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Abstract

The witness seminar ”NIBS: The Development of the
Näcken Information Handling System, 1966–82” was held
at the National Museum of Science and Technology in
Stockholm on 14 January 2008 and was led by Nils Bruze-
lius. During the seminar, the development of the comput-
erized command and control system of the Näcken-class
submarines was discussed. A major feature of the system
was the computerization of the calculation of target data,
which made possible the automatic and simultaneous track-
ing and monitoring of ten different targets. Different as-
pects of this development were covered at the seminar, in
particular the development of mathematical models for tar-
get calculation. The computing algorithm was formulated
by researchers at FOA, and implemented in close coopera-
tion with consultants from Teleplan. Moreover, the com-
puterization of other systems related to the handling and
controlling of the submarine, a task carried out by
Kockums in Karlskrona, was discussed. The critical impor-
tance of digital computing in the magnetic mine protection
system was underlined. In purchasing the computer system,
separate technical specifications for hardware and com-
puter software was formulated. The role of government in-
tervention in the purchase of the central computer was dis-
cussed and debated. Finally, the technical and tactical test-
ing of the submarine system was covered, with special em-
phasis on the computerized information handling systems.
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Förord

Vittnesseminariet ”NIBS: Utvecklingen av Näckens informationsbehandlingssy-
stem, 1966–82” ägde rum vid Tekniska museet i Stockholm den 14 januari 2008,
arrangerat inom ramen för dokumentationsprojektet ”Från matematikmaskin till
IT” som är ett samarbete mellan Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria
vid KTH, Dataföreningen i Sverige och Tekniska museet. Det spelades in med ljud
och bild och transkriberades av Annette Wretman Eklenius. I samråd med semina-
riedeltagarna har Johan Gribbe vid Avdelningen för teknik och vetenskapshistoria
vid KTH redigerat transkriptet. De redaktionella ingreppen har varit varsamma och
har skett i syfte att öka tydlighet och läsbarhet. Vissa strykningar har gjorts. Dess-
utom har enstaka meningar och bisatser lagts till efter förslag från seminariedelta-
garna i det fall där det varit nödvändigt för att göra resonemang och tankegångar
fullständiga. Malte Jönson har medverkat i arbetet med att ta fram en notapparat.
Originalinspelningen finns tillgänglig på Tekniska museet i Stockholm. Dokumen-
tationsprojektet är finansierat med bidrag från Riksbankens Jubileumsfond och
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.

Deltagare: Nils Bruzelius (ordf.), Olof Carlstedt, Ulf Edman, Malte Jönson, Bertil
Lundgren, Åke Nordström, Bror Stefenson, Patrik Sturzenbecker.

Övriga närvarande vid seminariet: Göran Andersson, Christer Ardell, Björn Da-
lén, Bengt Fredricson, Fredrik Granholm, Olle Hagmansson, Johan Hallén, Fredrik
Hallström, Sigurd Håkansson, Jan Jäderblom, Bo Lindestam, Gunnar Lindqvist,
Bertil Lindstål, Peter Marcks, Leif Mårtensson, Anders Nilsson, Lars G. Nilsson,
Åke Norrman, Per Erik Odd, Bengt Olofsson, Ronny Olsson, Jan Stenberg, Björn
Sölving, Erik Åhman.
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NIBS: Utvecklingen av Näckens
informationsbehandlingssystem, 1966–82

Nils Bruzelius:1 Välkomna till detta vittnesseminarium. Jag heter Nils Bruzelius och har
en bakgrund som ubåtsofficer. Jag gick provturer med Näcken-båtarna bland annat.2

Efter min pensionering har jag blivit doktorand på KTH. Jag har även varit ordningsman
i gymnasiet och har därför blivit utsedd, inte till ordningsman, utan till moderator för det
här seminariet. Jag ska alltså försöka leda det lite grann. Jag har delat ut, inte till alla men
till en del, exemplar av det körschema som finns. Det är en tidsmässig uppläggning som
vi börjar med förstudier och avslutar med den taktiska utprovningen av NIBS och Näck-
en-ubåtarna. Det är alltså ett relativt långt tidsspann och en lång historia, men jag kan
redan nu avslöja att det kommer att bli ett lyckligt slut på historien.

Varje punkt kommer att inledas med en inledare som berättar om det delmoment vi
ska behandla. När det är klart kommer panelen att få kommentera, ställa frågor och ge
kompletterande synpunkter. Och när det börjar ebba ut med frågor och kompletterande
synpunkter i panelen kommer vid varje delmoment även publiken att beredas tillfälle att
ställa frågor. Men jag kommer att hålla detta relativt kort av tidsskäl, men vi kommer
också att avsluta med en allmän diskussion. Och är det några längre och mer komplicera-
de frågeställningar som dyker upp under seminariet kan vi kanske av tidsmässiga skäl
begränsa oss fram till den avslutande diskussionen. Men ni är varmt välkomna att ställa
frågor och då är det viktigt att ni inte börjar prata förrän ni får en mikrofon som Johan
Gribbe kommer att ge er och att ni talar om vad ni heter så att man kan dokumentera
vem det är som ställer frågorna. Har vi några kompletterande frågor? Om inte annat kör
vi igång och det första momentet är de förberedande studier som gjordes innan man tog
beslutet om att anskaffa ubåt typ Näcken. Idag har vi med oss en ubåtsman som har
många karriärer bakom sig. Han har bland annat varit chef för Konungens stab, med
mera, med mera. Men på 60-talet var han en ung ubåtskapten på marinstaben och ledde
de studier som ledde fram till beslutet om att utforma Näcken på det sätt de blev utfor-
made. Bror Stefenson, varsågod.

Bror Stefenson:3 Tack. Jag går direkt till slutet av 1950-talet. Då seglade jag ubåt mycket
och vid den tiden började som ni vet arbetet med Marinplan 60.4 Det var ett försök från
chefen för marinen att möta politikernas rätt tuffa krav på att försvaret skulle försvaret
på alla möjliga sätt. Sparkraven gick till stor del ut över flottan och därför var man tvung-
en att göra Marinplan 60. Invasionsförsvar var huvuduppgiften. Vi var ganska klara över

1 Nils Bruzelius, f. 1946, ubåtsofficer. Bruzelius var 1979–80 provturschef för Najad, 1981 fartygschef på
Neptun och 1982 fartygschef på Näcken.
2 Näcken-klassen, svensk ubåt utvecklad under 1960- och 70-talen. Seriens tre ubåtar Näcken, Najad och
Neptun byggdes vid Kockums och sjösattes 1978–80. För en närmare beskrivning av ubåten, se Roderick
Klintebo (red.), Det svenska ubåtsvapnet 1904–2004 (Stockholm, 2004), 81–83.
3 Bror Stefenson, f. 1929, amiral och chef för försvarsstaben 1982–87. Stefenson var ursprungligen ubåts-
officer och medverkade i mitten av 1960-talet som chef för marinstabens planeringsavdelning i de opera-
tionsanalytiska studier som låg till grund för dimensioneringen och utformningen av Näcken. Efter pensio-
neringen 1991 utnämndes Stefenson till amiral och chef för HM Konungens stab.
4 Marinplan 60, utredning om marinens framtida inriktning genomförd inom marinstaben i slutet av 1950-
talet. Marinplanen tillkom i samband med försvarsbeslutet 1958 som innebar att marinens andel av för-
svarsbudgeten skulle minska från 18 till 13 procent. Sparkraven möttes genom att de stora övervattensfar-
tygen successivt skulle ersättas av ett större antal mindre enheter och att undervattensfartygen skulle få ett
vidgat ansvarsområde och ökad effektivitet. Invasionsförsvaret betonades som marinens huvuduppgift.
Trots att många av förslagen aldrig blev verklighet kom marinplanen att styra den svenska marinens ut-
veckling under 1960-talet.
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att det behövdes av det enkla skälet att vi låg nära Sovjetunionen som hörde av sig på alla
möjliga sätt. Det stod fullt klart att ubåtar passade bra, särskilt i Östersjön som hade be-
svärliga förhållanden att jaga ubåtar. Dessutom hade vi inte svårigheten att behöva kunna
röra oss långt ut i världen, utan vi kunde bygga ubåtar som huvudsakligen passade i Ös-
tersjön vilket vi hade gjort sedan 1910.

Samtidigt hade vi vid tiden klart för oss att vi måste göra nya ubåtsserier, bland annat
av modernitetsskäl och för att hålla uppe antalet. När jag började på 1950-talet hade vi,
om jag inte minns fel, 26 ubåtar som skulle förnyas hela tiden. Så småningom kom vi in i
en ganska bra trall: sex ubåtar i stöten med sex år emellan. I slutet av 1950-talet började vi
konstruera och tänka på moderna ubåtar. Ni vet allihopa att vi försökte göra luftobero-
ende maskinerier och gav oss in på en massa olika försök med detta. Väldigt omfattade
försök, en del ganska dyrbara och vi började till och med tänka på atomubåtar. Men se-
dan var det alltså de andra luftoberoende maskinerierna som vi huvudsakligen avsåg till
ubåtarna. Misslyckades kan man inte ska säga att vi gjorde, men vi prövade och fann att
en del av försöken var dyrbara och att vi inte skulle kunna klara det. Och det var då som
Sjöormen kom till.5 Vi försökte med A11-si och A11-så och höll på, men till slut blev det
en dieselelektrisk ubåt likförbaskat, det vill säga Sjöormen-klassen. Och det tyckte vi var
ganska bra, det blev en ganska stor ubåt för svenska förhållanden.

Sedan började vi höra talas om att det skulle göras en ny serie. Nu är vi efter Sjöor-
men som blev färdig omkring 1966–68. Jag kom i land från ubåtarna 1962 och sattes på
marinstabens planeringsavdelning och skulle fundera på de nya ubåtarna. Det hade under
Sjöormen-tiden varit A12 och A13, men de försvann ganska fort ur räkningen och det
blev alltså till att sätta igång och studera A14. Och A14 studerades i olika varianter, A14-
FC och A14-B. Inom marinstaben var vi ganska säkra på att ubåtarna platsade i försvaret,
men det gällde att motivera dem. Att motivera ubåtarna var en ganska viktig del av arbe-
tet på marinstaben. Det var ganska klart att vi ville fortsätta med sex ubåtar i serierna.
Men regeringen sade att det måste vara små och billiga ubåtar om det skulle vara sex. Det
hjälpte inte ens det. Det blev en ganska lång och knagglig väg med TTEM och TEOM
och alla möjliga utredningar.

Sedan behövde vi studier för att kunna visa att ubåtarna var nödvändiga, att de var
effektiva och bra. Det stod fullt klart att vi behövde göra mer vetenskapliga studier av
problemet. Vi byggde en operativ studie för ubåtar som hette M13 och i den jobbade vi
med hela ubåtskrigsförlopp, från basorganisationen och hela vägen ut i kriget. Det blev
en ordentlig historia. Jag undrar om något annat system har studerats lika ordentligt när
det kommer till kritan. Vi var ganska nöjda. Under två år jobbade jag på marinstabens
planeringsavdelning och byggde M13 tillsammans med FOA. Sedan fann vi att det inte
hjälpte att visa vad som var bra och vad som behövdes för ubåtarna, vilka konster de
skulle kunna, utan frågan var också vad det skulle få kosta. Kockums satte igång motsva-
rande studier på kostnads- och effektanalyssidan. Man kan säga att det var två opera-
tionsanalysgäng som körde parallellt – ett för striden och vad som behövdes, och ett för
de tekniska lösningarna och vad de skulle kosta.6

Det var en väldigt intressant tid och vi tyckte att vi kom framåt. Vi fann att det natur-
ligtvis vore bra med luftoberoende maskinerier, men vi fann också en hel del när vi jäm-
förde med Sjöormen och tittade på de gamla ubåtarna. Draken hade förresten kommit till
vid den här tiden, och det var egentligen en ganska konstig ubåt som jag kan berätta

5 Sjöormen, svensk ubåt levererad till marinen under andra halvan av 1960-talet. I förhållande till tidigare
ubåtar hade Sjöormen en väsentligt mindre besättning, endast 25 man, och var betydligt mer tystgående.
Efter modernisering och livstidsförlängning under 1980- och 90-talen såldes de fem ubåtarna i serien 1997
till Singapore.
6 Samarbetet mellan marinstaben och FOA i samband med utvecklingen av den datoriserade simulerings-
modellen M13 har behandlats vid ett tidigare vittnesseminarium. Se Johan Gribbe (red.), Att modellera slagfäl-
tet: Tidig databehandling vid FOA, 1954–66 (Stockholm, 2007).
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mycket om.7 I alla fall visade det sig att man framförallt i Östersjön behövde ha mycket
vapen med sig. Att gå hem och hämta mer torpeder var ett ganska stort riskmoment. Om
det blev krig ville vi att ubåtarna skulle ha mycket vapen med sig, det vill säga olika slags
torpeder. Vi behöver inte orda om det, men det var små och stora torpeder. Och det
gällde att ha med sig många. Vi kom väl upp i 15 eller 16 torpeder, vilket var ganska
mycket för ubåtarna på den tiden. Och det betydde att de kunde vara ute och slåss länge.
Sedan kom vi in på hur fort de skulle köra, vart de skulle och så vidare. Vi fann att en
hög fart kanske inte var nödvändig i Östersjön, utan att man kunde nöja sig med 15-16
knop i undervattensläge och en uthållighet som inte var särskilt stor. Efter ett tag kom vi
på att man kunde ladda batterierna nere på botten med något slags tillsatsmaskineri. Jag
vet inte om vi kommer så långt här idag, men det var vad vi höll på med.

Det blev en åtstramning. Man fick en planeringssumma och skulle sedan fylla upp
med vad regeringen ville ha. Det började med en process: effektiv, billig, liten, modern.
Sedan tittade vi på studierna mer ordentligt och gjorde massor av redovisningar, för för-
svarsministern – jag tror till och med att statsministern var med – och hela raddan ner. Vi
fick dem att titta på våra studier och hur mycket det var värt. Men jag är tveksam till om
politikerna och många andra begrep vad vi höll på med. Men det var säkert mycket im-
ponerande. Nåväl, detta var samtidigt som datorerna kom in. Och vi skulle naturligtvis
använda oss av ny datateknik och de möjligheter den gav. Vi fann att vi skulle prova det
på lite olika sätt. En sak jag kommer ihåg var att man inte fick ha för stor besättning, för
då blev ubåten för stor. Man behövde minska antalet besättningsmän vilket datorerna
gjorde möjligt. I studierna gick vi ner från 30-35 man till 20-22 man, ett stort steg framåt
eftersom ubåten blev motsvarande mindre. Sedan kom en hel del annan teknik för senso-
rerna som kunde kopplas in i datorsammanhanget. Det var mycket med input och out-
put, vilket inte var lätt eftersom datorerna inte kunde så mycket konster, ni vet med eld-
ledningen och alltihop i slutet av 60- och början av 70-talet. Men vi skulle ha en stor
gemensam dator som skulle fixa allt. Dessutom skulle hela maskintekniken in. Kockums
jobbade med det medan vi höll på med stridseffekten, och det var klart att vi stötte på
problem.

Det blev för få ägg i korgen, blev man av med en eller annan ubåt var det inte bra.
Det var ett svårt avgörande och vi resonerade med regering och ÖB om hur många ubå-
tar det skulle vara. Anslagen minskade tyvärr samtidigt i ungefär samma mån. Sedan hade
vi ett annat typiskt problem – ju bättre vi visade att en ubåt kunde vara, ju färre ansåg
man att vi behövde. Men när vi skulle jämföras med flyget hade man gått för långt. För-
svarsdepartementet frågade flygvapnet hur många Viggen som skulle behövas och fick
svaret 183 eller något sådant av flygarna. Och vi bara skakade på huvudet, så kunde man
ju inte säga. Vi byggde om modellerna och kunde tala om hur mycket varje extra ubåt
kostade – de minskade i kostnad ju fler de blev – och vad effekten blev. Och varje ubåt
blev bättre än en flygdivision. Den ekonomiska jämförelsen gick gott och väl ihop för
oss, det kan jag lova er. Om man ska tala om stridseffekten var samtidigt torpedutveck-
lingen och sensorutvecklingen viktiga. Vi skulle kunna hålla oss nere under vattnet, vi
skulle nå längre och längre med vapnen och vi skulle dessutom spana på större avstånd.
Och den utvecklingen var fantastisk, det måste jag säga. Om man jämför när jag började
på 50-talet och var ute som flottiljchef på 70-talet var det redan en enorm skillnad.

Men det var konkurrens mellan olika tekniker. Det var lite svårt att matcha eftersom
somliga hävdade sin del av konstruktionen. För oss var det nödvändigt att försöka klara
ut vilket som var absolut nödvändigt och vilket som gav bäst effekt. Beträffande Näcken
kan man väl säga att en del av det vi hade kommit på fullföljdes – mycket vapen i båten,
måttligt med fart och måttligt med uthållighet. Vi litade på att vi skulle få en mer uthållig

7 Draken, svensk ubåtsserie byggd vid Kockums och Marinverkstäderna i Karlskrona i början av 1960-talet.
Utrangerades i slutet av 1980-talet och ersattes av Västergötland.
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maskin så småningom. Jag tror inte att jag går längre, men jag tror att vi kan prata mer
öppet om det där. Jag ska bara säga att samarbetet mellan marinstabens planeringsavdel-
ning och FOA, som satte till forskarna för M13, det jobbet gick förvånansvärt bra. Vi
jobbade ihop under de här sex, sju åren och det var lärorikt, det var nyttigt och jag tror
att vi fick bättre ubåtar på kuppen än vi annars hade fått.

Nils Bruzelius: Tack så mycket, Bror. Jag tycker man kan sammanfatta inledningen med
att man vad gällde Näcken tänkte först och byggde ubåten sedan. Det är inte alltid fallet,
ofta bygger man en pryl först och funderar sedan ut vad man ska använda den till. Jag
skulle vilja komma med några klarläggande frågor vad gäller förkortningar. I och för sig
förstår jag vad de betyder men till protokollet kan det vara bra med ett klarläggande. Vad
stod FC och B för?

Bror Stefenson: FC stod för Fuel Cell. Och B stod rätt och slätt för batteriubåt.

Nils Bruzelius: Just det, precis. Och sedan har vi TTEM och TOM?

Bror Stefenson: ”Taktisk-teknisk-ekonomisk målsättning”, och sedan var det väl ”Tak-
tisk-organisatorisk målsättning”.

Nils Bruzelius: Bra, då har vi fört det till protokollet. Är det några synpunkter och frå-
gor från panelen?

Ulf Edman:8 Man kanske ska tillägga det här med A14 – A står för attack, och B står för
min-ubåt. Vi hade min-ubåtar under andra världskriget, Näcken, Neptun och Najad, så det
finns en koppling där tillbaka. Men A14 var det löpande numret.

Nils Bruzelius: Ja, just det. Attackubåt nummer 14. Har vi några frågor till Bror från
publiken? Marcks där uppe.

Peter Marcks: Jag har ett skumt förflutet i materielverket och skulle vilja fråga Bror Ste-
fenson om inte materielverket var med i studierna på något sätt som de var senare?

Bror Stefenson: När jag säger Kockums menar jag säkert en och annan från materiel-
verket också. Sedan är det klart att ubåtsbyrån var med. Vi träffades för att göra kontrol-
ler av vad det skulle kosta att göra på olika sätt, det var en koppling mellan materielverket
och Kockums. Kockums var med hela tiden och det var inga steg mellan marinstaben,
materielverket och Kockums utan det gick direkt.

Nils Bruzelius: En avslutande fråga som jag kom att tänka på gäller uthålligheten beträf-
fande framför allt dieselbrännolja som har varit uppe i ett tidigare seminarium. Att den
var låg i början kan man förstå om man bara ska åka omkring i Östersjön. Men senare
skulle vi helt plötsligt åka till Skottland med båtarna. Och då blev det svårt med brännol-
ja. Men vad jag förstår hade ni en operationsanalys som bara byggde på invasionsförsvar i
Östersjön?

8 Ulf Edman, f. 1943, ubåtsofficer. Efter officersexamen tjänstgjorde Edman 1966–75 på olika ubåtar, de
sista åren som fartygschef. Under denna tid medverkade han som försöksanvändare i utvecklingen av
NIBS och var 1977–80 provturschef och den första fartygschefen på Näcken. Därefter har han haft olika
befattningar inom marinen, bland annat chef för ubåtsflottiljen 1987–91 och chef för ostkustens marin-
kommando 1997–2001.
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Bror Stefenson: Om man rakt upp och ner ska säga vad vi jobbade med var det så. Någ-
ra Skottlandsfärder hade vi inte med i M13!

Nils Bruzelius: Okey. Jag vill bara avsluta med en liten anekdot som jag har stött på.
1960 besökte den amerikanska marinchefen [amiral Arleigh Burke] Sverige och åt bland
annat lunch med kungen på Ulriksdals slott. När han kom hem till Amerika skrev han en
rapport över sitt besök i Sverige. Den rapporten har jag hittat och där framhåller han
speciellt värdet av de snabba ubåtar som vi håller på att ta hem i den svenska marinen.
Dessa framhöll han som en mycket bra inriktning för Sverigeflottan, faktiskt det enda
han tyckte var bra.

Vi kanske ska avsluta inledningen där. En person som har varit med hela tiden är
Malte Jönson som under lång tid var chef för stridsledningsbyrån på materielverket. Som
jag upplever det var du med hela tiden och är det även nu. Du kan väl ge en bakgrund till
uppstartningen av själva utvecklingen av NIBS, det datoriserade informationsbehand-
lingssystemet ombord på Näcken-ubåtarna?

Malte Jönson:9 Det ska jag gärna göra. Du bad om en kort presentation och jag är alltså
född 1933, blev civilingenjör i elektroteknik på Chalmers 1955 och gjorde sedan värnplik-
ten som mariningenjör på telesidan. När värnplikten var klar fortsatte jag och blev fast
anställd mariningenjör och hade sedan ett antal kommenderingar innan jag i början av
1960-talet kom till eldledningssektionen på artilleribyrån. 1970 blev jag sedan sektions-
chef för stridsledningssektionen, inte byråchef som du sade. Men det är en detalj. Sedan
hade jag andra jobb.

Men jag var med under hela NIBS-utvecklingen. Jag kom till eldledningssektionen
1962 när eldledningen för Sjöormen skulle projekteras och började byggas. Eldledningen
innehöll bland annat en utrustning som hette AMI, det spelar inte någon roll vad det
betyder men det var en utrustning som kunde beräkna målfaktorerna för ett mål. Vi
kommer tillbaka till det här med målfaktorberäkning senare, men jag börjar berätta lite
om det redan nu. Att bestämma målfaktorerna, det vill säga avstånd, kurs och fart hos
målet är knepigt på en ubåt eftersom ubåten ska uppträda passivt.10 Den information
man har är i princip bara bäringsinformation. Och för att med hjälp av bara den kunna
bestämma ett måls läge, fart och kurs måste ubåten röra sig i en kroklinjig bana. Man
lagrar ett antal mätvärden och räknar sedan på dessa. TCI 105, som eldledningen för Sjö-
ormen hette, hade en utrustning för att kunna beräkna data för ett mål.11 En operatör var
helt upptagen med att försöka minimera en felkurva och på det viset få ut värdena.

I arbetet med Näcken började man naturligtvis önska sig mer, man började tala om
flera mål och så vidare. Därför lät vi Philips, som var leverantören av eldledningen, titta
vidare på en analytisk AMI-metod eller målfaktorberäkningsmetod som skulle räkna utan
att en operatör satt och behövde göra utvärderingsarbetet. Och parallellt med detta sked-
de studier vid Kockums, som Bror berättade. Kockums tittade på olika mer eller mindre
automatiserade metoder. Man gjorde olika utkast, dels med att gå vidare för Näcken med
en eldledning liknande den som vi projekterade för Sjöormen. Man tittade på en variant
som utnyttjade det vi höll på att ta fram för Draken, och man tittade på utrustning som
med en central dator inte bara skulle klara av eldledning utan också skeppsautomation

9 Malte Jönson, f. 1933, mariningenjör. Efter civilingenjörsexamen i elektroteknik från Chalmers 1955
anställdes Jönson vid marinförvaltningen. Tjänstgjorde 1960–70 på eldledningssektionen vid marinförvalt-
ningens artilleribyrå, sektionschef vid FMV:M stridsledningssektion 1970–82, sektionschef för marina
ledningssystem 1982–93, chef för fartygselektronikbyrån 1993–96.
10 Målfaktor, data om ett måls position och rörelse, i detta fall avstånd, kurs och fart.
11 Eldledningen i Sjöormen var en analog torpedeldledning med en digital beräkningsdel för målfaktorbe-
räkning av ett mål (AMI). Utrustningen hanterades av två man, en som skötte målutvärderingen (AMI) och
en som skötte eldledningsarbetet i övrigt, avfyrning och styrning av torpederna.



12

och allt möjligt. Ett antal sådana förslag redovisades och man fastnade så småningom för
förslaget med en central kalkylator.

Jag hoppar tillbaka lite grann. Det jag höll på med var eldledning. Stridsledning, som
kan sägas innebära att man hade koll på läget på ytan, inte bara för ett mål utan även för
resten, det hade man tidigare tagit ganska lätt på.12 Sjöormens stridsledning var i princip
bara ett plottingbord där man försökte få fram så mycket som möjligt av det som fanns
på ytan. Men nu kom det önskemål att man skulle göra lite mer i det avseendet. Studierna
på Kockums drevs från marinförvaltningens sida av ubåtsbyrån. Och ubåtsbyrån försökte
få vapenavdelningen, där jag satt, som hade ansvar för eldledning, stridsledning och allt-
ihop, att engagera sig lite mer och ta ett ordentligt tag i systemet. 1966 bildades en arbets-
grupp som fick namnet SESAM, som stod för stridsledning, eldledning, samordning.13

Kockums studier hette SAM1, SAM2, SAM3 och så vidare, det var en kombination av
namnen. De som tog ett ordentligt tag i det var dåvarande kaptenen, ubåtsofficeren Percy
Björling,14 tillsammans med Bertil Söderqvist15 på stridsledningssektionen.

Man drog igång arbetsgruppen. Den startade med ett internat nere i Skåne i början av
1967 då man drog upp riktlinjerna för ett system med en central kalkylator, som skulle
klara av både stridsledning och eldledning. Man hade kravet att kunna behandla och ta
fram data för många mål. Siffran tio tror jag kom upp redan då, tio olika mål skulle man
klara att utvärdera. Dessutom skulle man plocka in de skeppstekniska funktionerna i da-
torn. Det var modernt, det ansågs ekonomiskt att lösa allting i en enda stor maskin på
den tiden. Det här internatet drog som sagt upp riktlinjerna och jag har hittat bilderna
som ritades på overhead-apparater där nere. Det är förvånansvärt kul att se hur klart man
såg hur systemet skulle bli redan då. Eller möjligen kan man vända på steken och säga att
det blev precis som man bestämde. Men det som senare kom fram liknar mycket det som
drogs upp vid internatet.

Egentligen visste vi inget alls, vi hade en vision men visste inte hur man skulle kom-
ma dit. Vi beslutade att knyta en oberoende konsult till oss som kunde hjälpa oss att skis-
sa på systemets utformning. TUAB, som senare blev Teleplan, valdes som konsult.16 Och
som hjälp för att titta vidare på målfaktorberäkningsfrågorna skulle vi engagera FOA.
Redan tidigare hade vi beställt en vidareutveckling av målfaktorberäkningsmetoden från
Philips, men man bestämde som sagt att FOA skulle jobba vidare med det. De tog över
en del resultat från Philips, som också medverkade lite, åtminstone i början. Ansatsen att
koppla in FOA och Teleplan innebar att Philips, som hade varit huvudleverantör av tor-
pedeldledningar ända sedan början av 50-talet, åkte lite vid sidan av. Det resulterade i att
Philips under ganska lång tid kom vid sidan av inom det här gebitet. Jag tror att Tomas
[Ahlberg] kanske nämner något om det så småningom.

Hur som helst gick vi vidare med FOA och Teleplan och bestämde att vi behövde
skaffa någon materiel. Sedan bestämde vi att vi dels behövde simulera en hel del på FOA,

12 Stridsledning, verksamhet för att fastställa och ge en överblick över det aktuella läget inom stridsområ-
det, exempelvis vilka mål som finns, deras position och rörelse, identitet och hotfullet och utifrån detta
fatta beslut om åtgärder.
13 Arbetsgruppen SESAM tillsattes hösten 1966 vid marinförvaltningens vapenavdelning. Ordförande blev
Bertil Söderqvist och sekreterare Percy Björling. I arbetsgruppen ingick representanter för övriga byråer vid
vapenavdelningen. Representanter för ubåtsbyrån och marinstaben kunde adjungeras till gruppen. Det
första internatet hölls i januari 1967 på hotell Tyringe i norra Skåne.
14 Percy Björling, 1927–86, ubåtsofficer. Björling tjänstgjorde i slutet av 1960-talet som militärassistent på
marinförvaltningens telebyrå.
15 Bertil Söderqvist, f. 1924, civilingenjör. Söderqvist var sektionschef vid marinförvaltningen och senare
FMV fram till 1970 då han lämnade försvarsmakten.
16 Teleutredningar AB (TUAB), gemensam utredningsorganisation inom den svenska elektronikindustrin,
bildad 1958 med amerikanska RAND Corporation som förebild. TUAB bildades i samband med utveck-
lingen av STRIL-60 men kom under 1960-talet att vidga sin verksamhet till att omfatta andra militära pro-
jekt. Ombildades senare till Teleplan.
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dels skaffa materiel för att kunna driva utvecklingen vidare med Teleplans hjälp. En ut-
provningsanläggning beställdes senare. Men jag tänkte stoppa där och lämna över ordet
till Olle, som kanske kan berätta lite mer om vad FOA hjälpte till med när ni kom in
1967?

Nils Bruzelius: Först kan vi väl höra om det är några frågor på detta? Om inte ska vi
släppa in Olof. Jag vill bara säga att när jag och några till här i församlingen började som
ubåtselever, det var innan NIBS fanns, räknade man för hand ut målfaktorerna med en så
kallad torpedräknesticka17 för att kunna skjuta på målet. I övningsanläggningen startade
målet alltid från norr. Och om målet upptäcktes i bäring nord och gick med rak kurs, och
det bara var ett mål, fanns det en viss sannolikhet att man med den gamla tidens metoder
skulle kunna träffa målet. Men nu krävdes det mer. Olof, kan du berätta hur målfaktorbe-
räkningen togs fram? För det kan ju tyckas vara lite hokus pokus, att man med så lite
information kan beräkna så mycket.

Olof Carlstedt:18 Först ska jag bara tala om hur läget var när vi kom i kontakt med SE-
SAM. Jag var chef för en sektion vid FOA som i princip sysslade med radarspaning och
stridsledning. Efter examen från Chalmers 1949 anställdes jag vid FOA och sysslade med
reglerteknik i åtta år, bland annat i USA vid MIT Graduate School som stipendiat vid
Sverige-Amerika stiftelsen. Vi var en grupp på fyra, fem personer som hade kontakt med
SESAM. Vi hade ingen erfarenhet av ubåtar, vi var elektroingenjörer, datatekniker och en
del var fallna för programmering. Som tur var hade vi utrustning, två datorer av sorten
DS 9000, som Facit hade gjort och som förekom i STRIL-60:s radargruppcentraler.19

Datorerna använde vi för att simulera radarmålföljning och radarautomatisk målupptäckt.
Och i läget fanns det inga stora bildskärmar att tala om i landet, åtminstone inte som jag
kan minnas, utan 1965 köpte vi in en från USA till svindyra pengar. I dagens ljus är det
inget märkvärdigt, men det var det då. Men vi ansåg att det behövdes en bildskärm för
simuleringarna.

Med våra två datorer och bildskärmen kunde vi sätta igång. Tyvärr visste vi inget om
ubåtar, men då var det så fördelaktigt att vi fick två ubåtskaptener mer eller mindre till
vårt förfogande. Björn Kihl20 som satt på Kockums och Steppo Stenberg21 som sedan
skrev ett examensarbete, vill jag minnas. Vi hade stor hjälp av de två och fick lära oss lite
om ubåtar. Och vad var det vi skulle simulera? Vi hade ambitionen att simulera hela spa-
ningssystem, hydrofon, radio och periskop, och själva ubåtens rörelser. Vi hade en ma-
növerpanel för operatören och en panel för ett slags spelledare. Det kunde bli rätt omfat-

17 Torpedräknesticka, en speciell räknesticka med vilken man kunde lösa ”torpedtriangeln”, dvs. sambandet
mellan målfart, målvinkel, torpedfart och skjutvinkel. Dessutom kunde man med stickan omvandla knop
till meter per sekund och räkna ut torpedens löptid vid given fart.
18 Olof Carlstedt, f. 1925, civilingenjör och forskare vid FOA. Carlstedt anställdes 1949 som forskningsin-
genjör vid en sektion för regleringsteknik vid FOA 3 i Stockholm där han bland annat arbetade med ut-
vecklingen av helikopterburna lågspaningsradarstationer för det svenska luftförsvaret. 1957 fick han ett
stipendium från Sverige-Amerika stiftelsen för studier av regleringsteknik vid MIT i USA, där han studera-
de Applied mathematics, Feedback control theory and applications samt Statistical theory of communica-
tion vid MIT Graduate School. Efter studierna vid MIT återvände han till FOA 1958 som chef för en
nyinrättad sektion för informationsteknik. Carlstedt arbetade sedan fram till pensioneringen 1990 med
radarspaning och stridsledning vid olika sektioner inom FOA.
19 Facit Elektronics AB levererade under 1960-talet datorer till de radargruppcentraler som byggdes upp för
det svenska flygvapnets nya stridslednings- och luftbevakningssystem.
20 Björn Kihl, f. 1937, ubåtsofficer.
21 Jan ”Steppo” Stenberg, f. 1934, ubåtsofficer. Vid tiden för uppstarten av arbetet med NIBS var Stenberg
utlånad till Kockums i Karlskrona.
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tande programmering. Hydrofonspaning visste vi inte heller något om, men där fick vi
material från marinstaben.22

Sedan hade vi en egen institution vid FOA som faktiskt sysslade med hydroaukustisk
spaning, och som gjorde mycket mätningar av utbredningsförhållandena i Östersjön och
alla dess underligheter.23 Jag var tidigare av den romantiska uppfattningen att Östersjön
var ett stort fint hav. Men efter att ha studerat problemet började jag tycka att det var en
ganska grund balja där de mest besynnerliga saker kunde inträffa. Vi fick upp det där i
alla fall och det fungerade väl. Det är hela tiden frågan hur djupt, hur mycket i detalj man
ska gå när man simulerar. För min del ansåg jag att man borde gå i relativt hygglig detalj
för att det skulle bli lite trovärdigare. Meningen var att allt skulle utspelas i reell tid. Mät-
värdena strömmar in i reell tid med hjälp av datorn, målfaktorberäkningen sker och det
hela ska presenteras. Sedan kom den här dunkla punkten med målfaktorberäkningen,
som man kunde tänkas göra på olika sätt.

I ropet fanns det så kallade Kalman-filtret.24 Jag såg förresten igår att Rudolf Kalman,
som skrev sin doktorsavhandling 1960, i dagarna hade fått ett stort fint pris. Heder åt
honom. Det fanns de som propagerade för att vi skulle använda det och vi diskuterade
en hel del. Kalman-filtret är en förträfflighet, det viktar ihop de gamla mätvärdena med
de nya på ett optimalt sätt och det blir ett minimalt fel. Men förutsättningen för detta är
att allting ska vara linjärt, att alla ekvationer är linjära. Det får inte vara några tangenter,
cosinusar och sinusar utan det måste approximeras och göras en linjär approximation av
det hela. Och det är inte helt problemfritt, i värsta fall och under ogynnsamma förhållan-
den kan det hela spåra ur.

Ett särskilt problem var de så kallade stöttningarna som gjordes av ubåtens operatö-
rer. Man kunde exempelvis höra hur propellervarvet gick och visste därmed vad det var
för båt. Man kunde också säga att den gick mellan exempelvis 20 och 25 knop. Eller om
man kunde gå upp med periskopet kunde man säga att kursen låg mellan 0 och 45 grader.
Men detta var observationer av intervall som man skulle försöka använda sig av, det var
inte observationer av hastighet, som man skulle peta in med plus/minus två och en halv
knop i Kalman-filtret. Jag såg lite skeptiskt på det hela och tyckte att det skulle vara en
lite enklare, grövre och mer robust metod. En metod som helt enkelt kollade och gick
igenom ett antal angivna värden med kurs, fart och avstånd. När man sedan hade räknat
igenom några tusen kombinationer satte man betyg på dem, vilken godhet de hade. Och
den bästa kanske var tillräckligt bra för att fungera som lösning. Det är en robust metod
som man nästan kan likna vid vad man skulle göra på en manuell plott om man hade
förskräckligt gott om tid. Det hade man inte, men datorn räknade snällt på både 10 000
och 100 000 kombinationer utan att protestera.

22 Arbetet med A14 simuleringarna finns beskrivna i ett antal FOA-rapporter. I FOA 3 rapport AH 3789-
67 beskrivs syfte, genomförande, simulering av spaningsorgan, miljö, fartygsrörelser, målfaktorberäkning,
bildpresentation, manöverorgan, spelledning samt bildregistrering och bildutskrift. I den avhemligade FOA
3-rapporten CH 3310-67 från september 1970 beskrivs det program som utnyttjades för simulering av
taktisk presentation och målfaktorberäkning i A14 Näcken. En annan rapport som delvis berör A14 är
FOA 3 rapport D30012-E5 från oktober 1974 som togs fram inför en intern konferens om programvara
för datorer i spanings-, stridslednings- och vapensystem.
23 Hydroaukustisk spaning, metod för spaning med passiv sonar. En passiv sonar har ett stort antal mikro-
foner med smal lob riktade varvet runt. Ljud i vattnet från andra fartyg tas emot i dessa och utrustningen
kan därur bestämma riktningen (men inte avståndet) till ljudkällorna. En skicklig operatör kan dessutom
genom att lyssna på propellerljudet ofta bestämma målets typ (genom maskinljudet) och dess fart (propel-
lerns varvtal).
24 Kalmanfilter, matematisk teknik använd för att utvinna en signal ur ett antal ofullständiga och brusiga
mätningar. Metoden är uppkallad efter den ungerske matematikern Rudolf Kalman som presenterade sina
teorier i ett antal publikationer runt 1960. Kalmanfiltret har flera olika reglertekniska tillämpningar, bland
annat behandling av radarsignaler.
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Det blev en väldigt långsam metod. I den rapport vi skrev stod det att beräkningen av
målfaktorn upptog större delen av maskintiden. Och det var säkert sant, men den räckte i
alla fall till att följa fyra mål. Sedan kan man tänka på hur det ser ut på datorsidan idag.
Den dator vi hade gick 10-, 20-, 30-, 40 000 gånger långsammare än de persondatorer
som står på vilket skrivbord som helst. Hela hastighetsfrågan har kommit i ett helt annat
läge. Det spelar inte någon roll om något tar en procent eller om det tar en halv procent,
för att inte tala om en promille eller en halv promille av den totala beräkningstiden. Det
är likgiltigt. Man insåg att det vi gjorde då skulle komma att stötas och blötas under lång
tid. I och med att vi hade en central dator fanns det möjlighet att göra om det hela tiden,
om man hade tillräckligt med pengar, ork och konsulter det vill säga. Det är inget slutgil-
tigt steg. Och jag vet ärligt talat inte hur det har blivit efter alla dessa år.

Nils Bruzelius: Tack så mycket. Den här målfaktorberäkningen ärvde sedan Västergöt-
land,25 men till Gotland26 byggde man en ny modell. Kan du förklara en sak? Den där
stora skärmen ni hade, vad det något som liknade de TV-skärmar vi har idag?

Olof Carlstedt: Ja. I rapporten tror jag den beskrevs som 30 gånger 40 centimeter.

Nils Bruzelius: Sedan hade vi den tunga beräkningen. Kan du förklara vad den tunga
beräkningen var?

Olof Carlstedt: Det har fallit mig lite ur minnet, men det fanns olika varianter av beräk-
ningar. Man kunde ställa upp ekvationer för skillnaden mellan predikterade och observe-
rade värden och sedan helt enkelt minimera med avseende på den kvadratiska felsum-
man. Men det blir ett otäckt, väldigt flackt ekvationssystem. Möjligen är det vad som
åsyftas. Alternativt hade man olika täthet i ”griden”, man lade på och tog tätare och tätare
lösningar. Tar man två gånger glesare lösningar går allting åtta gånger fortare, det fanns
möjligheter att spela med det där.

Malte Jönson: Allmänt kan man beskriva den tunga metoden så här. Om man visste att
målet rörde sig åt höger kunde man säga att dess kurs låg mellan 180 grader och 0 grader
mot mig. Om man sedan visste att ett mål måste röra sig mellan säg två knop och 40
knop, det kan nog inte gå fortare och det kanske inte ligger still, kunde man göra ett antal
ansättningar, kanske 100 kombinationer av de två. Sedan testade man var och en och
räknade ut ett slags godhetstal. Sedan valde man lösningen med det bästa godhetstalet.

Olof Carlstedt: Det var faktiskt det allra enklast tänkbara.

Nils Bruzelius: Patrik?

Patrik Sturzenbecker: Skillnaden mellan den lätta och tunga metoden var att den lätta
metoden var rent analytisk. Man räknade matematik, enbart matematik utgående från de
värden man hade fått in. Men det kunde inträffa att datorn sade att vi var kanske 100
kilometer bort, utanför de intervall man hade satt upp. Och då tog man intervaller för

25 Västergötland, svensk ubåt levererad i slutet av 1980-talet för att ersätta Draken. Västergötland hade
byggde i stor utsträckning på erfarenheterna från arbetet med Näcken, men hade ett betydligt förbättrat
sonarsystem. Datorkraften var till skillnad från Näcken, som hade en central dator för stridsledningen och
de skeppstekniska systemen, uppdelad på flera lokala datorer.
26 Gotland, svensk ubåt levererad under 1990-talet. Gotlands konstruktion byggde av tids- och kostnads-
skäl i stor utsträckning på föregångaren Västergötland (som i sin tur byggde på Näcken). En avgörande
skillnad var emellertid det serietillverkade stirlingmaskineriet som gör det möjligt för Gotland att operera
utan snorkelladdning under mycket lång tid.
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avstånd – bäring, kurs och fart – och delade i stort sett in dem i tio delar och fick med
andra ord tio gånger tio gånger tio alternativ. Sedan räknade man igenom och såg på
godhetstalet. Man visste att om den lätta metoden, algoritmmetoden, hade givit ett resul-
tat inom rimliga värden, var det den bästa metoden. Vi kunde visa att man kom fram till
samma resultat med den så kallade tunga metoden. Då behövde man inte göra den be-
räkningen. Utan först räknade man enligt den lätta algoritmiska metoden och sedan, om
resultatet hamnade utanför rimlighetsvärdena, tog man den andra metoden.27

Olof Carlstedt: En reflektion är att ubåten jämfört med andra vapen har väldigt svårt att
få fram data. Den kan inte gå upp aktivt och visa upp sin radar och sitt periskop utan att
ta stora risker. Hela dataflödet är betydligt mindre än vad gäller radarstationer på land. På
gott och ont gäller det att ta hand om rubbet så väl som möjligt.

Nils Bruzelius: Men informationsmässigt och beräkningsmässigt kan man väl säga att vi
förvaltade vårt kapital i NIBS. Och förvaltade det ganska väl, för även om alla kanske
inte förstod hur det fick till så fungerade det. Målen låg där de var beräknade att ligga,
man kunde skjuta torpeder på dem och även träffa.

Olof Carlstedt: Jo, det var det hela.

Nils Bruzelius: Har vi några frågor från publiken vad gäller målfaktorberäknandet?

Jan Stenberg: Jag är pensionerad ubåtsofficer och jobbade vid den här tiden på Kock-
ums. Man hade kommenderat mig dit för att det skulle finnas en ubåtsofficer där. Och
jag kunde inget om datamaskiner eller beräkningar på den här nivån, men det fanns det
andra som kunde. Utan jag var väl egentligen den som skulle tala om vad man som an-
vändare ville ha i systemet. Jag satt tillsammans med Olle och hans gubbar och skulle
försöka inbilla mig hur grejerna skulle se ut när man fick tillgång till den fina databehand-
lingen. Min uppgift var människa-maskinbiten. Vad ville jag ha för information för att
kunna stötta datamaskinen att använda den diffusa datan på bästa sätt? Så kan man kan-
ske beskriva det. Det var länge sedan och man minns inte så mycket. Men jag minns en
sak, som egentligen inte har med databehandling att göra, och det var julen på FOA. När
man firade jul lyfte man varje år, under de tre år jag jobbade hos dig, fram en julgran ur
en garderob. Den hade barrat för tio år sedan men den var klädd och fin. Man lyfte fram
den på bordet vid datamaskinen, stoppade i kontakten och sedan var det jul.

Olof Carlstedt: Jag vill bara säga en liten sak när du talar om samarbetet mellan FOA
och marinstaben. Jag tycker att samarbetet vi hade på den tiden gick alldeles utmärkt, det
var ett trevligt jobb för oss att göra. Och det var en hel del som var nyfikna och som
tittade på det vi gjorde. Mycket demonstrationer.

Nils Bruzelius: Med det kommer vi in på utprovningsanläggningen som byggdes vid
den här tiden för att utveckla och prova. Att det var många som tittade kan jag minnas,
jag var själv där. Det var en stor blå datamaskin, ett par meter lång med en massa lampor
som räknade. Och den laddades med hålkort, ett stort antal, genom en hålkortsläsare som

27 I NIBS användes både den lätta och den tunga metoden för att beräkna målfaktorerna. Den tunga meto-
den belastade datorn mycket mer eftersom den var rent numerisk och inte analytisk. Med den tunga meto-
den tvingades datorn räkna igenom 1000 ansatta lösningar för varje mål, och för varje ansats räkna fram ett
godhetstal som sedan jämfördes med övriga lösningars godhetstal. Den av de 1000 ansatta lösningarna med
bäst godhetstal valdes.
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läste korten. Sedan var vi några stycken som satt och provade ut det under vintern 1971–
72, bland annat Ulf Edman här. Men du vet mer om det här, Patrik.

Patrik Sturzenbecker:28 Ja, jag var med. Efter min examen från teknis 1967 arbetade jag
på TUAB. En dag kom min chef in till mig, han hade just varit på det här Tyringe-
internatet där man hade startat SESAM, och sade att jag efter mitt examensarbete skulle
arbeta med ubåtar. Jag hade förmånen att få vara med från det tillfället och fram till prov-
turerna, eller några av provturerna. Jag fick vara med och se vad som verkligen blev av
det hela. Men vi fick i alla fall i uppgift att försöka specificera en utprovningsanläggning
som skulle bygga på de prov och försök som gjordes på FOA. Inte bara målfaktorberäk-
ningarna, utan framför allt det som gjordes vad gäller man-maskin-interfacet och vad
man som användare skulle vilja ha för funktioner i anläggningen.29

Och resultatet blev en taktisk plott och en eldledningsplott som specades olika. De
var unika. Vad gäller tangentbordet var det ungefär 100 tangenter, dedicerade tangenter
på varje tangentbord. Det var inga mjukvarutangenter som byter funktion allteftersom,
utan det var unika tangenter för varje funktion och kombinationer av tangenttryckningar.
Sedan blev det en spelledarpanel som var uppbyggd på ungefär samma sätt. Den skulle
ha lite mer administrativa funktioner för att kunna registrera de olika spelen. Det där
byggdes upp, köptes och installerades på Teleplan – jag tror att vi hade blivit Teleplan då.
Installerades i källaren. Datormässigt bestod den av en IBM 1800 och ett presentations-
system från Stansaab med de tre operatörsplatserna. Efter en del fall när systemet kra-
schade blev det naturligtvis diskussion om på vilken sida om gränsen mellan IBM och
Stansaab som felet var. Men i alla fall lyckades vi få fram ett program som när det blev fel
kunde meddela om vi skulle ringa Stansaab eller IBM. Och båda företagen accepterade
detta. De skulle normalt komma ut gratis, men om man kallade på fel leverantör skulle de
ha betalt.

En fördel som vi hade, och som man kan sakna i dagens systemutveckling, var att vi
hade nästan obegränsad slutanvändarmedverkan. De fanns folk som var mer eller mindre
stationerade ute hos oss, inte bara under själva utprovningen, utan även vid specandet
och när man diskuterade vad man skulle göra för förändringar. Det är en sak som jag,
som fortfarande håller på med militära system, saknar i dagens läge. Dessutom hade vi en
man från Berga ubåtsskola, Carl Fehrlund,30 som vi kunde anställa efter pension. Det var
den förnämsta användarmedverkan vi hade. Man hade honom i rummet bredvid och
kunde fråga hur man verkligen skulle göra i en ubåt. Och det var en väldigt stor fördel.
Jag har för mig att vi körde prov i två faser från juni 1971 till maj 1973, med en viss, inte
speciellt stor mjukvarumässig ombyggnation emellan.

Alltihop ledde fram till att vi kunde skriva en kravspecifikation på serieanläggningen,
för strids- och eldledningen i den centrala datorn. Kockums hade sedan den farygsteknis-
ka biten. Och när vi var ute och diskuterade beräkningskapaciteten för den tunga målfak-
torberäkningen, och presenterade kravbilden för olika datorleverantörer, trodde de till att
börja med att vi inte var riktigt kloka. Vi var högt över de nivåer som de var vana vid och
på något sätt skulle man minska ner behovet. Ett tag var det till och med tal om att hela
den centrala algoritmen i beräkningen skulle mikroprogrammeras i en egen liten enhet.

28 Patrik Sturzenbecker, f. 1943, civilingenjör. Sturzenbecker anställdes efter civilingenjörsexamen från
KTH vid TUAB i Stockholm och var 1967–80 engagerad i studier, analyser, utveckling och specificering av
presentationssystemet och torpedfunktionerna i NIBS. Därefter har han varit verksam med utveckling av
militära system vid TUAB:s olika efterföljare, bland annat Teleplan, Philips Elektronikindustrier AB, Bo-
fors Electronics, Aerotech Telub AB och Combitech.
29 Utprovningsanläggningen var placerad i Teleplans lokaler i Stockholm.
30 Carl-Patrik ”Jocke” Fehrlund, f. 1922, ubåtsofficer. Efter sin pensionering från marinen arbetade Fehr-
lund som sakkunnig ”användarrepresentant” vid utvecklingen av strids- och eldledningen och utprovnings-
arbetet vid Teleplan.
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Men så blev det inte. 1973 var vi färdiga. Jag har frågat flera personer, men jag vet fak-
tiskt inte var utprovningsanläggningen tog vägen. Det var mycket vackra enheter med
träpaneler, inte i mahogny men i snygg björk. Någonstans borde de vara användbara, om
inte annat som akvarier. Jag tror att jag slutar där, det sitter fler i panelen som var ute och
körde.

Nils Bruzelius: Ulf, har du något att tillägga?

Ulf Edman: Ja, vi var engagerade på tredje ubåtsdivisionen. Jag låg på Sjöhunden och vi
var inne säkert två, tre dagar i veckan den sommaren. Först var det jag och Lasse Walle-
nius som körde de här sekvenserna som operatörer. Sedan var jag även med nere på
Kockums där jag efterträdde Frank Rosenius31 1972, vi körde hela det året fram till spe-
cen blev klar 1973. Det var en mycket intressant upplevelse att se hur systemet växte
fram, från de teoretiska och mer praktiska algoritmberäkningarna till att vi fick ett funge-
rande målfaktorberäkningsprogram med kapacitet att klara upp till tio mål och som sam-
tidigt kunde skjuta tio torpeder. Och det hela var en utveckling, inte bara på ledningssi-
dan utan även på eldledningssidan, framförallt beträffande inputen från sonarer, signal-
spaning och periskop. Sedan var det en enorm utveckling på torpedsidan, med torpeder
som var trådstyrda och så småningom målsökande. Det var ett enormt steg uppåt i kapa-
citet och kvalitet.

Nils Bruzelius: Med sonaren, eller hydrofonen, kunde man tidigare bara lyssna åt ett
håll i taget. Inte heller med Näckens hydrofon kunde man lyssna åt mer än ett håll i taget,
det var bara det att vevandet sköttes med en datamaskin istället för manuellt. Den vevade
runt med 64 varv i sekunden och som operatör upplevde man att den lyssnade varvet
runt precis hela tiden. Men det gjorde man inte, utan det var 64 gånger varje sekund som
man lyssnade på målet. Och jag tror inte att inläsningen var lika snabb, utan man sampla-
de värdena och läste in dem med en hertz eller något liknande. Varje sekund lämnade
datorn över en bäring till målet.

Ulf Edman: Men man ska komma ihåg att uppgifterna som vi använde i utprovningsan-
läggningen, det var specifikationer på materiel som ännu inte var färdig, exempelvis sona-
ren. Utan vi använde rent broschyrmässig information för att sedan konfronteras med
verkligheten när systemet levererades. Och det var ganska duktigt om man ser det i efter-
hand, att man med broschyrer från en försvarsindustrimässa verkligen kunde göra ett
system som fungerade när det kom ut.

Nils Bruzelius: Med det lämnar vi utprovningsanläggningen. Nu kommer vi till en in-
tressant period i NIBS liv, nämligen upphandlingen av serieleveransen. Där tror jag att
Malte har en del att säga.

Malte Jönson: Japp. Som ni har hört jobbade Teleplan både med utprovning och med
att fastställa hur strids- och eldledningen skulle utformas. De räknade naturligtvis på hur
mycket datakraft som skulle behövas för att klara detta. Kockums, som samtidigt hade
uppdraget att projektera ubåten och att beräkna hur mycket datakraft som behövdes för
de skeppstekniska systemen, skulle också vara med och sammanställa kraven på en dator.
Det blev alltså en rent hårdvaruinriktad specifikation mot en dator med speciella prestan-
da. Det var ingen specifikation som liknade det man gjort förut vid upphandlingar av
exempelvis eldledningar, som fastställde hur många mål man skulle klara att behandla,
hur många torpeder man skulle kunna skjuta, på vilka avstånd och inom vilka tider. Utan

31 Frank Rosenius, f. 1940, ubåtsofficer.
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specen talade om hur många in- och utgångar datorn skulle ha, hur fort den skulle räkna,
hur stort minne som kunde behövas och så vidare. Specifikationen kunde man naturligt-
vis gå ut med internationellt och det gjorde vi också. Frågan gick ut i början av 1972 och
vi fick in anbud från sju, åtta firmor tror jag, varav fyra eller fem var utländska.32

Offerterna utvärderades inom FMV, hela tiden med hjälp av Kockums och Teleplan,
och vi fann att en offert från Singer var förmånligast.33 Singer hade lierat sig lite grann
med Philips. Philips fanns med i bakgrunden som svensk partner, kan man säga, men det
var helt och hållet Singer som stod för anbudet. Tiden gick och vi fick förlänga anbuden.
Egentligen väntade vi på att det skulle ges tillstånd från Kunglig Maj:t att beställa ubåt
A14, vilket vi ännu inte hade. Tiden gick ännu längre men fram på höstkanten började
det hända lite saker. Offerterna gällde fram till den 15 december 1972 och vi hade som
sagt satt Singer främst. I november hade vi förhandlat klart med dem och hade ett kon-
trakt färdigt, men det fanns ännu inget tillstånd. Dessutom behövde vi tillstånd från
Kunglig Maj:t för att få beställa utomlands om summan överskred fem miljoner, vilket
den gjorde i det här fallet.

I november gick vi, trots att det inte var klart med ubåten, in och begärde tillstånd att
handla utomlands. Men det dröjde och dröjde. Den 11 december, några dagar innan of-
ferterna skulle gå ut, kom Stansaab in med en helt ny offert. Offerterna började likna
varandra lite. Den 15 december passerades och offerterna hade fallit. Materielverket be-
gärde in nya offerter från de båda företagen och gick vidare. Efter en utvärdering fann vi
att det fortfarande var Singer som vi ville förorda. Men vi förstod också att statsmakter-
na, eller politikerna, ville att vi skulle köpa i Sverige. Till slut beslutade regeringen den 30
mars 1973 att vi skulle upphandla datamaskinerna till Näcken hos Stansaab till ett angivet
belopp. Detta beslut togs alltså av regeringen och bakgrunden var näringspolitisk. Rune
Johansson34 var industriminister på den tiden och drev en väldigt aktiv näringspolitik.
Stansaab var halvstatligt, 50 procent ägdes av staten och 50 procent av Saab. Och reger-
ingen ville uppenbarligen värna den svenska dataindustrin, det var ett rent politiskt beslut
som togs.

Senare fick jag veta att regeringen kort innan beslutet togs hade begärt att generaldi-
rektören i FMV [Sten Wåhlin] skulle fatta beslut om köpet, men han vägrade. Dels för att
han ansåg att det var fel av regeringen att beordra honom på det sättet, dels för att det i
slutskedet hade kommit in ytterligare ett anbud, nämligen från Philips. Philips lämnade,
när de såg hur det höll på att gå, in ett eget anbud som var fullt jämförbart med Stansa-
abs. Det fanns faktiskt konkurrens inom Sverige. Men regeringen bestämde vart vi skulle
gå. Efter beslutet skrev FMV en skrivelse till Singer där man förklarade situationen och
hur det hade gått till, att det var regeringen som fattat beslutet och att detta inte var ett
normalfall. Man bad kanske lite om ursäkt för hanteringen. Brevet till Singer underteck-
nades av generaldirektören. Det var nog skrivet delvis för att säkerställa att Singer inte
skulle backa ur en kommande beställning av storbildsdisplayer till luftförsvarscentralerna.
När de såg hur ärendet hade hanterats kände man att de var på väg att inte vilja satsa på
Sverige. Det här brevet kom senare till allmän kännedom, det publicerades i tidskriften
Metallarbetaren och vållade stor irritation hos politikerna när det kom fram. I brevet hade

32 Anbud kom i den första rundan in från sju av tolv tillfrågade firmor. Dessa var Saab-Scania, Stansaab
och ATEW (samtliga svenska) samt amerikanska Singer-Kearfott, franska CII, brittiska Ferranti och itali-
enska Selenia. I slutomgången kom även Philips, som tidigare varit med som underleverantör till Singer, in
med ett eget anbud.
33 Singer-Kearfott, amerikansk försvarselektronikindustri. Efter att ursprungligen ha tillverkat symaskiner
diversifierade Singer mot elektronikområdet under 1960-talet och förvärvade bland annat Kearfott, ledande
tillverkare av militära styrnings- och navigeringssystem. I slutet av 1980-talet styckades företaget upp.
34 Rune Johansson, 1915–82, socialdemokratisk politiker, industriminister 1971–76.
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det också sagts att en del av förklaringen kanske låg i att det var valår, och det var inte
populärt.35

Beslutet att gå till Stansaab vållade naturligtvis viss irritation hos oss i början, och
man undrade lite grann kring detta. Men det torde ha varit ett beslut som fattades i reger-
ingen i rent industripolitiskt, näringspolitiskt syfte. Trots strulen i början kan man väl
säga att det blev ett bra val, en bra beställning. Vi fick ett mycket bra system och snart
hade vi ett förtroendefullt och gott samarbete med Stansaab i den fortsatta utveckling-
en.36 Men det som vi beställde från Stansaab var alltså bassystemet – hårdvaran, operativ-
system och den programvara som hörde ihop med detta. Kockums hade under tiden
fortsatt att projektera de skeppstekniska systemen, och det var ganska naturligt att Kock-
ums fick fortsätta och ta fram applikationsprogrammen för alla dessa. Det kommer Bertil
[Lundgren] att berätta om senare. Teleplan hade samtidigt tagit fram programvara för
strids- och eldledningen i utprovningsanläggningen. I och med det blev det naturligt att
beställa den fortsatta programmeringen av systemet från vår oberoende konsult Teleplan
som därmed de facto blev leverantör av programvaran. Därmed var alltså Philips borta,
som tidigare hade varit leverantör av alla eldledningssystem. Det var Teleplan som gjorde
det i fortsättningen. Jag tänkte egentligen inte säga så mycket mera om detta.

Nils Bruzelius: Har du några prestandamässiga detaljer om datorerna vi sedan fick om-
bord? Var de mycket långsammare än de vi har idag?

Malte Jönson: Nej, jag har inga sådana uppgifter i huvudet. Men jag vet att det var ett
dubbeldatorsystem som vi beställde, med två CPU:er och 40 kiloord kärnminne, 32-
bitars ord. Senare skaffade vi ett yttre minne från Singer som jag tror var på sju megabit.
Det var mycket man kunde göra med datorerna, eller mycket man kunde göra med lite på
den tiden.

Nils Bruzelius: Och det var ett kärnminne, små magneter med trådar som man kunde
titta på. Det var fascinerande att se.

Bror Stefenson: Satt vi ensamma i Sverige och pysslade med det här, eller var det några
andra som hade en parallell utveckling? Låg vi på framkant eller efter? Hur var det egent-
ligen?

Malte Jönson: Om man talar om MFB-metoden försökte egentligen varje marin att hitta
egna metoder att utvärdera målfaktorer. Och de flesta höll det ganska hemligt, det var
inte lätt att få redan på det från annat håll. Möjligen fanns det några industrier som höll
på med det och som kunde tänkas sälja, men annars var det normalt marinerna som höll
på detta. Vi var tvingade att lösa det själva, därför satsade vi.

Tomas Ahlberg:37 Hur var det med Norge? För det fanns väl ett samarbete med Norge
där vi var inblandade väldigt tidigt? Kongsberg gjorde ju eldledning senare.

35 Brevet till Singer från generaldirektör Sten Wåhlin finns i svensk översättning som bilaga 1 till denna
rapport.
36 Efter vittnesseminariet diskuterades upphandlingen på Veteranklubben ALFA:s hemsida. Diskussionen
mellan Malte Jönson och Datasaabs dåvarande försäljningschef Olle Hagmansson finns något nerkortad
som bilaga 2 till denna rapport.
37 Tomas Ahlberg, f. 1934, civilingenjör. Ahlberg var 1959–97 anställd vid Philips teleindustri och dess
efterföljare (PEAB, BEAB, CelsiusTech och NobelTech). Arbetade 1959–86 med utveckling och mark-
nadsföring av försvarsmateriel, främst marina ledningssystem. 1986–89 vd för Philips centrala verksamhet
med utveckling, produktion och säljstöd av banksystem, 1989–94 divisionschef för marina system och
1994–97 vd för dotterbolaget i Adelaide, Australien.
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Malte Jönson: Jag tror inte Norge var med, utan vad jag minns var det senare. Jag tror
inte att Norge var med alls i det här sammanhanget.

Ulf Edman: Det fanns olika metoder att få reda på målfaktorerna, till exempel avstånd. I
Tyskland hade man avståndsmätande passiva hydrofoner som satt längs skrovet. Hur
duktiga de var vet inte jag, men jag tror inte de var särskilt duktiga. Jag vet att tyskarna,
att Atlas hade ett målfaktorberäkningsprogram med i sonarpaketet som erbjöds oss till
Västergötlandsprojektet men som vi inte köpte till Västergötland. Eftersom man ändå
hade alla värden från sonaren i det var det lika bra att ha programmen där direkt. Men vi
valde att ha ett eget program eftersom den franska hydrofonen inte hade det program-
met. Sedan satt vi fast lite i SESAM-programmet, eller NIBS, för Västergötland. Men vi
hade kunnat få målfaktorberäkning i den tyska sonaren och låtit bli den svenska lösning-
en.

Malte Jönson: Ja, för Västergötland.

Ulf Edman: Men vi gjorde inte det utan vi valde bägge. Och inte antingen eller utan
både och.

Nils Bruzelius: Som ett svar på Brors fråga är min uppfattning att man hade datamaski-
ner ombord andra ubåtar vid den här tiden. Vi pratar nu om 1970-talet. De löste vapen-
uppgifter, styrde torpeder och skickade iväg robotar. Men det vi snart ska komma in på,
att styra fartyget, att köra propellermotorn, beräkna batteriet, tror jag att vi var först med.
I svenska marinen hade vi kravet att minska besättningens storlek, som Bror nämnde
inledningsvis. Och detta var inte lika uttalat i andra mariner som körde med besättningar
om uppåt hundra man i det amerikanska fallet. De engelska Oberon-båtarna var väldigt
välbestyckade med personal, har jag ett bestämt minne av sedan jag åkt med dem.38 Hur
många det var kommer jag inte ihåg, men det fanns ingen datamaskin utan allting gjordes
för hand. Däremot hade man en liten apparat som räknade ut var målen var.

Ulf Edman: Man kan jämföra med andra ubåtsprojekt. Om vi tar Norge som exempel
utvecklades A14 konceptuellt för Norge också – jag var själv där och försökte övertyga
dem. Vi var på örlogsbesök i Bergen men det blev inget utan de gick in för ULA-
klassen.39 Och ULA-klassen kan man karakterisera som världens modernaste Drakenu-
båt. Om ni har varit ombord i den, vilket jag har, ser man att de var ”way back after”.
Det är ingen tvekan om att Näcken var väldigt långt framme med datoriseringen av hela
båten. Det var ingen annan som hade [en lika omfattande datorisering], inte ens ULA
som levererades samtidigt som Västergötland. Västergötland var långt duktigare än ULA.
Om man tittar internationellt ska man sedan komma ihåg Collinsprojektet. I Collinspro-
jektet hade man precis samma ansats med en central dator för att sköta allt men det gick
fullständigt fel.40 De var tvungna att dela på det. Men med Näcken klarade vi det faktiskt.
Att man sedan delade upp det i nästa klass är en annan sak, det berodde på att datorut-
vecklingen gick vidare.

Nils Bruzelius: Vi har ett antal frågor från publiken och vi börjar med Gunnar Lind-
qvist.

38 Oberon-klassen, brittisk dieselektrisk ubåt levererad till Royal Navy under 1960- och 70-talen.
39 ULA-klassen, norsk ubåt tillverkad i Tyskland i slutet av 1980- och början av 1990-talet.
40 Collins-klassen, australiensisk ubåt utvecklad under 1980- och 90-talen med svenskt bistånd från bland
annat Kockums.



22

Gunnar Lindqvist:41 Jag heter Gunnar Lindqvist och var anställd på försvarets materiel-
verk i ganska många år och slutade som chef för huvudavdelningen för flygmateriel. Jag
skulle vilja ställa ett par frågor. Först när det gäller Singer och datorer. Ungefär samtidigt
beställde vi en dator till JA 37 och valde mellan IBM, Singer och Stansaab. Vi fann att
Singers dator var klart överlägsen. Sedan var det lite problem med den naturligtvis. Alla
kontrakt som är längre än sex, sju år är helt värdelösa att tro på. För de sade naturligtvis
upp kontraktet efter två år eftersom de inte hade fått en beställning från US Navy som de
kunde slå ut utvecklingskostnaderna på. Vi tog hem datorn och licenstillverkade den hos
Stansaab. Men det är två saker jag skulle vilja fråga om.

För det första pressades vi hela tiden väldigt hårt från regeringen att tillämpa något
som hette huvudleverantörsprincipen. I stort sett skulle vi beställa ett färdigt flygplan och
vi skulle inte lägga oss i vad folk på industrin sysslade med sedan vi skrivit kontraktet. Jag
blev varse samma problem när vi skulle beställa Helikopter 7 eftersom vi var ansvariga
för totalsystemet. Vi beställde alltså flygplanet med undantag av motorerna, som beställ-
des separat. Men sedan beställde marinen stridsledningssystemet i ganska många bitar
från olika firmor. Detta tilläts vi aldrig göra på flygplanssidan utan vi skulle följa huvudle-
verantörsprincipen. När man satt i direktionen fick man intrycket att marinen kunde göra
vad de ville medan armén och flygvapnet slogs med varandra.

Men jag gjorde en utredning 1990 angående kostnadsutveckling för all materiel och
fann att de som sysslade med undervattensvapen var bland de mest kostnadseffektiva. En
eloge till marinen alltså. Och man var faktiskt inte så tokig på ubåtssidan heller. Trots att
tekniker var med och talade med leverantörerna blev det kostnadseffektiva utrustningar. I
den sista stora försvarsförvaltningsutredningen står det däremot att teknikerna på FMV
är helt onödiga, att de bara sitter och trissar upp kraven. Jag hoppas att ni som har jobbat
med Näcken har uppfattat den fantastiska uppskattningen från statsmakterna. Men det är
stor skillnad mellan marinens och flygvapnets sätt att sköta det här. En annan skillnad var
att ni bara skulle ha sex ubåtar och att det sedan skulle bli en ny version. Vi gick in för
enhetsflygplanstanken vilket jag inte var förtjust över från början. För det blir för stora
avstånd mellan varje generation. Och det är det stora problemet för hela försvarsindu-
strin idag, att det är för långt mellan varje projekt. Ni insåg det tydligen väldigt tidigt.

Men vi har alltså en metrisk serie om man tittar på tidsavstånden mellan varje projekt.
Mellan varje projekt ökar tiden fram till nästa med en faktor två. Detta skulle innebära att
det blir 40 års uppehåll mellan flygplan 39 och flygplan 41, om det nu blir något flygplan
över huvud taget. Men marinen kanske var lite klyftigare i det fallet. En sista fråga gäller
det som vi hela tiden utsattes för på flygsidan, nämligen pressen att beställa allt till fast
pris, vilket är fullständigt vansinnigt. Man vill inte acceptera att utveckling per definition
är osäker. Men vi fick alltså beställa både utvecklingen och serien av ett visst flygplanssy-
stem till fast pris. Men det gick alltid som det gick, man fick omförhandla alltihop efter
några år. Men hur gjorde ni? Var det fast pris eller var det bok och räkning? Eller var det
incitamentskontrakt? Vilka kontraktsformer hade ni?

Nils Bruzelius: Tack för frågan. Jag tror att Malte är den som kan svara på kontraktsfrå-
gan.

Malte Jönson: Jag hade lite svårt att uppfatta allt du sade. Men du talade om datorn först
och jag tror att det är riktigt. I Singers förslag tror jag ingick just samma dator som skulle
till Viggen. Det har jag hittat i lite papper. Sedan när det gäller priset tror jag faktiskt att
strids- och eldledningsutvecklingen vid Teleplan i princip kom att gå på bok och räkning.

41 Gunnar Lindqvist, f. 1926, flygmilitär och flygingenjör, generalmajor och chef för FMV huvudavdelning
för flygmateriel 1980–89.
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De jobbade och vi stämde av hur det gick varje år. I ett papper hittade jag uppgiften att vi
från Teleplan, från det att NIBS började fram till juni –81 när det i princip var klart, hade
upparbetat 240 ingenjörsmånader eller 20 manår. Och det uppfattar jag som egentligen
ganska lite för att ta fram ett strids- och eldledningssystem. Kockums hade under samma
tid upparbetat tio manår för de skeppstekniska systemen. Det var som jag uppfattade det
inga kostnader som sprang iväg. Men vi hade inte fast pris på den tiden, och inte heller
incitamentskontrakt.

Nils Bruzelius: Med det lämnar vi upphandlingen. Nu är grejerna köpta och ska monte-
ras ombord. Innan dess ska det skrivas program även för de skeppstekniska delarna, och
det har vi inte pratat så mycket om hittills. Men det kommer vi att rätta till nu när Bertil
Lundgren ska berätta lite.

Bertil Lundgren:42 Jag ska berätta lite detaljer ur teknisk synvinkel om de skeppstekniska
applikationerna. Jag blev färdig civilingenjör 1969, började på Kockums och jobbade
något med handelsfartyg, installerade datorer ombord på tankfartyg. Sedan kom vi in i
bilden för att specificera de skeppstekniska systemen. Och vi hade denna erfarenhet i
bakgrunden för att jobba med de skeppstekniska systemen och datoriseringarna där. Bak-
grunden var att man hade beslutat om vissa skeppstekniska funktioner. Som jag minns
kravet var det att man skulle ha funktionalitet som inte gick att köpa som hyllvara från en
leverantör, utan att det var någonting som behövde utvecklas, att det skulle innehålla
datorkraft, beräkningsalgoritmer. Enkla system med logikfunktioner sorterades bort, det
kunde man lösa med reläsystem. Vi gjorde utvärderingar av detta i samarbete med de
avdelningar vid Kockums som jobbade med utvecklingen av de olika systemen. Detta
resulterade i datoriseringen av sju funktioner. Tre handlade om fartygets framdrift, inklu-
sive avvägningen i vattnet, och tre stycken om de elektriska systemen, propellermotor,
generator och batterier. Ett sjunde system var inriktat mot magnetminskydd, ett skydds-
system mot magnetminor.

Om vi börjar med magnetminskyddssystemet var det tre ortogonala slingor där man
styrde ut likströmmen för att göra ubåten osynlig ur magnetisk synvinkel.43 Utstyrningen
av strömmar var beroende av vilken kurs båten hade och storleken på det magnetiska
fältet i just den position där man befinner sig. Och detta var som gjort för att automatise-
ras. Här skedde en utveckling av programvara där man hade en kartfunktion, ett rutnät
för det jordmagnetiska fältets storlek och deviation, och mellan punkterna gjorde man
interpolering av storleken. Man läste in ubåtens attitydvinkar, kurs och position och ur
det beräknade man strömmarna. Det tidigare systemet på Sjöormen var ett analogt sy-
stem, där man tog hänsyn till kursvinkeln, men de andra parametrarna var inte med i bil-
den. Men här skulle man göra noggranna beräkningar som dessutom var automatiska –
ubåtens position bestämde vilken storlek på det magnetiska fältet man skulle kompensera
för.

42 Bertil Lundgren, f. 1942, civilingenjör. Lundgren anställdes 1969 vid Kockums och arbetade till en början
med datorisering av lasthantering och maskinrumsövervakning ombord supertankers för att sedan gradvis
övergå till ubåtsverksamheten. Under 1970-talet var han verksam med datoriseringen av de skeppstekniska
systemen på Näcken och har senare arbetat med andra svenska och utländska ubåtsprojekt som Västergöt-
land, Gotland och det norska ULA-projektet och australiensiska Collins. Arbetade under 1990-talet med
metodutveckling för att förbättra kvaliteten i programvaran hos Kockums och deltog i utvecklingen av
manöversystemen för korvetterna Visby och Stockholm/Malmö. Lundgren var verksam vid Kockums till
pensioneringen 2007.
43 Magnetminskydd, system avsett att skydda mot magnetiska minor genom att göra ubåten magnetiskt
neutral.
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Systemet digitaliserades, vilket innebar att man arbetade i tidssekvens. Man läste in
sina attitydvinklar,44 beräknade vilka strömmar som skulle skickas ut och sände därefter
ut strömvärdena till en lokal regulator som effektuerade det verkliga strömvärdet. Detta
värde kom sedan att ligga still under en tid. Sedan körde man en ny beräkning och ändra-
de värdet i ett nytt steg. Man kan fråga sig hur ofta man måste göra beräkningarna för att
inte felen skulle bli för stora? Denna kravställning hade inte funnits med i de tidigare
analoga systemen. Därför gjorde vi en felanalys som tittade på vilket fel man kunde tillåta
ute i fältstyrkan i vattnet, och sedan återkopplade vi det till fel i strömstyrka. Beroende på
hur snabbt båten girade – det var det avgörande – tog man sedan det största värdet och
fick fram vilken frekvens man skulle beräkna det hela med. I det här fallet hamnade man
på ganska höga värden, om jag minns rätt var det 8 hertz som beräkningarna utfördes
med.

Tanken med de skeppstekniska funktionerna var att räknebehovet skulle vara avse-
värt lägre än vad som var fallet för målfaktorberäkningen, att man skulle ligga på margi-
nalen. Jag kan komplettera de tidigare nämnda siffrorna för datorn. Kärnminnesbehovet
var väldigt litet, men däremot var räknekapaciteten faktiskt ganska bra för den tiden. En
ren addition tog två mikrosekunder och en flyttalsaddition tog 12 mikrosekunder, det har
jag siffror på. Och vad jag minns gjorde Stansaab ett teknikskifte från det att man tog in
de första offerterna till dess systemet sedan beställdes och levererades. Beräkningskapaci-
teten var i sammanhanget rätt bra för den tidens datorer.

Om jag sedan går över till styrautomaten fanns det i Sjöormen en analog styrautomat,
som främst var avsedd för djuphållning och kurshållning. Man gjorde inte ändringar med
automaten. Där insåg man behovet av att kunna göra ganska stora ändringar och fortfa-
rande ha bibehållen prestanda för insvängning till det nya djupet. Man införde tre valmöj-
ligheter för detta: en lugn, en distinkt och en extrem manöver. Den distinkta, det var ett
normalvärde som man använde normalt i praktiska situationer. Extremvärdet skulle man
använda vid extrem manöver, om man skulle undvika något hinder och göra en snabb
förändring, då fick man acceptera en mindre noggrann insvängning på det nya djupet.
Det kunde bli lite översläng och ta lite längre tid innan ubåten stabiliserades. Och den
lugna användes under transporter och när man lagade mat och skulle äta lunch, när man
inte ville ha någon häftigare rörelse i båten.

För att få fram parametrarna gjordes simuleringar. Från tankfartygen hade vi redan
insatt att man inte kunde ha en uppsättning parametrar som gällde över hela fartområdet
för en farkost. Det är ganska stora variationer, man styr naturligtvis ut mycket mera roder
i låga farter än om det är höga. Och det hela resulterade i fem uppsättningar konstanter
över fartområdet och däremellan gjorde man interpoleringar för att få fram den aktuella
konstanten. Detta resulterade i säkert 100 parametervärden för djupautomaten och något
mindre antal för kursautomaten. Det är ganska mycket att justera in. Provverksamheten
blev ganska omfattande på grund av detta och vi började i ganska låga farter för att man
skulle kunna köra och prova på ett säkert sätt. Sedan gick man över till mellanfart och
trimmade in och i slutet kom högfartsprovet. Den här processen pågick under ett par år.

För mig var det ganska häftigt att vara ute i högfartsprov. Man gick ut mellan Öland
och Gotland där man hade 100 meters djup och lite marginaler om någonting skulle gå
fel – man dundrade ju fram med 15 knop och havsdjupet var ungefär två båtlängder. Kör
man på 50 meters djup har man bara en båtlängd ner till botten. Det var separata auto-
mater, en kursautomat och en djupautomat, och man kunde ha väldigt stor påverkan på
systemet. Och jag minns ett tillfälle när man gjorde en samtidig djupvändning, cirka 50
meter djupändring och 90 grader gir, och det hela gick väldigt snyggt och prydligt. Den
svängde snyggt in på det nya djupet och kursen, det gick mycket bra. Det var en stor
upplevelse.

44 Attityd, en farkosts orientering i förhållande till horisonten.
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Sedan hade vi digitalisering av automatisk viktreglering – när båten ligger still ska
man vara stillaliggande på samma djup, oberoende av havsvattnets densitet. Därför har
man en reglertank med hydraulpump och man kan avväga båtens vikt så att den blir den-
samma som den undanträngda vattenmassan. Och vi tyckte att detta borde vara relativt
lätt, att det inte skulle vara en väldigt stor funktion. Men det visade sig vara vissa svårig-
heter med det här. Man har en båt som väger 1000 ton som man ska påverka med vikten
av ett par hundra kilo vatten som man pumpar in och pumpar ut. Det är väldigt små rö-
relser det handlar om och det tar lång tid innan det händer något. Därför infördes en
känslig accelerometer för detta. Vi tampades lite med det här problemet. Det var nollfel i
denna accelerometer, som dessutom var temperaturberoende och vi var tvungna att byg-
ga en ubåtsmodell som kompenserade för nollfelet. Sedan körde vi prov. Om jag minns
rätt hade det smugit sig en ett teckenfel som det tog en provtur att upptäcka, och det var
först i nästa omgång som vi verkligen kunde göra något riktigt, riktigt bra prov. Man
kunde även göra djupändringar med systemet – en fem meters djupändring tog cirka tio
minuter att genomföra.

För de elektriska systemen var det propellermotorn som man önskade fjärrstyra från
styrpanelen. De tidigare systemen hade varit muntliga order från manöverrummet till den
aktra ledningscentralen. Men här önskade man att styraren skulle kunna ställa in ett varv-
tal som sedan effektuerades automatiskt. Styraren får då full kontroll över manövrering
och framdrift. Ett sådant system infördes. Denna provverksamhet skedde också i etap-
per. Vi startade med båten ordentligt fastsurrad vid kajen och körde i det lägsta fartom-
rådet. Man kunde testa alla funktioner, starta motorn, gå upp i lågfart, göra back med
motorn och se att alla omslagen däremellan fungerade. Därefter skedde proven till sjöss.
Det underlättades lite av att man kunde prova i ytläge till att börja med. Med datorn tog
vi det i etapper – vi körde i lågfart, mellanfart och väntade med högfarten tills man var
säker på att det fungerade. Dessförinnan hade vi kört i manuell drift.

Sedan fanns det några mindre funktioner för generatorstyrning och för kompensa-
tionsvattenintag vid torpedskott. Men jag kanske kan hoppa över dem, det var mindre
funktioner.

Den sista stora funktionen var för ackumulatorbatteriet.45 Där hade man tidigare en
amperemeter för laddning och en för urladdning. Sedan hade man manuell uppföljning i
diagram som var baserade på amperevärdena för vilken kapacitet som fanns kvar i batte-
riet. Detta kunde man anpassa datormässigt för flera urladdningssteg. Finessen var att
man tog hänsyn till något som kallades latent kapacitet, att det efter en urladdning blir
kvar en osynlig latent kapacitet som byggs in i batteriet. Detta kan jämföras med att starta
bilen en kall dag, man ska vänta och låta batteriet vila mellan försöken. Och då är det just
den latenta kapaciteten som kommer tillbaka och blir tillgänglig efterhand som tiden går.
För denna funktion togs det fram ett program med en stor databas som lagrade beräk-
ningsresultaten och historiken för det hela. Detta system var egentligen det enda skepps-
systemet som använde GKE:n, den generella kommunikationsenheten, som användes
både av skepps- och vapenprogrammet för att mata in parametrar till datorsystemet.46

Man matade in en strömprofil och fick reda på hur mycket batterikapacitet som fanns
kvar.

Det är inte varje dag man genomför en total urladdning av ett batteri ombord en
ubåt, men detta verifierades. I det här fallet genomförde man, efter andra förberedande

45 En dieselelktrisk ubåt (som Näcken) drivs fram av en stor elmotor. Strömmen till denna tas från ett
mycket stort ackumulatorbatteri i ubåten, som alltså utgör ubåtens ”drivmedelstillgång”. Denna lösning
medger att ubåten kan röra sig långa tider under ytan. Batteriet laddas med hjälp av en generator som drivs
av en dieselmotor. Motorn kan bara köras i övervattensläge eller när ubåten snorklar och kan suga luft till
dieselmotorn genom snorkeln.
46 Den generella kommunikationsenheten (GKE) hanterade inmatning av data till den centrala datorn.
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försök, en totalurladdning ombord Najad 1981 för att få ett verkligt facit över hur nog-
grann beräkningen var. Försöken skedde enligt en i förväg bestämd fartprofil som man
skulle följa, omfattande ungefär två dygn. Det fanns även insprängda laddningssteg där
man laddade upp batteriet igen för att kunna köra i två dygn. Tanken var att man, om
man körde precis som planerat, skulle kunna följa programmet, jämföra framåt och se
om beräkningsresultatet blev som man tänkt sig. Inför varje nytt profilsteg simulerade
man framtida profilsteg och beräknade. Och detta gjordes ända fram till slutet. Försöket
avslutades när 97 procent av cellerna låg på sin slutspänning. Många hade redan polvänt
och man kan inte köra ett batteri längre när det har gått så långt. Och resultatet blev
mycket bra. Skillnaden mellan simulerad sluttid och verklig sluttid låg inom en procent av
den totala urladdningstiden på två dygn, vilket man upplevde som ett mycket bra resultat.

Styrdatorn och batteriberäkningarna var de funktioner som omfattade den största
kodmängden med störst programstorlek. I och med att man tog ett beslut att tillfoga ett
yttre minne hade man väldigt stora marginaler att lagra programvara. Magnetminskyddet
krävde däremot mest beräkningskapacitet och de andra funktionerna, styrautomaterna
och restkapaciteten, de låg på några enstaka procent av datorns beräkningskapacitet. När
det gällde personal och automatisering bedömdes styrautomaten och magnetskyddet vara
mest kritiska för ett bortfall. Därför gjorde man en dubblering av dessa systems in- och
utkanaler för att säkerställa att systemen skulle fungera.

Sedan fanns det ett säkerhetstänkande i det hela. För varje funktion hade man en da-
tor-redo-signal, en krets som behövde triggas cykliskt av datorn för att tala om att datorn
levde. Om den triggningen upphörde gick man över till manuell drift för att datorn inte
skulle göra något farligt som innebar att man tappade kontrollen över läget. Sammanfatt-
ningsvis fick vi en viss återkoppling från operatörerna under utvecklingen, men den mes-
ta återkopplingen kom från besättningen när vi var ute och provade systemen ombord.

Nils Bruzelius: Tack så mycket. Det finns säkert andra här som har livfulla minnen av
utprovandet, men jag tror att vi väntar på dem tills diskussionen om teknisk och taktisk
utprovning. Eftersom jag var med och gjorde det här batteriköret på Najad kanske jag ska
säga något redan nu. Som fartygschef fick man i handen en lapp som visade hur man
skulle köra, och ville man göra ändringar skulle man säga till 24 timmar i förväg. Och
mycket riktigt körde vi ner i botten. Men det märkliga var att lamporna lös och datorn
snurrade, att ingenting hände fast det nästan var tomt i batteriet. Det var inget funktions-
bortfallt fast en hel del celler vände på slutet. Men min chief var ganska tacksam när han
fick starta och börja ladda igen. Men jag tror att vi lämnar det där till provturerna, det
finns en hel del att säga om dem.

Nu tror jag att vi har kaffe, annars kommer barnen här utanför att söka upp bullarna.
Jag föreslår att vi tar 20 minuters bull- och kaffepaus och återsamlas här klockan tjugo
över tre.

– Kaffepaus –

Nils Bruzelius: Nu lyser den gröna lampan. Efter ett kort avbrott återupptar vi semina-
riet. Patrik ska komplettera med lite om de vapentekniska systemen i NIBS.

Patrik Sturzenbecker: I utprovningsanläggningen hade vi provat ut ett antal funktioner.
Utprovningsanläggningen var skriven i FORTRAN 4 men nu skulle vi gå över till MI-
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NICORAL, som språket för censormaskinerna hette.47 Och det var en liten utmaning i
sig, men det gick bra. En av de främsta egenskaperna i MINICORAL var att man när
som helst kunde gå över till ASSEMBLER och tillbaka. Man hade fullständig kontroll
över alla register och minnen. Målfaktorberäkningen har vi redan pratat om en hel del så
den tänkte jag inte ta upp mera. Vi hade möjlighet att hantera sex trådstyrda torpeder
som kunde skjutas ut antingen var för sig eller i kombinerade salvor. Man kunde styra ett
kluster av sex torpeder utgående från en rikttorped. Detta kluster kunde man sedan, när
man kom närmare målformationen, splittra upp i singulära torpeder eller två stycken tre-
torpedssalvor. Och det var lite trickigt eftersom styrpulserna till torpederna var enskilda
grader, en puls var en grad. Eftersom torpederna inte låg helt parallellt när man hade
skjutit ut dem, behövde de hela tiden synkroniseras och harmoniseras med rikttorpeden
för att de skulle gå i parallella banor.

Förutom de trådstyrda torpederna, som under min tid var 27:or, gamla torpeder och
tp 61 som var lite nyare, fanns det målsökande torpeder. Det fanns två tuber med målsö-
kande torpeder, och i varje tub kunde det ligga tre torpeder efter varandra. Man avfyrade
den främsta torpeden först naturligtvis, det fanns en avfyrningspanel som man avfyrade
de målsökande torpederna med. Fyrknappen skulle vara intryckt i tre sekunder innan den
ploppade ut igen, för det var tiden det tog att starta gyrot i torpeden. Efter ett tag kom
man underfund med att knappen var ganska riskabel, den satt på ett ställe som man gick
förbi på vägen från manöverrummet ner i förläggningsutrymmet. Man satte därför ett
skyddslock på avfyrningsknappen. Problemet var bara att skyddslocket inte kunde fällas
tillbaka när knappen var intryckt under de tre sekunderna. Och när ubåten överlämnades
gjordes en reservavfyrningsmanöver. Jag tror att det var chefen för kustflottan som tog
emot ubåten och han tyckte det såg slarvigt ut med locket som stod ut. Han slog till det
och fick knappen i handen, den ploppade tillbaka. Och när han tryckte in den igen gick
naturligtvis avfyrningssignalen till nästa torped. Det var då han yttrade de bevingade or-
den, ”flygkvalitet, fy fan vad hemskt”. Detta ingick i Saabs del av systemet.

Senare har man lagt till att torpederna kan vara både målsökande och trådstyrda. Men
det var efter min tid så det har jag inget minne av, men man kunde i alla fall släppa loss
torpedens målsökare och sedan låta den själv styra in mot målet. Och skulle den missa
kunde man ta tillbaka kontrollen över torpeden.

Näcken var den första ubåten som hade utsimmande torpeder. Tidigare var det en
kolv som tryckte ut torpeden vid avfyrning, men i vissa sammanhang orkade inte de äldre
torpederna simma ut ur tuben utan att slå i torpedluckan med stjärtfenan. Det här för-
loppet skulle mätas upp noggrant och man stoppade in en mätutrustning i torpeden. Ty-
värr råkade man lägga en kabel från mätutrustningen över gyrot, vilket innebar att torpe-
den gick dikt styrbord och efter ett tag kom tillbaka till samma position som den blivit
utskjuten från. Och det enda som fanns där var ubåten. Det sade klong i förskeppet. Se-
dan gjorde torpeden en runda till. Efter den första klongen hade den fått lite vinkeländ-
ring, och gick den andra gången in riktigt ordentligt i förskeppet vilket innebar att ubåten
faktiskt fick gå tillbaka till varv för reparationer. Det var i och för sig bara formskrovet,
men det var en ordentlig buckla som måste rätas ut. Man skulle kontrollera vad som hade
hänt och det skulle skrivas rapporter. Så kunde det gå till med torpedbitarna.

Vi hade möjlighet att styra torpederna, antingen mot en framförpunkt, vilket i stort
sett betydde att man räknade ut den närmaste vägen fram till ett läge där man räknade
med att torpeden och målet skulle vara på samma position och träffa varandra. Eller med
det som var dödssäkert, det var siktlinjesstyrningen. Man höll torpeden på en linje, bä-

47 FORTRAN, förkortning av Formula Translation, ett programspråk för teknisk-vetenskaplig databehand-
ling som konstruerades av John Backus vid IBM och som började användas i slutet av 1950-talet. FORT-
RAN brukar räknas som det första högnivåspråket och fick snabbt stor spridning. Se Paul E. Ceruzzi, A
History of Modern Computing (Cambridge, Mass., 1998), 90 f.
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ringen mellan ubåten och målet, vilket innebar att man inte var lika beroende av kunskap
om målavståndet. För så långe man höll den på bäringen, som man hela tiden mätte upp,
träffade man efter ett tag. Förr eller senare blev det träff. Man kunde växla även efter det
att torpeden var utskjuten och efter att man hade splittrat upp salvan i torpeder. Siktlin-
jesstyrningen kunde antingen gå rent på hydrofonbäringen, där torpeden dock störde ut
en del av målljudet, eller ännu säkrare på periskopbäringen om man vågade stoppa upp
periskopet, vilket man ofta vågade i sista slutskedet av torpedstyrningen.

Det var egentligen allt om de vapentekniska bitarna. Sedan tänkte jag bara komplette-
ra lite vad Bertil sade om datorsystemet. Det var ett dubbeldatorsystem där vi från början
hade tänkt oss att den ena datorn skulle kunna var reservdator till den andra, med en
bussväxel emellan. Men nu kom den ena datorn att köra målfaktorberäkningen fullt ut
och den andra datorn, som hade operativsystemet, hanterade allting vad gäller interrupter
och så vidare.

Sedan har jag en liten anekdot vad gäller hydrofongränsytan, som vi specade och
hade ganska roligt med. Det var en fransk hydrofon, Thomson-CSF, och jag var ansvarig
för att specificera gränsytan. Gränsytan bestod av 16 parallella datalinjer in och 16 data-
linjer ut. Sedan var det handskakningssignaler och en interrupt-signal varje gång hydrofo-
nen ville lämna ifrån sig någonting. Och jag och den som tog emot det beställningen från
Thomson-CSF var helt överens om allting. Sedan översatte han den engelska texten till
franska till sina tekniker. Och utgående från en fransman blev ”in” till ”entré” och ”ut”
blev ”sortie”. Det må vara hänt. Men för en fransman är ”entré” och ”sortie” alltid utgå-
ende från hans utrusning, inte som jag hade specat, från datorns utrustning. Och jag hade
specat de 16 mest signifikanta bitarna, vad de skulle betyda och han hade översatt det
med 0 till och med 15. Men tyvärr var det åt andra hållet. Och till råga på allt ritade de
spänningspilarna åt fel håll. Allting som gick att vända upp och ner, det var vänt. Detta
upptäckte vi först ombord, vi testade inte systemet förrän vi var ombord. Det första som
inträffade var att ett antal ingångstransistorer i datorns in- och utenhet brändes sönder.
För den fick nollan och signal och det blev kortslutning. Det var en liten incident som så
småningom rättades till.

Nils Bruzelius: Man kanske kan tillägga att vi också kunde fälla minor. Men till skillnad
från de tidigare ubåtarna kunde man inte knuffa ut minorna utan vi hade bara minor som
åkte iväg av sig själva. Det var en begränsning vi fick in, att vi valde utsimmande tuber.
Men det fanns faktiskt många andra fördelar med utsimmande tuber. Utförloppet blev
mer kontrollerat och dessutom hade man kontakt med torpeden hela tiden, det hade man
inte när man sköt ut med kolv. Sedan ska vi kanske inte säga så mycket om den franska
utrustningen, men när Ulf och jag senare hamnade på materielverket, och det var dags att
köpa beställa saker och ting till Västergötland, var vi överens om att inte köpa franskt.
Och jag tror inte att det finns så mycket fransk utrustning på Västergötland?

Malte Jönson: Jo, det finns.

Nils Bruzelius: Men inte i sonaren i alla fall.

Ulf Edman: Propellermotorn.

Nils Bruzelius: Propellermotorn var alldeles utmärkt. Tack så mycket, Patrik. Något
kompletterande om själva vapen?

Christer Ardell: Jag heter Christer Ardell och satt vid det här tillfället uppe på telebyrån
uppe på FMV. Och jag kommer ihåg när vi hade beställt den franska hydrofonen var det
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två människor som var blåröda i plåten över det. Den förste var Väinö Alemaa som inte
kunde franska, han kunde bara tyska, och den andra var Uffe med den historia som du
berättade nyss.

Nils Bruzelius: Men som sonar var den ganska bra. Man hade visserligen väldiga pro-
blem med själva utrustningen i vatten, den fick läckage, men det var inte ett helt dumt
köp. Det var nog bara lite språkliga förbistringar. De fick göra om den, de satt på kajen
och ritade av vad de hade gjort och den började fungera efter ett tag.

Över till nästa programpunkt. När jag och Malte och några till började prata om vilka
som skulle vara med i seminariet beklagade vi att en person inte har tillfälle att närvara,
och det är Boydhon Håkansson48 som var med hela tiden. Utan honom hade det kanske
inte gått lika bra som det gjorde. Men det han kunde, det hade han lärt sig av Åke, det var
i alla fall min uppfattning. Och Åke Nordström är med oss idag och skall prata om ut-
bildningsanläggningen, besättningsutbildningen och lite om den automatiska bestickbe-
räkningen som är en skeppsteknisk funktion vi ännu inte tagit upp. Varsågod.

Åke Nordström:49 Om vi ska börja med att berätta lite om min bakgrund. Jag började i
marinen 1959 som befälselev, åkte runt på de lite större båtarna ovan vattenytan och job-
bade med eldledning. Senare blev jag mariningenjör och var chef nere i Göteborg där det
dök upp ubåtar till pjäsverkstaden, det var någon gammal ubåt med torpederna i en cy-
linder. Där började min ubåtserfarenhet.

Sedan började jag på Chalmers. Det var förmodligen under sista sommarlovet som
jag kom till Malte. Man skulle bygga en ny båt med datorer och man skulle ha en utbild-
ningsanläggning på Berga. Där började min del. Jag fick vara med att inreda den här an-
läggningen, Näckrosen, där vi skulle utbilda ubåtsbesättningarna.50 Vi försökte göra ett
utrymme som skulle se ut som en ubåt, ett kolsvart rum utan fönster. Ett av de stora
problemen var att det skulle utvecklas en del som var hemligt. Man sparade programmen
på hålkortsremsor som skulle förvaras där ingen kom åt dem, och som inte skulle bli
förstörda om det brann. Dessutom hade vi ett skivminne på någon megabyte, med väl-
digt stora skivor som också skulle in i det där skåpet. Det blev ett gigantiskt skåp, man
var tvungen att ta upp ett stort hål i väggen när man byggde, och vi använde kranar. Det
var helt otroligt. Att få in kassaskåpet var nog den stora svårigheten vi hade med den där
anläggningen.

Sedan kopplade vi ihop allt. Anläggningen bestod av en ubåtsdator med två paneler
för eldledningen och den som skötte torpederna. Dessutom behövdes en dator för simu-
leringen, som simulerade hydrofonen och de andra signalerna som behövdes till NIBS.
Man trodde att man var i en ubåt när man satt framför den. Det var ett ganska bra sy-
stem. Man kunde öva de olika funktionerna. Fornander var chef där och han hade någon
annan officer också. Sedan skulle vi skriva lite regler för hur det skulle gå till, hur man
skulle göra ombord. Men att sedan få folk att läsa den var värre. Efter ett antal år av ut-
bildning – det var många som hade varit med hela vägen – införde vi ett prov. Provet
gällde hela besättningen och man fick läsa ett par dagar. Vid provtillfället kom man in en
och en och fick inte avslöja vilka frågorna var. Där inne hade jag monterat ett TV-spel,

48 Boydhon Håkansson, 1951–2001, mariningenjör med ubåtsinriktning.
49 Åke Nordström, f. 1942, civilingenjör. Nordström anställdes vid marinen 1959 som mariningenjör och
teletekniker och blev 1970 chef för pjäsverkstaden vid Göteborgs örlogsvarv. 1976 blev han chef för ubåts-
simulatorn vid Berga örlogsskola och blev året därefter projektledare för stridsledningssystem vid FMV.
Nordström lämnade 1981 försvaret och har sedan dess arbetat med databehandling i den privata industrin
och vid Vägverket.
50 Näckrosen, utbildningsanläggning vid Berga örlogsskolor, anskaffad för att utbilda och träna NIBS-
operatörerna i land. Den bestod bland annat av en komplett NIBS-anläggning samt särskilda enheter för
generering av ett målscenario och inmatning av genererade data till NIBS.



30

sänka ubåt och med den fick man poäng. Sedan gick man ut och var nöjd. Vi lyckades
öva folk i den här anläggningen och vi fick dem att läsa på. För det var det stora proble-
met, att få besättningen att ägna lite tid åt de reglementen som togs fram samtidigt.

Sedan pågick det en del utveckling i systemet. Den automatiska besticksberäkningen51

var i grunden förmodligen från tiden när de höll på med utprovningar, men sedan skulle
den anpassas till den ubåt vi hade. Systemet skulle hela tiden försöka avgöra och beskriva
ubåtens bana tredimensionellt när den färdades, för att man skulle kunna räkna ut var
man var någonstans. GPS var inte uppfunnet och vi hade mycket vatten ovanför oss. Det
var världens uppgift, men det lyckades ganska bra. Den hade vid vissa utprovningar en
finess som förhoppningsvis är borttagen nu. När man kom till Karlskrona och passerade
angörningen fick man upp tågtidtabellen till Stockholm.

Nils Bruzelius: Numera flyger vi.

Åke Nordström: Tiderna förändras. Det var kort vad som hände uppe på Berga och
Näckrosen. Jag var kvar där till någon gång före 1979, och hamnade sedan på FMV några
år där jag höll på med något helt annat. Det var det.

Nils Bruzelius: Tack så mycket. Som vi upplevde övningsanläggningen var den väldigt
funktionell. Sonaren var inte lite annorlunda – den var mycket bättre i övningsanlägg-
ningen än ombord. Ombord var det nämligen en operatör som skulle lyssna på ljudet och
avgöra vad han hörde, medan det däremot i övningsanläggningen stod ”kryssare typ Kri-
vak”. Vi försökte trigga sonarleverantören att skaffa oss en likadan ombord och det fick
vi till slut.

Patrik Sturzenbecker: En liten kommentar om besticksräkningen. Den hade en finess
som gjorde att gick man norr ut hela tiden passerade man Nordpolen och fortsatte ut i
rymden, den fick alltså mer än 90 grader nordlig bredd.

Nils Bruzelius: Den gick väl bara till nollmeridianen? Bestickberäkningen var i en gans-
ka stor ruta, det var bara ostlig bredd från början. När vi sedan skulle skicka en ubåt till
England skulle han passera [nollmeridianen] och komma på västlig bredd vilket innebar
att vi fick göra om bestickberäkningen. Men det var efter de inledande provturerna och
spannet vi behandlar idag. Nåväl, ska vi ge oss in på de illustra provturerna. Där tror jag
att Ulf har en del att förtälja.

Ulf Edman: Första kontakten med NIBS var utprovningsanläggningen 1971 som vi
körde som operatörer, vilket var väldigt spännande och någonting helt nytt. Sedan var jag
på Kockums ett år och körde också här uppe på Teleplan och det slutade med att vi
gjorde specifikationerna för systemet. Meningen var att Björn Kihl skulle vara den första
fartygschefen, men han blev civil och gick till Ericsson och då blev det jag som kom i
åtanke. Efter den tekniska kursen 1975–77 började jag jobba för Chrull på ubåtsdetaljen
där jag senare blev chef. Sedan skulle vi komma ner till Malmö och det var Åke Norrman
som var maskintjänstchef. Tror att det var i februari 1978 som jag började, det var ganska
exakt trettio år sedan. Och jag var tillika chef för ubåtsdetaljen. Jag kommer ihåg att jag
skrev en skrivelse till mig själv, från fartygschefen på Näcken till ubåtsdetaljen, för att det
skulle utgå sjötillägg. Handläggare på båda ställena var jag och jag beviljade mig tillägget.
Den skrivelsen finns faktiskt kvar.

51 Besticksberäkning, metod för att med hjälp av uppgifter om egen kurs och fart kontinuerligt beräkna sitt
eget läge i sjökortet.
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I Malmö tjänstgjorde man på FMV:FUB. Totte Lundberg52 var chef där, en legenda-
risk ubåtskontrollant. Jag hade precis gått en kurs i kustflottan och lärt mig FPE-
systemets grunder, hur man skulle lägga upp en budget och sådant.53 Efter att ha anmält
mig för Totte Lundberg pratade vi en stund och jag frågade om jag skulle göra upp en
budget för provturerna, men han sade att det bara var att köra. Naturligtvis hade vi en
provtursdirektör som hette Pelle Stenberg och en provtursingenjör som hette Jeppsson
på båten. Och vi hade gjort upp ett antal utkast till provturerna, det hela gick ut på att
verifiera TOEM och TTEM främst, men även byggnadsspecifikationen. Detta skedde i
ett antal steg. I september 1978 kom huvuddelen av besättningen ned och vi började med
enskilda prov, hela tiden tillsammans med Kockums och FMV:s kontrollanter körde vi
prov med enskilda anläggningar. Sedan skulle vi utbilda besättningen, skriva fördelnings-
böcker, förbereda oss för provturerna. Sedan blev det sjösättning, vi lyfte ner båten i sjön
med kran, doppade den och tog upp den igen. Prins Bertil var dopförrättare.

Första provturen var en verkstadsprovtur, man gick i ytläge för att kolla olika funk-
tioner. Och nu är vi någonstans i april 1979, rätta mig om jag har fel. Oskar Hallén hade
utbildat besättningen, som gammal maskinchef var han kontrakterad att vara utbildnings-
ledare för besättningen. När vi skulle gå ut hade vi för säkerhets skull beställt en bogser-
båt och många tyckte att jag var en fegis. Oskar slog vad med mig om att jag skulle vara
tillbaka före lunch. Jag satte emot och vi slog vad om 20 spänn. Vi gick ut, kopplade loss
bogserbåten och satte fart upp mot Ven. Vi började med ”framåt lägsta”, det funkade bra
och sedan provade vi med ”framåt sakta”, ”framåt halv” och ”framåt full”. Fortfarande
hade vi batterierna parallellt. Sedan pratade jag med Pelle Stenberg och diskuterade om vi
skulle slå ”framåt högsta” när vi ändå höll på. Egentligen fick man inte köra högsta annat
än i undervattensläge, men vi testade ändå och det sade bara ”poff”, det bara lade av. Det
kom lite rök upp genom luckan i tornet. Reglerutrustningen till propellermotorn, HT7,
hade brunnit upp och hela batteriamperetalet gick över fältlinningarna till propellermo-
torn. Istället för 35 ampere var det 30 000 ampere. Curre Ahlstav54 från elektrobyrån som
stod framför HT7 fick en blixt mellan benen och trodde att hans fortplantningsorgan
skulle ryka med.

Och det blev väldigt stelt och tråkigt, vi utrymde hela akterpartiet. En ljusbåge hade
skurit av konsolerna som höll uppe huvudtavlan och det blev en lätt PVC-brand, men
som tur var släckte den sig själv på något sätt. I alla fall låg vi där, men som tur var hade
vi en bogserbåt. Vad skulle vi göra? Vi ankrade och provade ankarspelet så att vi i alla fall
hade provat något den första dagen. Sedan låg vi stilla till klockan två när bogserbåten
tog och bogserades oss in. Så jag vann 20 spänn. Leif Sjöstrand som var konstruktions-
chef på Kockums, han var jätteledsen för det hela och det var begravningsstämning på
middagen. Sedan vidtog ett ganska häftigt arbete med att få igång propellermaskineriet
och vi blev klara till semestern. Chefen för marinen var nere och tittade, för det var en
ganska stor skada. Ingen visste vad det berodde på. Det fanns ett antal teorier, den ena
var jonisering av atmosfären i HT7, den andra var att en lös skruv hade hoppat till när
man slog in högsta. Det var alla möjliga teorier. Amiralen frågade hur det gick och jag
svarade att fransmännen jobbade som tyskar. De jobbade som bara den.

I alla fall skulle vi börja prova grejerna och då vidtog framförallt de skeppstekniska
proven, för att se till att allt fungerade med båten. Bertil har redogjort för ett antal prov
som vi gjorde med alla möjliga system. Sedan skulle vi testa om båten uppfyllde TTEM
och specifikationen för systemet. Eftersom vi redan var försenade fick jag ett år till med
samma besättning och vi höll även på under hela 1980. Inte huvudsakligen beroende på

52 Torsten ”Totte” Lundberg, f. 1914, mariningenjör. Lundberg var vid tiden för utvecklingen av Näcken
chef för FMV ubåtsbyggnadssektion i Malmö.
53 FPE, förkortning av Försvarets planerings- och ekonomisystem.
54 Curt ”Curre” Ahlstav, f. 1941, elektroingenjör vid FMV.
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strids- och eldledningssystemet utan på de andra systemen och förseningen som uppstod
på grund av haveriet. Dessutom hade vi en ganska stor brand i maskinrummet, i diesel-
motorrummet till följd av att vi skulle byta hydraulikventilerna. Det var de inre avgasven-
tilerna till dieselmotorerna och vid bytet hade man låtit bli att dränera ordentligt. Isole-
ringen runt avgasventilen var fylld med hydraulolja, och när vi hade kört ett par timmar
och skulle gå tillbaka Karlskrona futtade det eld på grund av värmen i avgasventilen och
det blev en storbrand i maskinrummet. Men halonsläckningssystemet fungerade väldigt
bra. Sedan startade vi dieslarna igen och jag har aldrig sett en sådan avgasrök från snor-
kelhuvudet, den var alldeles orange-röd i flera timmar. Det var tydligen klorgasföreningar
som förbrändes i dieselmotorn, vilket inte var bra. Under översynen visade det sig ha
blivit saltsyreförändringar i hela motorn och det var inte bra. Men vad skulle vi göra? Vi
kunde inte köra vidare utan fungerande maskiner.

Sedan körde vi prov med alla möjliga mål och torpeder. I stort kan man väl säga att
systemet uppfyllde TTEM-kraven och specifikationerna, och det fick förvånansvärt
smärtfritt. Sedan kom leveransen av båtarna och Neptun låg alldeles efter i spåret. Det
gjorde att vi kunde dela på arbetet, Neptun gjorde vissa prover och Najad gjorde vissa
prover. Och vi hade några stora torpedskjuttillställningar, där vi verkligen hade målfest,
för att testa fullsalva och de målsökande torpederna. Det fungerade förvånansvärt bra.
För att vara det första systemet i en datorutvecklingsfas kan man säga att det fungerade
förvånansvärt bra. Mycket tack var de förnämliga medarbetarna som vi hade – förutom
ni som är här idag kan man nämna Boydon Håkansson och på Näcken hade vi Urban
Svensson.55 De jobbade faktiskt mer än hängivet. Trots att det var svårt ibland fick vi
faktiskt snurr på systemet.

Sedan ska man komma ihåg en sak till, att Näcken faktiskt var den första ubåt som
byggdes med datorer som beräkningsstöd. Tidigare var det räknestickeubåtar. Och det
gjorde att Näcken precis uppfyllde specifikationerna, den klarade 150 meters dykdjup
men inte så värst mycket mera. Det märkte vi under djupproven. Däremot hade Sjöor-
men ett kollapsdjup som säkert var tre gånger vad Näcken hade. Därför där hade beräk-
ningarna skett med räknesticka, vilket innebar att man först uppe hos Leif Sjöström56 och
sedan nere i verkstaden lade på lite, för säkerhets skull. Men det gjorde man inte med
Näcken, där var det exakt. Den var datoriserad i flera avseenden.

Och det var en väldigt snäll ubåt, den dök väldigt bra – första dykningen i Lundåkra-
bukten gick nästan helt perfekt. Till skillnad från Sjöormen, som var rätt instabil, var
Näcken väldigt stabil. Näcken fick sedan det luftoberoende maskineri som Bror efterlys-
te. Det installerades 1987 och gick sedan i provdrift fram till början av 1990-talet. När
man ser på utvecklingen retrospektivt visste man egentligen inte riktigt vad man gav sig
in på, men det gick bra. Funkade bra, ett bra projekt. Men det var väldigt optimerat för
storanfallet, det råder det ingen tvekan om. Sedan gick jag tillbaka till ubåtsbyrån efter
Näcken och tog med mig en del erfarenheter. Sedan kom Nils dit och det blev en hel del
förändringar, framför allt beträffande kravspecifikationen på hydrofonerna, på torpeder,
stridsmässig snorkling. Det gjorde att vi ändrade på en hel del i de tekniska systemen som
sedan slutade med Västergötland. Och Västergötland blev en riktigt bra produkt, egentli-
gen är den förebilden för Collins. Collins är en riktigt bra ubåt, men som har haft vissa
besvärligheter framför allt med datasystemet, det skeppstekniska systemet. Och även med
vapensystemen.

Nils Bruzelius: Tack så mycket. Då kan jag komplettera lite eftersom jag kom först som
second och sedan plugg i plugg som chef på Neptun och Najad. Vi gjorde också en hel del
utprovningar och en sak som jag vill nämna i det sammanhanget var skjutning med tråd-

55 Urban Svensson, f. 1951, mariningenjör med ubåtsinriktning.
56 Leif Sjöstrand, f. 1926, civilingenjör och konstruktionschef vid Kockums.
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styrda torpeder från de två övre tuberna. Hon hade sex tuber: de fyra understa låg under
centrumlinjen men de två övriga låg ovanför. Trådbrott förekom ganska frekvent när vi
sköt med de övre tuberna beroende på att tråden smög sig upp längs skrovet och sedan
in i propellern. Och det var ett svårt problem att rätta till. Senare, när jag var på materiel-
verket, kom australiensarna och skulle köpa ubåtar. Då fick vi tillfälle att berätta för dem
att de inte skulle ha några torpedtuber över centrumlinjen eftersom det skulle bli tråd-
brott. Collins hade alla torpeder långt ner, men den engelska huvudkonkurrenten hade
alla sina tuber högt upp, och hade istället sonaren optimalt placerad längst ner.

Senare har jag frågat om det här påpekandet, med trådbrott vid skjutning från höga
tuber, spelade någon roll. Australiensarna hävdar att det var en faktor som talade till eng-
elsmännens nackdel. Det var kanske en viktig erfarenhet vi drog av proverna. Och vad
gäller utprovning kanske vi inte kan gå in på alla prov, men utprovning av magnetmin-
skyddet som Bertil berättade om, hur gjorde vi det? Enligt min uppfattning provade vi
aldrig det ordentligt, vi kunde nämligen bara pröva inlägg i mätbanan. Men vi kunde ald-
rig prova att det verkligen fungerade ute till sjöss.

Bertil Lundgren: Nej, vi hade ingen sond som mätte fältet utanför bukten utan det pro-
vades i bana uppe i Horsfjärden.

Nils Bruzelius: Men det var kurs nord, kurs ost och ytläge. Det är ett system som inte är
tillräckligt utprovat än idag skulle jag vilja hävda. Vi hade ett annat system som var svårt
att prova och det var radiakmätningen i intaget i luften, genom snorkelluftledningen. Där
kunde man kontrollera att man inte fick in nervgas och radioaktiv strålning i båten. Gaser
gick att prova, men radiaken var svårare. Vi försökte gå nära Barsebäck som var igång på
den tiden, men det gav inget utslag. Men det systemet provades faktiskt några år senare
och hur det gick till kanske Figge kan berätta om? Vi talar om radiakmätningen i snorkel-
luftledningen.

Fredrik Hallström: Fredrik Hallström heter jag och var med på Näckens provturer 1979.
Vi pratade om att radiakmätaren faktiskt provades senare vid ett tillfälle. Man trodde att
det var ett misstag, att utrustningen inte fungerade längre – den hade varit påslagen i flera
år men aldrig visat någonting. När Tjernobyl inträffade fick en svensk ubåt i Östersjön
utslag på sin radiakmätare, men de konstaterade bara att den inte fungerade och stängde
av den. Sedan när de kom hem och lyssnade på radion fick de reda på att olyckan i Tjer-
nobyl hade inträffat. Förmodligen fungerade radiakmätaren redan från början.

Nils Bruzelius: Vi hade ett annat problem och det var när man backade med ubåten.
Styrprogrammet som Bertil hade gjort hade inte tagit med i beräkningen att man även
kunde backa med ubåten. Det upplevde vi som en lätt nackdel. Men det gick att lösa ge-
nom att ställa in kursen 180 grader fel. Och sedan backade man. Och då fungerade da-
torn hyfsat och kunde alltså lägga rodren i ”fel” läge.

Patrik Sturzenbecker: Innan jag slutade på Teleplan hade jag förmånen att vara med
under en tre veckors provtur där man bland annat skulle skjuta 61:or. Och vi hade möj-
lighet att göra simulerade skjutningar medan torpederna låg kvar i tuben och vi styrde
och hade oss. Problemet var att det i kravspecen för torpeden stod att pulsräknaren skul-
le nollställas när man startade gyrot. Men det gjorde den inte. Och när vi verkligen sköt
iväg en torped hade den sugit åt sig och ackumulerat alla tidigare pulser från de simulera-
de skotten och den gick rakt ut i farleden utanför Ystad. Och det kunde väl kanske hända
någonting där ute. När man hörde att torpeden gick iväg snett var det en diskussion om-
bord om huruvida man skulle man styra den eller inte. För man visste inte riktigt var den
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skulle ta vägen någonstans på slutet. Men jag har för mig att den inte styrdes, utan att den
hämtades upp så småningom.

Nils Bruzelius: Man kan inte gå in på enskilda skott, för det är klart att det var en hel
del skott som inte gick som de skulle. Men normalt sett gick styrningen fantastiskt bra
och till skillnad från andra ubåtar, tidigare ubåtar, kunde man hålla koll på flera mål. Även
om man bara hade ett mål att skjuta hade man en torpedbärgare med sig, och den höll
man också reda på. Till slut sköt man på målet och när det var klart gällde det att styra
torpeden så nära torpedbärgaren som möjligt innan den blåste, så att man fick en bärg-
ning. Det snabbade upp skjutförloppen. Torpedbärgarna var väldigt tacksamma när tor-
pederna poppade upp bara några 100 meter ifrån dem, och det var alltså möjligt att göra
med moderna torpeder.

Sedan hade vi problem med bullret från torpederna, men det löste vi genom att sänka
farten och lite annat. Den franska sonaren har vi redan berättat om. Förutom alla de pro-
blem som Patrik har nämnt hade den också den egenskapen i början att när man sköt
torped tog den alla målräkningarna, slog ihop dem till en och lade den på torpeden. In-
nan man tryckte på fyr gällde det att ta över alla mål i död räkning. Och när sedan själva
skjuttilloppet var klart och det hade gått någon minut kunde man återknyta målen igen.
Det var många sådana specifika problem. Och det var kanske inte NIBS i datorn som
ställde till det mesta utan det var kringutrustningen. Bland annat hade man lyckats köpa
60 hertz omformare från Marconi i England. Och de var i tum istället för centimeter och
var lite större än vi trodde när de kom. I alla fall ombord Najad hade vi problem med en
som tappade bort några av de här 60 hertz perioderna med jämna mellanrum, vilket
NIBS i början uppfattade som en order att slå back högsta. I början var det en ganska
dramatisk upplevelse, men man vande sig.

Efter ett tag fick vi även klart för oss att man hade lyckats vända tätningsringen fel i
periskopet på Najad. Tätningsringen skulle täta och ju högre vattentryck det blev, desto
tätare skulle det bli. Men nu var den vänd upp och ner, och på 45 meters djup öppnade
den. Det började strila in ganska mycket vatten och när man kom upp på 38 meters djup
stängde den igen. För att rätta till det där var det indockning som krävdes, det var ett
varvsjobb och det hade vi inte riktigt tid med för vi hade ett tätt program. Istället körde
vi med det där. När fick vi ombord besökare gick vi ned till 45 meter med jämna mellan-
rum. Sedan kom Niagarafallet och besättningen satt lugnt där. Vad då vatten? Vad är ni
oroliga för?

Slutsumman. Jag hade förmånen att ta ut Näcken i kustflottan efter de taktiska ut-
provningarna. Det var 1982 och NIBS fungerade till 100 procent, vill jag nog säga. För
att sammanfatta det hela kan man säga att vi i anläggningen hade ett ofrivilligt stopp un-
gefär var femte minut, inte beroende på anläggningen utan på grund av omformare och
annat som ställde till problem. Efter ett år hade vi ett stopp var femte timme och i slutet
var det ett stopp var femte dygn. När man var ute i 14 dagar fick man ett, eller kanske två
stopp som innebar att man fick göra återstart på datorn. Man hade en väldigt stark ef-
fektökning på själva maskinen. 1982 när vi tog ut henne gick hon väldigt bra. Målfaktor-
beräkningen var excellent, skulle jag vilja säga, och vi sköt torpeder med gott resultat.
Bror?

Bror Stefenson: Det leder till frågan om hur man provar redundans. Vad jag vet har vi
inga bra testprogram för att slå ut saker och ting i tur och ordning. Hur var det med det –
hade ni det under provturerna?

Nils Bruzelius: Det fanns en manuell funktion för nästan allting utom torpedstyrningen.
Vi kunde skjuta torpeden mot målet, men vi kunde inte styra själva torpederna utan da-
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torns hjälp. Och fick man ett stopp som i början var femte minut innebar det att man
egentligen inte kunde skjuta torpeder eftersom de styrdes under längre tid än fem minu-
ter.

Bror Stefenson: Om man går i 15 knop och får fel på datorn och styrningen kan jag
tänka mig att det händer saker.

Ulf Edman: Nej, man kopplar manuellt. Det fanns alltid en manuell backup på alla sy-
stem, utom för just torpedstyrningen.

Nils Bruzelius: Nej, jag var med när vi gjorde högfartsproven med Bertil. Vi började
faktiskt med att gå ner djupt och styra uppåt, för att kolla att det fungerade innan vi gick
grunt och styrde neråt. Men i högfart styrde NIBS bättre än rorgängaren, framförallt ef-
tersom han hade svårt att se kompassen när den snurrade fort. I verkligt hög fart var
NIBS mycket bättre, tycker jag personligen.

Ulf Edman: Men visst fanns det fällor. Vi hade ett väldigt elakartat tillbud med Neptun,
apropå omformarna.57 Det fanns två växelriktade omformare, som kallades MO1 och
MO2. Den ena stod i standby för den andra, och när den ena lägger av ska den tala om
för den andra att den ska ta över. Det skedde inte på Neptun ute vid en torpedskjutning
vid Huvudskär, utan det blev helt mörkt i båten. Och då hade vi infört ett 24 volts back-
upbatteri för nödstyrning, det vill säga de elektromagnetiska ventilerna med styranlägg-
ning. De 24 volten var även kopplade till snorkelluftventilen. För när det blev vatten på
snorkelventilens avkänning skulle den stänga. Men nu gjorde den inte det eftersom 24
volten höll den uppe. Ubåten ligger helt avsläckt, sjunker och vattnet bara rusar in. Den
tog in 12 eller 15 ton i aktern och gick ner. Man visste inte vad det var. Men som tur var
visste Ulf Stadig, som var andremaskinist på Näcken, precis vilken knapp han skulle
trycka på i det kolsvarta mörkret och fick stäng på ventilen. För 24 volten funkade och
han fick den stängd.

I det läget blåste man och var ungefär en meter från botten med akterskeppet. De
hade en trimvinkel på 70 grader och batteriet rann ut. Det var under KFÖ och jag satt på
Muskö. Anders Hammar58 rapporterade från isbrytaren Atle att det låg något alldeles kol-
svart som signalerade med handsemaforlampa ute på fjärden. Vi förstod att det var något
konstigt men vi hade koll på henne. Jag gick ut med bogserbåt, Herkules eller Hermes, och
drog in henne till Muskö. Efter några dagars ingående undersökningar kunde konstatera
att det var just det här kortet som var trasigt, kortet som skulle tala om att MO1 var trasig
och den andra skulle ta över. Det blev ingen överkoppling. Men så nära tror jag inte att vi
har varit med någon annan.

Nils Bruzelius: Jag kan komplettera, det var nämligen inte riktigt som du sade. Vatten-
kontakterna som skulle stänga ventilen gick nämligen på 24 volt lik. Och därmed blev det
en galvanisk spänning som tärde på kontakten. Någon listig ingenjör som kom på att
man skulle lägga på 24 volt växel istället. Och när det här inträffade hade vi kvar 24 volt
liken, men 24 volt växel var borta. Strömkontakterna var alltså spänningslösa och venti-
len stängde inte. För 24 volt det höll den öppen, men 24 volt växlare skulle stänga. Det
hade följdverkningar sedan när Neptun brann.

När vi skulle snorkla med Najad första gången frågade jag min chief om vattenkon-
takterna var avprovade. Javisst, sade han. De var provade med våta trasor och stängde

57 Incidenten, som inträffade under krigsförbandsövningen 1981, finns närmare beskriven i Roderick Klin-
tebo (red.), Det svenska ubåtsvapnet 1904–2004 (Stockholm, 2004), 230–232.
58 Anders Hammar, f. 1937, sjöofficer.



36

som de skulle. Men vi skickade ändå tillbaka en kille som hette Eriksson, en befälselev,
som fick i uppgift att kontrollera om det kom något vatten när vi skar igenom. För vi
gjorde det medvetet. Det var i februari och han tog sin uppgift med största allvar, ställde
sig under ett luftintag och tittade uppåt. Sedan började vi snorkla och styrde ner båten
medvetet för att se om de stängde, vilket de inte gjorde. Utan det kom in sju ton iskallt
vatten på några sekunder. Sällan har jag sett en sådan blöt befälselev som den där Eriks-
son. Men vi såg att den inte stängde så vi styrde upp igen, det var inte samma dramatiska
händelse som på Neptun.

Bror Stefenson: Men nu måste jag få återkomma. Sådant kom ni alltså inte på förrän det
hände. Vore det inte anledning att ha med det i testprogrammen?

Nils Bruzelius: Jo, jo, vi testade. Det var därför vi skar ner.

Ulf Edman: Man måste göra konsekvensträd när man gör ändringar. Och det hade man
inte gjort. Åke, vi gick med en växelriktare ganska ofta eftersom den andra alltid var tra-
sig.

Nils Bruzelius: Och vi hade problem när det frös, när det var vinter frös de och stängde
inte heller som det skulle. Men då satte vi in den där skeden i snorkeluppledningen när
det kom in vatten. För ventilerna, vattenavkännarna, kände av stänk och sådant. Men när
det kom massivt vatten genom snorkeluppledningen, fanns det en spade som fälldes och
när den fälldes stängdes de inre ventilerna. Därmed fick man ökad säkerhet.

Ulf Edman: Nej, men det är rätt som du säger [Bror]. Man skulle ha haft med detta men
vi var inte duktigare.

Bror Stefenson: Nej, jag tror att det är någon utlänning som har berättat för mig hur de
gjorde. De lade den i en docka med vatten och sedan hade de allt djävulskap för sig för
att komma på sådant där.

Nils Bruzelius: Det var spännande tider. Och ganska kul för det mesta. Vi har nu kom-
mit till de avslutande kommentarerna, och där har vi Tomas med oss som har suttit tyst
och lyssnat. Du är välkommen att ge dina synpunkter på vad som idag har förevarit.

Tomas Ahlberg: Jag var för 40 år sedan en väldigt besviken försäljningsingenjör på Phi-
lips, när vi inte fick fortsätta med vår eldledningsverksamhet för ubåtar. Vi hade ju leve-
rerat till Sjöormen. Sedan gjorde vi vid olika tillfällen försök att komma in igen eftersom
detta var ett område där vi tyckte att vi dels hade kunskaper och dels utrustning som kun-
de användas. Men som Malte redan har berättat upptäckte vi till vår förvåning att Tele-
plan, där vi var delägare, blev leverantörer också. Sedan hade vi statsmakternas ingripan-
de vid nästa försök, där man valde svensk datorindustri och Stansaab istället för vårt för-
slag. Detta fick till konsekvens att vi inte var inblandade i Näcken. Det har varit väldigt
kul att idag ha hört berättas om ett komplett projekt som är rimligt i sin storlek och som
har lyckats rejält. I och för sig fanns alla de typiska problemen på vägen, men projektet
lyckades och fick efterföljare. För Philips del betydde detta att vi som sagt var ute ur le-
ken, och det dröjde 20 år innan vi fick en chans igen. Under tiden överlevde vi naturligt-
vis på ytan, men om det är en rekommendation för ubåtsverksamhet vet jag inte. Men
det hade vi gjort.

I mitten av 1980-talet blev det dags att göra ett större generationsbyte för ubåtssy-
stemen. Och vid det tillfället hade vi, baserat på en mängd projekt under tiden, ett bassy-
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stem, ett byggsystem med både programvara och hårdvara som skulle kunna anpassas för
Gotland. Där lyckades vi äntligen komma tillbaka igen. Detta uppehåll hade stora konse-
kvenser för oss beroendet på avståndet mellan serierna, som Gunnar pratade om. Vi var
huvudleverantör till marinen för alla möjliga system, främst inom eldledning. Genom att
man byggde tre ubåtar, sex båtar och ända upp till 18 båtar någon gång, med inte allt för
långa tidsintervall, kunde vi överleva genom att också successivt inleda en allt större ex-
portverksamhet. Och genom det täta samarbetet fick vi väldigt goda referenser, först i
Norden och sedan över i stort sett hela världen med någon slags triumf i Australien. Vi
lyckade sälja våra system.

För det mesta hade vi fastpriskontrakt och det lyckades bra ibland. Ibland togs de
stora tekniska stegen med vår mest kvalificerade kund i Sverige, ibland i Danmark. Det
var bra att tillhöra Philips-koncernen, för man sålde väldigt mycket färg-TV till goda pri-
ser vilket kunde hålla oss levande när vi hade gjort lite misstag. Min reflektion när vi bör-
jade prata om NIBS var att man lever på slak lina som leverantör. Små tillfälligheter och
stora misstag leder till att det blir gap i produktionsserierna. Men det var väldigt intres-
sant att höra hur det gick till. Som avslutning kan jag säga att det här med datorstopp inte
är okänt nu heller. När vi levererade Gotland byggde det på ett bassystem som vi samti-
digt utvecklade och applicerade på fem olika fartygsprojekt. Gotland var det första och
fullt av problem.

Datorstopp var ett problemen. Det började med stopp med några timmars mellan-
rum, när vi levererade provutrustning till Danmark var vi uppe i 24 timmar. Då åkte jag
ner till Australien för att förvarna dem om att vi inte var riktigt klara med bassystemet till
deras fregatter ännu, men fick ett lugnande besked av en iskall projektledare som förkla-
rade att de amerikanska föregångarna hade seglat i fem år utan fungerande datorer. Eller i
varje fall med väldigt basala funktioner. Datorstopp förekommer fortfarande. Sedan rät-
tade man ut det ganska snabbt. Det var egentligen mina kommentarer, slutet gott allting
gott. Nu är vi på spår igen.

Malte Jönson: Jag kan tillägga en grej som bara delvis har framkommit. Vi har mest talat
om Näcken och NIBS. I samband med utvecklingen av nästa ubåt, Västergötland, be-
stämde vi att det funkade så bra med NIBS att det inte fanns någon anledning att byta.
Utan där gick vi vidare med i princip samma system, men med moderniserad hårdvara
från Datasaab. Programvaran utvecklades successivt av Teleplan. Däremot var inte längre
en central kalkylator tidens lösen, utan eldledningen och stridsledningen splittrades till
slut upp. Alla skeppstekniska funktioner lades i separata datorer. Sedan skulle Sjöormen
moderniseras och fick samma system, och till slut fick även Näcken den nyare hårdvaran
från Stansaab. Efter ett tag hade alla ubåtar samma system.

Men i slutet av 1990-talet, när vi kom till Gotland, konstaterade vi att programvaran
var nästan tjugo år gammal, byggd på gamla principer och vi tyckte att den började vara
mycket lappad och lagad. Det var dags för något nytt och det nya systemet vann Philips
beställningen på. Beställningen byggde, som Tomas sade, på ledningssystemet till kust-
korvetten av typ Göteborg med alla dess bekymmer. Gotlandssystemet lyckades Philips
väldigt bra med tack vare två orsaker. Den ena tror jag var att Philips lade hela projektet i
filialen i Uppsala. Men framförallt hade vi två man, Figge som sitter där uppe och Boyd-
hon, som är avliden men som var fantastisk, och som drev Philips hela tiden och sade
hur det skulle vara. Och det lyckades, systemet kom fram i tid och med bra funktioner.
Men NIBS levde över fyra generationer, och lever fortfarande.

Nils Bruzelius: Ja, vi närmar oss slutet. Har vi några inlägg från publiken här som har
varit tyst ett tag. Vänta, du måste vänta på mikrofonen. Anekdoter är alltid välkomna.
Men de ska vara roliga!
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Peter Marcks: Jag satt på materielverkets ubåtsbyrå när Näcken gick sina allra första
provturer. I samband med det kom det faktiskt en uppmaning från chefen på Näcken att
skaffa, att se till att det i utrustningslistan ingick armmuskelförstärkare för fartygschefen,
för att det skulle bli möjligt att manövrera periskopet. Det kanske Ulf kan säga något mer
om?

Ulf Edman: Periskopet var förfärligt trögt, men till slut blev man stark och klarade det.
En annan sak som jag kommer ihåg är att det gällde att uppfylla TTEM-kraven. Där stod
det att ubåten skulle dimensioneras för 14 000 driftstimmar, eller hur mycket det nu var.
Efter två år hade vi käkat upp 14 000 drifttimmar och vi skrev till chefen för marinen och
undrade vad vi skulle göra. Drifttiden var uppnådd. Vi gick väldigt mycket, vi körde som
bara den. Man hade antagligen beräknat drifttiden efter någon M13-modell.

Anders Nilsson: Jag heter Anders Nilsson och var med i den första provtursbesättning-
en och har sedan en bakgrund från marinstaben. När man hade gjort det nya programmet
för Sjöormen och Näcken ansvarade jag på flottan för vapen och ubåt. Det var hela tiden
en kamp inom marinen, vi var beskyllda från de andra försvarsgrenarna att mörka och
inte hålla drifttiderna, att båtarna inte gick. Men när Näcken en gång i tiden planerades
var det inte bara med den här M13-modellen, utan man gjorde dessutom en analys av
tillgängligheten i systemet och satte som målsättning att båten skulle ha 80 procent till-
gänglighet, tror jag siffran var, under sin livstid. Och i slutet av 1980-talet, inför halvtids-
moderniseringen av Näcken, gjordes det en analys i det tysta av marinens underhållsav-
delning av hur mycket båtarna hade gått och hur mycket av systemen som fungerade.

Det visade sig att vi i tillgänglighet låg en bra bit över vad båten en gång hade specifi-
cerats för. För på 80-talet började man gå med båtarna. Och för elektronikmateriel visade
det sig att det är mycket bättre att vara igång än att man stoppar och startar och stoppar
och startar utrustningen. Driftsresultatet för båtarna var en bra bit över 2 000 timmar i
undervattensläge per år och vi hade sällan, bara någon enstaka gång, en båt som fick gå
tillbaka på grund av något haveri. Och när Uffe pratar om den här första grejen med
provturen var det faktiskt den enda inställda gångdagen under Näckens alla provturer.
Den enda inställda dagen var när maskinen gick upp i rök. När vi sedan hade fått ordning
på det problemet hade vi inte en enda inställd gångdag under en provtur. Allting funkade
helt enkelt. Och det visade sig sedan under livstiden att Näcken hade en tillgänglighet på
över 90 procent och hon hade ett driftsresultat under hela 80-talet på mellan 2000 och
3000 drifttidstimmar. Båtarna blev bättre och bättre ju mer de gick, det får man inte
glömma.

Nils Bruzelius: Jag kan komplettera det här med tillgängligheten. Det fanns en avdel-
ning på materielverket som hette marinens underhållsavdelning där Lars-Ivan Nero59 var
chef. Han hade beräknat fram ett program att vi skulle köpa reservdelar till Näcken för
100 miljoner kronor. Mer än vad som gjordes. När han inte fick alla sina pengar förklara-
de han att vi bara kunde köra med två båtar samtidigt, för det kommer alltid att vara en
båt som man plockar reservdelar från. Men den där förutsägelsen kom på skam under
KFÖ:n, när Uffe var flottiljchef 1982. För då körde vi faktiskt med alla tre båtar igång
samtidigt under en hel månad. Och det gick alldeles utmärkt. Min radar gick visserligen
sönder, men det kom en helikopter flygande med en ny radar.

59 Lars-Ivan Nero, f. 1946, mariningenjör vid FMV.
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Ulf Edman: Var det Anders Wennerström60 som var chef på Neptun?

Nils Bruzelius: Jag hade Näcken, tror jag.

Ulf Edman: Under övningen låg vi i Hanöbukten med alla fem ubåtar i femte ubåtsflot-
tiljen. Neptun, som låg längst ut, rapporterade att det hade kommit ett mål som de hade
beskjutit och vi skickade dit torpedbärgaren. Men det fanns inga torpeder där. Det visade
sig att han låg en hel bokstav fel i DECCA-systemet. Och vi undrade vilket mål han hade
beskjutit för det var inget mål som ingick i vårt målförband. Året efter hade vi besök av
en amerikansk amiral som var chef för deras ”Underwater weapons systems”. Och han
hade precis blivit nybefordrad, hans förra befattning var kryssarchef. Det visade sig att de
hade varit på örlogsbesök i Helsingfors och när de var på väg ut ur Östersjön hade de
plötsligt blivit anfallna med övningstorpeder, kors och tvärs, fram och tillbaka. Det stod
faktiskt i tidningen att amerikansk kryssare [USS Belknap] hade blivit beskjuten av okänd
ubåt.

Nils Bruzelius: Axel Wennerström trodde att det var Halland.

Ulf Edman: Ja, det var sista året Halland var ute.

Nils Bruzelius: Och det var alltså två propellrar, ångturbin. Det var ett torpedmål han
sköt på.

Ulf Edman: Och med bra resultat! De var djupt imponerade. Det var en himla tur att de
hade ställt [in torpederna som de hade gjort], för kryssaren gick väl 10 meter och Halland
åtta vad.

Nils Bruzelius: 14 meter.

Ulf Edman: 14. Du förstår.

Bror Stefenson: Får jag tillägga att allt samarbete med amerikaner går till på det där viset
och inte på något annat vis!

Nils Bruzelius: Ja, det är alltid kul med anekdoter. Och vi har nu sparat en del anekdo-
ter till eftervärlden för allt vi har sagt idag kommer att dokumenteras, skrivas ut och arki-
veras. Kul var det, det har varit väldigt trevligt här idag. Jag tackar panelen hemskt myck-
et för att de ville ställa upp och berätta, och på ett förtjänstfullt sätt har meddelat all den
erfarenhet och kunskap som vi har tagit med oss från de här gyllene åren. Därmed för-
klarar jag detta seminarium som avslutat.

60 Anders Wennerström, f. 1940, ubåtsofficer. Wennerström var 1979–80 fartygschef på Neptun och 1983
på Näcken.
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Bilaga 1: Brev till Singer från generaldirektör Sten Wåhlin i svensk översättning.

Mr William Schmied
The Singer Company
Rockefeller Plaza
New York

Dear Mr Schmied,

Låt mig med några ord förklara omständigheterna kring anskaffningen av viss utrustning
till de nya svenska ubåtarna. I överensstämmelse med av regeringen utfärdade bestäm-
melser har Materielverket infordrat anbud från ett flertal företag, svenska såväl som ut-
ländska. Efter utvärdering av de olika alternativen och efter detaljerade överläggningar
med ert bolag kunde vi konstatera att utrustningen från Singer representerade en mycket
hög stridseffekt och teknisk nivå samt att denna utrustning vore det fördelaktigaste köpet
för oss. För att placera beställningar av en viss storlek utomlands erfordras emellertid
regeringens tillstånd, vilket vi sålunda sökte.

Regeringen har nu beslutat att beställningen måste göras inom landet hos Stansaab. Re-
geringen kommenterar aldrig offentligen skälen för sina beslut. Den aktuella arbetsmark-
nadssituationen detta valår kan ha spelat roll.

Jag betraktar regeringens beslut i detta ärende som en engångshändelse. Försvarsminis-
tern har sagt mig att det skedda inte ska betraktas som en förändring av vår anskaff-
ningspolitik. Materielverkets ståndpunkt är och förblir att köpa utrustning på för det
svenska försvaret förmånligaste sätt.

Singer Company har haft ett omfattande och invecklat arbete med sitt anbud och har nu
på ett förmånligt sätt mött våra krav på ytterligare information under utvärderingsarbetet.
Jag beklagar att dessa mödor varken för er eller oss har medfört det önskade resultatet.

Vi har högeligen uppskattat de nära kontakterna och samarbetet med era skickliga repre-
sentanter och jag ber er framföra min uppskattning till dem.

Yours sincerely,

Sten Wåhlin
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Bilaga 2: Diskussion mellan Malte Jönson och Olle Hagmansson på Vete-
ranklubben ALFA:s hemsida i januari och februari 2008.

2.1 Olle Hagmanssons brev till seminarieledningen (publicerat på Veteranklub-
ben ALFA:s hemsida) den 18 januari 2008:

Standard Radio och Telefon ägdes som bekant av ITT. Tiden var i slutet av 1960-talet
och rgc var levererat. ITT tyckte att det fanns många godbitar inom SRT:

 Displayer av radiell- och linjär scanningtyp.

 Datamaskinerna Censor 908 och Censor 932, avancerade realtidsmaskiner som
utvecklats för det svenska försvaret.

 Smalbandsöverföringssystemet NATRAP.

 Patientdatasystem (PDS).

 Flygtrafikledningssystem (i konkurrens med bland annat Raytheon, UNIVAC, Se-
lenia, Thomson-CSF, Plessey och Marconi).

SRT låg inom många områden mycket långt framme i utvecklingen av avancerade system,
såväl militära som civila, som innehöll delsystem av typ digitala PPI:er, smalbandsöverfö-
ring och primär- och sekundärextraktorer. All denna utveckling hade imponerat mycket
på ITT-chefen Mr Harold Geneen som tyckte att det var dags att utnyttja detta inom hela
ITT och flytta ut en del godbitar ur SRT:s sortiment. Man ville bland annat flytta da-
torutvecklingen till BTM i Belgien och Alfaskop till USA.

Vår dåvarande marknadsdirektör Ingvar Darbäck anade oråd. Vi måste rädda företaget
från plundring. Vi säljer det till någon som kan förvalta det rätt. Ingvar Darbäck och ett
fåtal utvalda (bland annat verkstadschefen Kaj Hansson, Sven-Olov Pettersson och un-
dertecknad) producerade en offert som omfattade SRT:s systemavdelning. Detta skedde i
all hemlighet och har så förblivit tills nu.

Ingvars idé var att sälja ut det till ett kanadensiskt företag, som han kände till och som var
intresserat. (Jag har tyvärr glömt bort namnet.) Detta bolag hoppade tyvärr av och pani-
ken spred sig. Det var nära aktuellt att skära i företaget. Vem kan vi då hitta som är in-
tresserad av köpet? Ingvar kläckte då idén om att SUAB-chefen Lars Brising kanske var
intresserad av att behålla ett duktigt svenskt försvarsföretag ur konkurrenssynpunkt. Bri-
sing visade sig vara positiv och förhandlingar med ITT startade. I slutskedet tyckte han
att även Saab borde vara med. Företaget döptes till Stansaab. Omfattningen var exakt
som SRT:s Systemavdelning.

Detta innebar att ägandeförhållandet blev en tredjedel ITT, en tredjedel Saab och en
tredjedel SUAB (det statliga Svenska Utvecklingsbolaget AB). Handplockad vd blev
Gunnar Wedell från IBM Nordiska laboratorier, Lidingö. Det nya bolaget Stansaab star-
tade den 1 januari 1971.

Som tidigare nämnts byggde FOA upp en utprovningsanläggning med bl.a datorn Facit
DS 9000 och presentationsenheter från Stansaab. Undertecknad var vid tillfället mark-
nadschef för Stansaab. Vi var väl medvetna om att upphandling av NIBS skulle ske, men
visste inget om att PEAB hade gjort vissa undersökningar med utrustning från Singer-
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Kearfott. Vi var vid tillfället ett tredjedels statligt ägt företag och inte halvstatligt som
påståtts.

Vi erhöll förfrågan från FMV och inlämnade i vanlig ordning vår offert på NIBS till
FMV:s inköpsavdelning. Vad vi då inte visste om var att det redan pågick ett intimt sam-
arbete mellan FMV och PEAB med Singer-Kearfott som påtänkt samarbetspartner. Var-
för fick man inte upphandla det direkt av PEAB när man tydligen redan hade bestämt
sig? Svaret torde ha varit att man inte kunde undvika en offentlig upphandling.

Offertförfrågningar gick därför ut till några ytterligare leverantörer vilket normalt krävs
vid statlig upphandling. Stansaab lämnade i laga ordning in en offert med vår systemlös-
ning på NIBS och hade inga som helst tankar på att vi skulle betraktas negativt eftersom
vi var ett ”halvstatligt” företag. Den mycket stora systemkunskap vi hade kunde ingen
förneka. (Slutresultatet blev också bra enligt Malte Jönsons inlägg.)

Ingen utomstående visste heller hur vi hade räddat en svensk försvarsindustri från upp-
lösning. Från FMV:s sida blev vi tydligen en belastning enär man inte fick köpa det man
önskade. Våra förhandlingar skedde normalt med FMV Inköp, och då närmast med in-
köpsdirektör Georg Linder. Det blev som vanligt ett givande och tagande som alltid sker
i förhandlingar. Den påstådda inblandningen från regeringens sida var helt obekant för
oss inom Stansaab. Från Stansaabs sida togs i alla fall inte upp några kontakter med re-
geringen. Om någon kan uppvisa motsatt information vore jag mycket intresserad av att
få veta det och hur det gått till. Om inte annat borde väl Georg Linder ha känt till det.
Det var ju han som var ansvarig för upphandlingen.

Till dess motsatsen är bevisad anser vi oss illa behandlade i det brev som GD Wåhlin
skrev till Singer-Kearfott. Vi anser oss på rättmätigt sätt erhållit ordern på NIBS. Där-
emot kan vi förstå att det kan vara svårt att förklara sig till ett företag som man i stort sett
redan knutit upp sig till men som tyvärr inte fick ordern. Som vi såg det var brevet bara
en undanflykt och ett dåligt påhopp på Stansaab från FMV:s sida. Att dessutom blanda in
att vi hade val i Sverige är höjden av dåligt omdöme. Hur skulle ett val ha kunnat påverka
en upphandling? Det skulle vara intressant att se upphandlingsprotokollet på NIBS om
det går att få fram.

Nej, FMV-PEAB, kom fram med riktiga bevis på att direktiv utgick från regeringen att
man skulle köpa svenskt och att valet skulle ha påverkat beslutet. Vad jag vet har ingen
inom Stansaab i alla fall vetat om det eller varit i kontakt med regeringen. FMV och
PEAB kanske visste mer? Alla vill vi väl ha klarhet i affären så vi kan vara överens och
därefter lägga det till handlingarna.

Jag hoppas att med detta inlägg en gång för alla få klarhet i vad som skedde under upp-
handlingen av NIBS. Vi har alla inom dåvarande Stansaab inte mått särskilt bra av den
kritik vi fick av FMV och speciellt av det Wåhlinska brevet. Jag står gärna till förfogande
med ytterligare information om så krävs.
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2.2 Malte Jönsons svar till Olle Hagmansson på Veteranklubben ALFA:s hemsida
den 11 februari 2008:

Olle Hagmansson har efter vittnesseminariet om NIBS på Tekniska Museet den 14 janu-
ari skrivit ett inlägg tills seminarieledningen som också publicerats på Veteranklubbens
hemsida. Eftersom det var jag som berättade om hur upphandlingen gick till och nu kan
konstatera att en del av det som Olle skriver i sitt inlägg baseras på missuppfattningar
eller okunskap om de faktiska förhållandena vill jag gärna få kommentera och bemöta
hans inlägg. Jag går direkt till avsnittet om Stansaab och A14/NIBS. Olle skriver att ”det
redan pågick ett intimt samarbete mellan FMV och PEAB med Singer-Kearfott som på-
tänkt samarbetspartner. Varför fick man inte upphandla direkt av PEAB när man redan
hade bestämt sig”.

Detta är fel. Inför upphandlingen av NIBS fanns inga bindningar till något företag. NIBS
projekterades med två konsulter som FMV utnyttjade, Kockums och Teleplan, med av-
sikt att ta fram en upphandlingsspecifikation för en bred anbudsförfrågan till ett stort
antal tänkbara leverantörer. En sådan förfrågan gick ut tidigt under 1972 och anbud kom
in från sju firmor, varav fyra utländska och tre svenska och bland de svenska fanns Saab
och Stansaab. PEAB inkom då inte med en egen offert utan fanns med som underleve-
rantör och partner i Sverige till Singer.

I femte stycket skriver Olle att ”vi skulle betraktas negativt för att vi var ett halvstatligt
företag”. Detta är en missuppfattning. Stansaab betraktades inte på något vis negativt av
FMV. FMV gjorde med hjälp av sina två konsulter en sedvanlig och noggrann anbuds-
värdering av alla anbuden och det visade sig då att Singers anbud var tekniskt bäst och
dessutom billigast och därför förordades detta. Slutförhandlingar skedde också med Sin-
ger och ett färdigförhandlat kontrakt förelåg strax innan anbudstiden gick ut den 15 de-
cember 1972. Men vi hade fortfarande inte fått regeringens tillstånd att få upphandla
utomlands.

Fyra dagar innan anbudstiden gick ut inkom Stansaab med en ny offert, nu med Saab
som underleverantör av viss hårdvara. Denna offert var betydligt mer tilltalande än den
tidigare och följden blev att alla de gamla anbuden fick löpa ut och FMV infordrade nya,
denna gång enbart från Stansaab och Singer. Under första kvartalet 1973 utvärderades de
nya anbuden, som då var betydligt jämnare men fortfarande bedömdes anbudet från Sin-
ger som det bästa och FMV vidhöll sin ståndpunkt. PEAB började dock misstänka att
tillstånd att få upphandla utomlands inte skulle medges och lämnade därför in en egen
offert i mars 1973 som då också togs med i bedömningen.

I mitten av mars förelåg sålunda tre anbud, alla möjliga att anta och nära varandra i pris
och prestanda. Dock rankades fortfarande Singers anbud främst av FMV, om än med
mycket liten marginal. Försvarsdepartementet kontaktade då FMV och ville att verket
skulle välja Stansaabs offert vilket dock FMV vägrade (departementsstyre är inte tillåtet).

Följden blev att regeringen 1973-03-30 fattade följande beslut. ”Kungl. Maj:t föreskriver
att central dator jämte strids- och eldledningsmateriel till ubåtssystemet A14 skall upp-
handlas hos Stansaab elektronik AB inom en kostnadsram av 11,5 milj. kr.” Beslutet var
ett gemensamt försvars- och finansärende och undertecknades av Sven Anders-
son/Henrik Westman (FöD dnr 3002/72). Det kan här infogas att FMV från december
1972 fram till beslutet i mars 1973 höll FöD kontinuerligt informerat om vilka anbud
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som fanns, hur utvärderingen gick och hur kostnadsläget såg ut. Detta gjordes på depar-
tementets begäran.

Olle skriver i stycke åtta att ”den påstådda inblandningen från regeringens sida var helt
obekant för oss inom Stansaab. Från Stansaabs sida togs i alla fall inte upp några kontak-
ter med regeringen.” Detta är säkert helt riktigt men Stansaabs (del)ägare staten var väl
medveten om vad som pågick och värnade givetvis om ”sin” industri Stansaab. Rune
Johansson var industriminister och kraftigt engagerad i uppbyggnaden av en statlig när-
ingspolitik och torde också ha haft sitt finger med i spelet.

En vecka efter regeringsbeslutet var Kosigyn, som då var regeringschef i Sovjetunionen,
på besök i Sverige. Sedan en tid hade diskussioner mellan Stansaab och Sovjetunionen
om ett planerat lufttrafikledningssystem pågått och det skulle säkert kännas bra för reger-
ingen att vid samtalen med Kosigyn kunna meddela att försvaret valt Stansaab för de
kommande ubåtarna.

I stycke tio skriver Olle att ”till dess motsatsen är bevisad anser vi oss illa behandlade i
det brev som GD Wåhlin skrev till Singer-Kearfott.” Eftersom brevet åter kommit att bli
ett slagträ har jag letat fram en översättning av detta, som publicerades i Sunt Förnuft
och återgavs i Metallarbetaren nr 37/73 med beska kommentarer (främst riktade mot
Sunt Förnuft). Jag tror att en viktig anledning till att brevet skrevs var att motverka att
Singer skulle dra sig ur en pågående anskaffning av storbildsutrustning till flygets lfc där
FMV var angeläget att kunna köpa Singers utrustning.

Jag har svårt att förstå Olles uppfattning att Stansaab blivit illa behandlade genom formu-
leringarna i brevet. Olle avslutar sitt inlägg med: ”Jag hoppas att med detta inlägg en gång
för alla få klarhet i vad som skedde under upphandlingen av NIBS. Vi har alla inom då-
varande Stansaab inte mått särskilt bra av den kritik som vi fick av FMV och speciellt det
Wåhlinska brevet.” Det känns tråkigt att höra att många inom Stansaab inte mått bra
under lång tid. Jag hoppas att med mitt inlägg här ha visat att FMV inte behandlade Stan-
saab illa eller orättvist på något sätt. Synd bara att det tagit så lång tid innan detta kommit
fram.

Jag har f ö haft ny kontakt med Olle i dagarna och visat honom ett stort antal sparade
originalhandlingar och minnesanteckningar som styrker vad jag skrivit ovan och jag tror
nu att han har en bättre bild av förloppet än den minnesbild han redovisat.

2.3 Olle Hagmanssons avslutande kommentar på Veteranklubben ALFA:s hem-
sida den 15 februari 2008:

Jag anser mig nu ha erhållit all den information som jag saknade i mitt amendment till
Malte Jönsons i ärendet NIBS/A14. Jag vill tacka Jan Hjertén för hans inlägg som friska-
de upp mitt minne en hel del.

Speciellt vill jag dock tacka Malte Jönson som med sina intressanta dokument visat och
klargjort det mesta i NIBS-affären, som jag varit frågande inför. Dessutom kom han hem
till mig och visade fler brev och dokument från korrespondensen mellan FMV och FöD
vilket övertygade mig ännu mer. Speciellt tack Malte för den insatsen.
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Jag är mycket nöjd med den belysning som ärendet fått och anser därför, för min egen
del, att ärendet Stansaab-NIBS/A14 kan läggas till handlingarna som avklarat.


