-

rines was reduced to the naval patrol 
service and protection of the coast near 
Vladivostok. In total, from February till 
August of 1905 the Som submarine cove-
red 1318 nautical miles on-water and 93 
nautical miles under water, traveling up 
to	120	miles	away	from	Vladivostok.	The	
maximum	 duration	 of	 a	 single	 voyage	
was 8 days, of which 16 hours 35 minutes 
under	water	with	the	maximum	duration	
of a submerged navigation of 1.5 hours.

In March of that year Som was invol-
ved	in	the	exercise	of	a	breakthrough	of	
anti-submarine net, with a part of which 
around its body it returned to the base 
(see photo). In April during a combat pa-
trol	 service	 ”Som”	 found	 two	 Japanese	
torpedo boats and attacked one of them 

from a submerged position. However, 
Japanese ships having detected the assai-
lant submarine increased the speed and 
disappeared in the fog. In August 1905 
the Som submarine completed a trip to 
the	North	Korean	coast	searching	for	Ja-
panese ships.

With the end of the Russian-Japanese 
War and until 1914 the Som submarine 
was	 part	 of	 the	 Siberian	 fleet	 based	 in	
Vladivostok.	 The	 main	 activity	 at	 that	
time was combat training and moderniza-
tion	of	the	ship.	In	particular,	flammable	
gasoline engines on the submarine were 
replaced with more reliable diesel ones.

With the outbreak of World War I, in 
February 1915 the Som submarine was 
transported by railway to Sevastopol on 
the	Black	 Sea.	 The	 submarine’s	 combat	
mission was the defense of Odessa port 
from the seaside, and periodically it car-
ried out patrol services for this purpose.

In the summer 1915 by the decision of 
the Russian Naval Command Som was 
again transported by the railway to St. 
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The structure of “Som” submarine: 1, 8, 9 – high-pressure air tanks; 2 -  torpedo tube 
flooding	tank;		3	-	compass;	4	–	main	ballast	tank;	5	–	drain	pump;	6	–	batteries	room;	
7 - fuel storage tank; 10 – torpedo tube; 11 – trim tank; 12, 13, 18 –auxiliary tank; 14 – 
kingston; 15 – gas engine; 16 – clutch; 17 – adjusting block; 19 - electromotor

Som” submarine in Vladivostok, 1905.

Petersburg and in October 1915 began 
combat patrol services in the Gulf of 
Bothnia.

On May 10, 1916 during a submerged 
patrol service Som collided with a Swe-
dish steamship and sank. It is believed 

that the cause of the collision was maneu-
vering	 errors	 made	 by	 the	 submarine’s	
commander,	 who	 had	 minimal	 expe-
rience in submerged navigation and 
was	making	his	first	military	campaign.	
While carrying out their military duty to-
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gether with the Som submarine perished 
2	officers	and	16	sailors.

Nowadays, the ashes of the victims 
rest on the eastern coast of Sweden at the 
depth of 50-60 meters and are a military 

cemetery.	This	means	that	it	is	a	subject	
to protection under the Geneva Conven-
tion of 1949 for the Protection of War 
Victims.

”Som” submarine and its crew, 1915.
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Några tankar kring biografin av Fleet Admiral 
Chester W. Nimitz, USN (1885 - 1966)
Vad kan man inte hitta i en gammal bokhylla. Häromdagen fick jag ut en bok, en 
biografi över chefen för USA:s Stillahavsflotta under det andra världskriget, Fleet 
Admiral Chester W. Nimitz. Den kom ut redan 1976 på Naval Institute Press i An-
napolis, USA , men såvitt jag vet aldrig översatt till svenska. Jag måste ha läst den i 
början ganska flyktigt, men blev nu alltmer fascinerad av denne märklige man och 
bokens innehåll överhuvudtaget. Min spontana reaktion var att den kunde ingå i 
elevernas vid Försvarshögskolan obligatoriska “bredvidläsning”. Bokens författare 
är  professorn vid sjökrigsskolan i Annapolis, E.B. Potter, som också var god vän till 
familjen Nimitz. Chester accepterade att Potter, bl a med underlag i makarna Nimitz 
brevväxling, kunde skriva biografin, men inte under amiralens livstid. Han ville inte 
medverka till att vissa personer, som inte helt positivt skulle omnämnas, skulle ta 
illa vid sig. Omnämnas bör också att Potter tidigare tillsammans med Nimitz utgett 
boken “Sjömakt. En sjökrigshistoria”.

Ledamoten
JARL ELLSÉN

Kommendörkapten	(PA)	Jarl	Ellsén	är	en	aktiv	debattör	i	mari-
na frågor och en återkommande skribent i TiS. Han påbörjade 
sin	sjöofficersutbildning	1941.

 Huvudpersonens betydelse beskrivs i 
den	inledande	texten	på	följande	sätt:	“I	
andra världskriget förde Fleet Admiral 
Chester W. Nimitz, som chef för Stilla 
Havsflottan,	 befälet	 över	 tusentals	 ör-
logsfartyg	och	stridsflygplan	samt	miljo-
ner sjömän och marinkårssoldater, dvs. 
ett befäl över en sjöstyrka aldrig tidigare 
skådad	i	världshistorien.”

 Nimitz upplevde en sagolik karriär 
från en liten fattig pojke till marinchef 
och slutligen personlig delegat till gene-

ralsekreterare	 Tryggve	 Lie	 i	 FN.	 Hans	
föräldrar ägde ett slags hotell och “sa-
loon”	 i	 den	 lilla	 staden	 Fredricksburg	 i	
Texas.	En	stad	grundad	av	tyskar.
“Jag	kommer	tillbaka	som	amiral!”	sa	

den	 unge	 texasgrabben,	 som	 aldrig	 hört	
talas om sjökrigsskolan i Annapolis, ja 
att	 USA	 hade	 en	 flotta	 överhuvudtaget.	
Orsaken till Chesters yrkesval var att han 
efter förebild av en äldre kamrat ansökte 
hos statens senator om att få komma till 
arméns	högskola	i	West	Point	för	att	däri-
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genom få den högskoleutbildning som 
föräldrarna inte hade råd att ge honom. 
Senatorn ifråga meddelade Chester att 
arméhögskolan	 dessvärre	 var	 fullteck-
nad, men att han hade ett annat förslag, 
nämligen Annapolis. Detta visade sig 
vara ett lyckokast för både Chester Ni-
mitz	 och	 för	 den	 amerikanska	 flottan,	
kanske även den amerikanska nationen. 
Vad jag då som artikelförfattare har i 
tankarna, är hur man efter katastrofen 
på Pearl Harbor satte sitt hopp till denne 
ende man, som skulle rädda landet med 
hjälp	av	en	flotta	av	vilken	stor	del	nu	vi-
lade på havsbotten!

Amiral Nimitz skrev aldrig en privat 
dagbok. Hans innersta tankar och grun-
den till stora och viktiga beslut gav han 
i sin korrespondens med hustrun Ca-
therine. Deras äktenskap och familjeliv 
var livet ut lyckligt och förtroendefullt 
och detta behandlas tämligen ingående 

i boken. Nimitz gav före sin bortgång 
1966 professor Potter tillåtelse att få del 
av	 denna	 intressanta	 brevväxling,	 vil-
ken	 därmed	 ger	 en	 extra	 dimension	 till	
biografin.	 Självfallet	 skulle	 inte	 denna	
biografi	 kommit	 till	 utan	 att	 Potter	 fått	
tillgång	 till	 officiella	 dokument	 såsom	
protokoll, skrivelser, brev samt mäng-
der av intervjuer med Nimitz̀ s närmaste 
medarbetare och andra i krigsledningen 
inblandade personer.

Det är inte svårt att föreställa sig den 
ångest och tvekan som Nimitz, som chef 
för	Stillahavsflottan	och	därmed	för	hög-
sta ledningen av samtliga marina opera-
tioner i Stilla Havet Havet, kände inför 
varje beslut, som kunde innebära döden 
för tusentals unga amerikaner. Nimitz 
var inte heller okänslig för alla unga män 
som	strök	med	på	fiendesidan.	Han	fick	ta	
emot anklagande brev från mödrar som 
förlorat sina söner. Nimitz visade sin i 
dessa sammanhang ovanligt mänskliga 
sida och beslöt att med hjälp av sin adju-
tant besvara alla dessa brev. 

I detta sammanhang vill jag också 
nämna hur amiral Nimitz ställde upp 
för den tyske storamiralen Dönitz under 
Nürnbergrättegången,	då	den	senare	be-
gärde Nimitz vittnesmål om att det oin-
skränkta ubåtskriget även tillämpades av 
amerikanarna.
I	 biografin	 framkommer	 alla	 hans	

goda egenskaper. Dessa sammanfat-
tades utmärkt av presidenten Gerald R. 
Ford i ett tal vid sjösättningen 1975 av 
det atomdrivna hangarfartyg som skulle 
bära namnet Nimitz: “Han omgav sig med 
de skickligaste och klokaste medarbeta-
re	han	kunde	finna	och	sökte	deras	 råd,	
men fattade sina egna beslut. Han var en 
skicklig strateg, som aldrig glömde att 
det handlade om människor på båda sidor 
om fronten. Han var aggressiv i krig, men 

Nimitz som sjökadett på Annapolis. Foto: 
USN.
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utan hat, djärv men noga att bedöma  ris-
kerna.”	/min	översättning/.
Ett	 exempel	 på	 att	 Nimitz	 kunde	 gå	

emot sina rådgivare i en verkligt avgöran-
de fråga, är beslutet om vem som skulle 
leda de operationer som kom att benäm-
nas	 “Slaget	 vid	Midway”.	 Nimitz	 utsåg	
amiralen Raymond Spruance till detta 
viktiga, ja avgörande befäl, dvs. som chef 
för hangarfartygsstyrkan.

Att Nimitz utsett rätt man, visade sig 
när Spruance under slaget, trots bristande 
erfarenhet av denna typ av operationer 
och mot stabens råd, i ett avgörande läge 
och	ögonblick	satte	in	sitt	flyg.	En	insats	
som ju ledde till det katastrofala neder-
laget	 för	 den	 japanska	 stora	 flottan	 och	
amerikanarnas största och avgörande se-
ger i Stilla Havskriget.
Händelserna	 visar	 också	 exempel	 på	

att	 biografin	 inte	 bara	 handlar	 om	 Ni-
mitz personligen, utan författaren Potter 
skildrar olika viktiga avsnitt under Stil-
lahavskriget som berörde underställda 
befälhavare	(t	ex	Halsey,	Kinkade	m	fl),	
liksom givetvis även den skicklige, men 
egensinnige och ofta besvärlige genera-
len Douglas McArthur. Sammantaget får 
läsaren en klar bild av operationerna från 
Guadalcanal till Okinawa. Skildringen är 
rikt försedd med kartor och stridsskisser. 
Av särskilt intresse är hur och ofta inte 
utan vånda olika beslut fattades och ge-
nomfördes av Nimitz och hans underly-
dande förbandschefer. Dramatik på hög 
nivå!
Beträffande	 McArthur,	 som	 med	 ti-

den ansåg sig som minst lika betydande 
befälhavare som Nimitz, så var det nog 
tur att den sistnämnde var den kloke och 
förstående person som beskrivits ovan. I 
annat fall hade deras viktiga samarbete - 
och därmed krigsledningen i stort - inte 
kunnat löpa så friktionsfritt som den 

gjorde. Bl a var McArthurs käpphäst att 
Filipinerna skulle återerövras på ett tidigt 
stadium. En strategi som av olika skäl 
(vilka utförligt behandlas i boken) helt 
underkändes av Nimitz och marinchefen 
King.	
Det	 som	 gör	 denna	 biografi	 särskilt	

intressant även för den i militära ämnen 
ej insatte, är skildringen av Nimitz pri-
vat- och familjeliv. Om detta är skrivet 
ett särskilt kapitel, men skildringen åter-
kommer då och då i samband med Nimitz 
besök på fastlandet för konsultationer 
med försvarsledningen och presidenten 
personligen. Detta ger bilden av Nimitz 
som människa och familjefar, vilken 
egentligen inte alls trivs i rampljuset . 

Nimitz visade till skillnad från många 
betydelsefulla personer en motvilja mot 

Bokomslag från 7:e utgåvan (vilken kom 
1987) av Naval Institute Press, Annapo-
lis. ISBN 0-87021-492-6.
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att  ständigt vara den allvetande. Några 
roliga	 exempel	 på	 detta	 beskrivs	 från	
hans yngre dagar, bl a som fartygschef 
för den tunga kryssaren Augusta, base-
rad	 i	 Fjärran	 Östern.	 Det	 handlade	 om	
tilläggningsövningar och FC, som alla 
kloka	 sådana,	 lät	 de	 unga	 officerarna	
så	 att	 säga	 “löpa	 linan	ut”	 innan	chefen	
ingrep. Efter en sådan manöver kallade 
kommendörkapten Nimitz till sig löjt-
nanten	och	sa:	“Vad	gjorde	Du	för	fel?”,	
“Jag	kom	in	för	fort	,Chefen!”,	“Just	det!	
Gör inte om det!“ Därmed var händelsen 
utagerad. Vid ett senare tillfälle, när FC 
själv hade manövern vid en bojtagning 
råkade han tuscha en ankarliggare i när-
heten. Direkt efter förtöjningen kom på 
högtalaren:	”Uppbördsskepparen	till	che-
fen	på	bryggan!”	När	denne	anmälde	sig	
utspann sig följande konversation: “Vad 
gjorde	 jag	 för	 fel	Uppbördsskepparen?”,	
“Chefen tog inte hänsyn till vindkan-
tringen.”,	“Just	det!	Gör	inte	om	det!”

Som fänrik kom Nimitz till Fjärr-
ran	Östern	ombord	på	slagskeppet	Ohio.	
Vistelsen i denna del av världen blev 
tämligen lång. Och som löjtnant blev han 
redan  som 25 årig FC på en 420 tons ja-
gare (sk 4-stacker). Med denna lyckades 
han vid ett svårnavigabelt och dåligt mätt 
farvatten sätta jagaren på grund. Normalt 
skulle denna berättelse kunna sluta här, 
men	den	unge	löjtnanten	fick	krigsrätten	
att överse med hans bristande erfarenhet 
och	 han	 tilldelades	 en	 officiell	 varning.	
“Jag	är	nog	den	ende	amiral	i	flottan	som	
satt	 ett	 fartyg	 på	 grund”,	 påpekade	 Ni-
mitz, inte utan viss stolthet.

För att avsluta berättelsen om hans ti-
digare år, så kommenderades Nimitz till 
det nya ubåtsvapnet och blev som löjtnant 
ubåtschef. Då hade intresset i marinen 
vaknat för dieselmotorer som den bästa 
ubåtsmotorn. Chester blev därför skickad 

till	Tyskland	ett	halvår	för	att	på	de	olika	
fabrikerna	 och	 varven	 (Bluhm&Voss)	
studera denna nya framdrift. Hans hustru 
kom	även	 till	Tyskland	och	 tillsammans	
gjorde de då en kortare semesterresa bl 
a	 till	 Sverige.	 Tysklandsvistelsen	 strax	
före	 VK1	 är	 inte	 den	 minst	 intressanta	
delen	av	biografin.	Efter	denna	resa	blev	
Nimitz	en	av	flottans	instruktörer	på	die-
selmotorer. Hans pedagogik blev vid en 
sådan lektion litet väl instruktiv genom 
att hans ena tumme fastnade i en motor-
del och slets av. Nimitz ville trots detta 
fortsätta lektionen.

Nu åter till Pearl Harbor. Ett delikat 
ärendes hanterande var typiskt  för Ches-
ter	Nimitz.	Det	 gällde	 “nationalhjälten”,	
amiralen	William	“Bull”	Halsey.	Denne	
hade inte tagit tillräcklig hänsyn till en 
annalkande orkan, utan beordrat sin 
“task	 force”	att	 sätta	 en	kurs	 som	 förde	
fartygen	rakt	 in	 i	ovädret.	Detta	fick	till	
följd	att	flera	 jagare	kantrade	och	sjönk,	
andra	fick	svåra	skador	.
Marinchefen,	Ernest	 J.	King,	 ville	 att	

Nimitz omedelbart skulle ställa Halsey 
inför krigsrätt, i princip ge honom spar-
ken. Vem som helst som var underställd 
den	mäktige	King	 hade	 följt	 direktiven,	
så icke Nimitz. Han insåg den chock som 
detta skulle framkalla hos den amerikan-
ska publiken och glädjen hos den japan-
ske	 fienden.	 Halsey	 blev	 kvar,	 trots	 att	
han senare gjorde en liknande fadäs. Han 
befordrades dessutom till slut till Fleet 
Admiral.

Men Amiral Nimitz undgick inte heller 
själv kritik, vilket inte är så märkligt med 
alla de mer eller mindre ödesdigra beslut 
han hade att fatta under de fem krigsåren. 
En gång kom den från ett oväntat håll. I 
staben diskuterades operationerna mot 
atollen	 Tarawa,	 som	 hade	 blivit	 en	 blo-
dig historia. Ingen av stabsmedlemmarna 
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kunde dock komma på att något fel be-
gåtts.
Utom	 en	 ung	 officer,	 som	 tillfälligt	

följde diskussionerna. Han ansåg att an-
fallet	mot	Tarawa	var	onödigt	och	alltför	
kostsamt.	“Ja,	det	är	Din	syn	på	det	hela”,	
sa	Nimitz.	Den	unge	officeren	hette	Ches-
ter Nimitz J:r.

En intressant passus i boken är när pre-
sident	Harry	S	Truman	tillträdde	sitt	äm-
bete. Denne, från staten Missouri, hade 
inte, till skillnad från företrädaren Roo-
sevelt, någon erfarenhet av marinen. Som 
Potter skriver: “Flottan hade ingen vän i 
Vita	 Huset”.	 McArthur	 var	 för	 Truman	
den som borde vara överbefälhavare i 
Stilla Havsoperationerna. Denna inställ-
ning hade han fram till den dag amiral 
Nimitz begärde ett särskilt möte med pre-
sidenten. Detta (eller kanske denna lek-

tion)	varade	flera	timmar.	Därefter		hade	
Chester Nimitz inga problem mer med 
president	Harry	S.	Truman.	Som	känt	är	
blev	 ju	 sedermera	 Truman	 tvungen	 att	
under	Koreakriget	 frånta	general	McAr-
thur dennes befäl. 
Atombombens	 existens	 kom	 relativt	

sent till Nimitz kännedom. Med sin hu-
manitära inställning ogillade han att 
denna skulle användas, men framförde 
inte denna sin åsikt till Washington utom, 
såvitt man vet, endast till sina medarbe-
tare. Dessa och Nimitz själv bedömde 
att, med Iwo Jima och Okinawa i ame-
rikanska händer samt den amerikanska 
ubåtsflottans	 effektiva	 spärr	 mot	 Japans	
för  dess överlevnad viktiga import, låg 
Japan nu öppet för slutfasen av kriget i 
form	 av	 flygbekämpning	 och	 invasion.	
Att detta skulle medföra ytterligare nå-

Amiralerna Chester W. Nimitz (t.v.) och William F. Halsey i januari 1943. Foto: USN.
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gon krigsmånad och förlusten av tusen-
tals, även amerikanska, liv var för Nimitz 
och hans underställda chefer trots allt en 
bättre strategi. Dock, beslutet om insat-
sen av atombomben var och blev högsta 
krigsledningens och i slutändan president 
Trumans	personliga.	

Efter krigsslutet i augusti 1945 och det 
högtidliga undertecknandet av Japans 
kapitulation ombord på slagskeppet Mis-
souri	i	Tokyos	hamn,	önskade	Nimitz	av-
sluta sin karriär som marinchef, “Chief of 
Naval	operations	(CNO)”,	men	marinmi-
nistern Forrestal ville ha en mer medgör-
lig	officer	på	den	posten.	Dock	-	Nimitz	
anseende och dessutom stöd av presiden-
ten gav honom jobbet, som han önskat, 
för en tvåårsperiod. 
Biografin	berättar	emellertid	att	demo-

biliseringen av krigsmakten och mäng-
den av fullt stridsdugliga fartyg, som 
förpackades i malpåse även drabbade 
stämningen hos den nu krigströtta och 
framförallt unga generationen. Nimitz 
trivdes inte med den nya stil, som nu blev 
förhärskande i marinen. Han blev därför 
förtjust, sedan han avslutat sin marin-
chefstjänst,	 när	 FN-generalen	 Tryggve	
Lie frågade om amiralen ville ställa upp 
som	FN:s	chefsmedlare	i	en	konflikt	som	
uppstått mellan Pakistan och Indien och 
med en förestående folkomröstning om 
Kashmir.

Händelseförloppet följde emellertid 
inte de av FN uppdragna planerna. In-
dienresan	dröjde,	men	Nimitz	fick	nu	god	
tid på sig att med säte i FN-byggnaden i 
New York förbereda det blivande uppdra-
get och anställa lämpliga personer att ingå 
i	sin		medlarstab.	Till	New	York	anslöt	sig	
Mrs Nimitz, där paret bosatte sig i en be-
kväm tjänstelägenhet. Boken beskriver bl 

a deras nu alltmer omfattande sociala liv. 
Det berättas bl a om en av generalsekrete-
rarens	 officiella	 middagar,där	 Catherine	
Nimitz	fick	“Mr	No”	,dvs.	den	sovjetiske		
utrikesministern Gromyko, som bords-
kavaljer. Hon lyckades till allmän förvå-
ning, inte bara bryta dennes tystnad utan 
även åstadkomma en livlig konversation.

Det skulle leda alldeles för långt att  
skriva	ned	alla	sina	“tankar”	kring	denna		
biografi,	den	är	därtill	alltför	omfattande.	
Inte minst intressant är  emellertid histo-
riska,	betydelsefulla	händelser,	som	t	ex	
när	presidenterna	Roosevelt	och	Truman,	
vilka liksom Mrs Roosevelt, gjorde långa 
visiter hos Nimitz själv och ute i hans 
operationsområde i Stilla Havet. 
Under	FN-tiden	fick	han	ett	minst	sagt	

lika celebert besök. Winston Churchill, 
som ju till sin och mångas förtret såg sig 
petad från premiärministerposten, tog 
en	 välbehövlig	 semesterresa	 i	 Karibien.	
Därvid skickade han via Storbritanniens 
ambassadör i USA ett brev med förfrågan 
om	amiral	Nimitz	ville	träffa	honom	un-
der Winstons uppehåll i New York. Ami-
ralen var en stor beundrare av Churchill 
och tackade givetvis ja till den middag 
som senare gavs på ambassaden. De två 
herrarna lär ha haft mycket att anförtro 
varandra.

Avslutningsvis vill jag återkomma till 
inledningen av denna artikel. Människan 
och strategen Chester W. Nimitz är en 
karaktär av alldeles ovanliga mått, som 
till fullo uppskattats som nationalhjälte 
i	 sitt	hemland.	Utanför	detta,	som	t	ex	 i	
Sverige, har minnet av honom nog dess-
värre	bleknat.	Biografin	rekommenderas	
därför varmt till läsning för den unga ge-
nerationen	officerare.
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Landkänning: Rosh ha-Nikra, Tyriska trappan
Under rubriken «Landkänning» presenteras, i ett antal kortare artiklar, intressanta 
landmärken för sjöfarare genom seklerna av ledamoten Torbjörn Dalnäs. 

Namnen Ras an-Naqura och Rosh ha-Nikra avslöjar de semitiska syskonspråkens nära 
släktskap. De betyder Grottudden på arabiska respektive hebreiska. Just där den fram-
trädande udden med sina vita kalkklippor och grottor skjuter ut i Medelhavet går grän-
sen mellan Israel och Libanon. Det nautiska standardverket Pilot berättar att den är 79 
meter hög. 

Rosh ha-Nikra är även namnet på en kibbutz på den israeliska sidan av gränsen, 
medan an-Naqura är en småstad på den libanesiska sidan.

Ett betydligt äldre namn på Grottudden är hebreiskans Sullam Tsor,	Tyriska	trappan.	
Det	syftar	på	den	uråldriga	feniciska	sjöfarts-	och	handelsmetropolen	Tyros	två	land-
mil	åt	nordnordost;	dagens	arabiska	världsarv	aṣ-Ṣur.	Uthuggna	trappsteg	i	den	branta	
klippan	ingick	i	karavanleden	mellan	Ptolemais	(alias	Acre,	dagens	Akko)	och	Tyros.	
Romarna	som	intog	Israels	land	år	63	f.Kr.	kallade	udden	Scala Tyriorum. Landet 

blev en romersk provins under namnet Palestina (av pelishtim, det hebreiska namnet på 
fornfolket	filisteerna	längs	Israels	södra	kust).

Den urgamla leden upphörde efter första världskriget, då områdets nya brittiska och 
franska	herrar	drog	en	ny	väg	över	Tyriska	trappan.	Under	andra	världskriget	anlades	
dessutom	en	järnväg	mellan	Haifa	och	Tripoli	med	en	250	meter	lång	tunnel	genom	
udden, sedermera blockerad.
Mellan	grannländerna	Israel	och	Libanon	finns	inga	öppna	vägförbindelser,	ej	hel-

ler diplomatiska förbindelser. Södra Libanon är Hizbollah-land, hemvist för militanta 
shiamuslimer, även om FN-insatsen UNIFIL (United Nations Interim Force in Leba-
non, med an-Naqura som högkvarter) formellt skall trygga freden i gränsområdet mot 
Israel. Sverige medverkade i UNIFIL 1978-94 och har även gjort det några kortare 
perioder därefter.
Annat	var	det	på	900-talet	f.Kr.	Kung	Hiram	av	Tyros	hade	mycket	vänskapliga	band	

med	grannlandets	kung	Salomo.	Tyriska	 timmermän	och	stenhuggare	hjälpte	 till	att	
bygga	israeliternas	tempel	i	Jerusalem.	Välbefarna	sjömän	från	Tyros	bidrog	till	be-
manningen	av	Salomos	flotta,	som	utgick	från	Etzion-Geber	längst	i	syd	(dagens	Eilat	
vid	Aqabaviken),	med	det	hägrande	landet	Ofir	som	destination.	
Två	 sekler	 senare	 utfärdade	 profeten	 Jesaja	 en	 hiskelig	 spådom	 om	 Tyros.	 Kan-

ske berodde det på att invånarna tillbad guden Baal och dennes son Melkart, stadens 
skyddsgud som bar drag av grekernas Herkules.
Namnet	Sullam	Tsor	nämns	inte	i	Bibeln	men	väl	i	de	apokryfiska	–	ej	helt	erkända	

– Mackabeerböckerna. Den seleukidiske härskaren Antiochos hade formellt utsett Jo-
natan	till	judarnas	överstepräst,	”och	hans	broder	Simon	satte	han	till	befälhavare	inom	
området	från	Tyriska	trappan	till	Egyptens	gräns”.
Däremot	 nämner	 Bibeln	 platsen	Misrefot-Mayim,	 ”Varma	 vattnet”,	 som	 har	 för-

knippats	med	Tyriska	trappan.	Det	sker	i	Josuas	bok,	som	är	en	dramatisk	skildring	av	
hur det utlovade landet erövrades. 
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Långt senare var området – i likhet med de feniciska stadsstaterna på andra sidan 
Tyriska	trappan	–	en	del	av	antikens	Syrien,	som	i	sin	tur	ingick	i	Seleukidernas	rike.	
Detta	gradvis	krympande	välde	var	en	av	arvtagarna	till	Alexander	den	stores	hellenis-
tiska imperium, som ursprungligen sträckte sig ända till Indien.

Regionen har många namn. Ett är Fertile crescent,	”Bördiga	halvmånen”.	Stor-Syri-
en – där även Libanon, Jordanien och Palestina ingick – kallades förr Bilad ash-Sham, 
”Landet	på	vänster	hand”,	det	vill	säga	i	nord	(araber	är	traditionellt	vända	mot	öster	
när de fastställer väderstreck).

På svenska är namnet Främre Orienten på tillbakagång, ibland ersatt av det politiskt 
korrekta	Västasien.	Desto	mer	etablerat	är	namnet	Mellanöstern	eller	Mellersta	Öst-
ern, på hebreiska Misrach ha-Tichon. Flera namn syftar på solens uppgång i ost. Dit 
hör tyska Morgenland och det ursprungligen latinska Levanten (av levare,	”resa	sig”).	
Dit hör även arabiska Mashriq, som egentligen är en avledning av sharq, öster. Därav 
Särkland, vikingarnas namn på regionen.

Motsatsen är Europa, solnedgångens land. Legendens Europa var en tyrisk prinses-
sa,	som	enleverades	till	Kreta	av	den	ständigt	pilske	guden	Zeus	i	tjurskepnad.	Namnet	
associerar till semiternas ereb (hebr. erev), kväll eller mörker.

”RoshHanikra01 ST 07” by by Ester Inbar, available from http://commons.wiki-
media.org/wiki/User:ST.. Licensed under Attribution via Wikimedia Commons 
-https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RoshHanikra01_ST_07.JPG#/media/
File:RoshHanikra01_ST_07.JPG
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Fenicier	från	Tyros	koloniserade	andra	delar	av	Medelhavet.	På	800-talet	f.Kr.	flydde	
prinsessan	Dido	från	sin	onde	bror,	kungen	av	Tyros.	Hennes	med	skatter	dignande	
skepp anlöpte cypriotisk hamn, där 50 skökor togs ombord för att bli hustrur åt prinses-
sans manliga följeslagare. Därefter seglade man vidare till den afrikanska kontinentens 
nordspets.	Just	där	grundade	Dido	kolonin	Kartago,	vars	drottning	hon	blev.
Tyrus	var	ursprungligen	en	väl	befäst	ö.	På	500-talet	f.Kr.	lät	den	babyloniske	kung-

en	Nebukadnessar	belägra	stadsstaten	i	hela	13	år.	Ett	par	sekler	senare	tog	det	Alex-
ander	den	store	närmare	ett	år	att	 inta	Tyros.	Det	skedde	sedan	han	låtit	anlägga	en	
vägbank, som sedan dess förenar staden med fastlandet.

Patriarken Jakob hade på sin dödsbädd delat upp det förlovade landet mellan sina 
tolv	söner,	 landets	stamfäder:	”…Sebulon	bor	vid	havets	kust,	vid	kusten	där	skepp	
lägger	 till…”	 (1	Mos.	49:13).	Det	 är	 förbryllande,	 eftersom	kustlandet	mellan	Haifa	
och	Tyros	normalt	tillskrivs	Asers	stam.	I	sitt	avskedsbudskap	till	Israels	barn	sade	den	
döende	Mose,	om	Sebulons	stam:	”…Ty	havens	rikedom	får	de	suga	och	de	skatter	som	
sanden	döljer”	(5	Mos.	33:19).	

Antagligen syftade Mose på purpursnäckan chilazon, som gav ett eftertraktat röd-
lila färgämne, samt strändernas råvara till den glastillverkning som uppfanns just här. 
Tyros	var	 sin	 tids	centrum	 för	produktion	av	bådadera.	Därifrån	exporterades	både	
glasföremål	och	exklusiva	purpurfärgade	dräkter.	

Antikens greker kallade färgämnet porphyra. Deras namn på kustlandet i norra Isra-
el, Libanon och sydvästra Syrien på dagens karta var Phoinike,	”Purpurlandet”.	Därav	
Fenicien och fenicier. Vad fenicierna kallade sig själva vet man inte med säkerhet. En 
gissning	är	kananéer;	av	kinahhu,	som	betyder	just	purpurröd.

Synen på fenicierna har varit kluven. De gav oss alfabetet. De var erfarna sjömän, 
som oförskräckt seglade vida omkring på okända vatten. Dessutom var de skickliga 
hantverkare,	vars	produkter	prisades	högt.	Å	andra	sidan	kunde	de	även	betraktas	som	
skrupelfria	skojare	och	giriga	krämare.	De	ansågs	vara	moraliskt	förfallna,	då	de	offra-
de spädbarn till sina hedniska gudar. En sinnebild var den grymma tyriska prinsessan 
Isebel,	som	på	800-talet	f.Kr.	gifte	sig	med	den	avgudadyrkande	kung	Ahab	av	Israel.
Strax	ost	om	Rosh	ha-Nikra	ligger	byn	Iqrit,	som	fram	till	staten	Israels	återfödelse	

1948 befolkades av kristna araber. De fördrevs därifrån, inledningsvis med löfte att 
få komma tillbaka efter två veckor. I själva verket ingick fördrivningen i en medveten 
policy	som	syftade	till	ett	gränsområde	fritt	från	araber.	Trots	utslag	till	deras	fördel	i	
Israels högsta domstol förhindrades de att återvända hem. På juldagen 1951 raserades 
byn	av	arméstyrkor.
Ytterligare	en	av	många	arabiska	byar	som	mötte	ett	liknande	öde	var	az-Zeeb	strax	

syd om Rosh ha-Nikra. Namnet är en arabiserad version av det urgamla Achziv, en 
ursprungligen fenicisk hamn som även kallades Ekdippa av antikens greker. Orten 
stavas Aksib i den svenskspråkiga Bibeln. I Domarboken berättas att de ursprungliga 
invånarna,	kananéerna,	inte	fördrevs	från	Aksib	utan	bodde	kvar	där	bland	invandrade	
israeliter av Asers stam. 
På	1100-talet	e.Kr.	uppfördes	korsfararfortet	Casal	Imbert	på	platsen.	Här	utkämpa-

des år 1232 ett fältslag mellan två korsriddarfalanger. Något förenklat rörde det sig om 
tyskar mot fransmän.
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Dagens	 Achziv	 är	 nationalpark.	 Där	 finns	 även	 mikronationen	 Achzivland.	 Den	
grundades 1970 av den israeliske sjömannen Eli Avivi, som då var 40 år gammal. 
Mestadels ostörd har han därefter kunnat styra över sin mikronation, med välsignelse 
från turistministeriet i det omgivande grannlandet Israel. Alla uppges vara välkomna 
dit utom tölpar, tjuvar, lymlar och girigbukar. 

Ute till havs råder däremot politisk stormvarning. Ungefär 13 landmil väst om Rosh 
ha-Nikra	påträffades	2010	 en	gigantisk	naturgasfyndighet.	Den	har	 fått	 namnet	Le-
viatan, efter ett havsvidunder från Gamla testamentets skräckkabinett. Grannlandet 
Libanon har protesterat mot den planerade israeliska utvinningen, med hänvisning till 
att	fyndigheten	sträcker	sig	in	i	landets	ekonomiska	zon.	Problemet	är	att	ingen	officiell	
gräns	existerar,	eftersom	länderna	formellt	befinner	sig	i	krig	sedan	1948.

Däremot har gasfyndigheterna lett till att grannarna Israel och det traditionellt pro-
palestinska Cypern har funnit varandra, i en anda av gemensamma intressen. Den 
åtråvärda	naturgasen	finns	även	på	den	cypriotiska	sidan	av	grannarnas	ekonomiska	
mittlinje. Det har lett till turkiska maktdemonstrationer med inslag av klassisk kanon-
båtsdiplomati, på den turkockuperade utbrytarrepubliken Nordcyperns vägnar.

Torbjörn Dalnäs
Ledamot	av	Kungl.	Örlogsmannasällskapet
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Saab, Försvarsmakten och Försvarets 
Materielverk har i partnerskap flyttat
gränserna för vad som är möjligt och lö-
pande tagit fram lösningar som är väl an-
passade för våra svenska förhållanden.

Vi har tillsammans skapat starka band där 
vi delat teknik ambition och stolthet. 

Band som har skapt produkter och 
lösningar av världsklass och band som 
idag har placerat Saab i framkanten av 
marina lösningar globalt.

Vi på Saab vet att det är partnerskap och 
samarbete som utgör grunden för nya 
och innovativa lösningar.


