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Nr 4/1981. Besök i Sverige av ledamöter i Academie de Marine 
Fjorton ledamöter från Academie de Marine i Paris- den franska motsvarigheten till 
Kungl Örlogsmannasällskapet - besökte Sverige veckan efter midsommar. Eftersom 
hedersledamoten i Kungl Örlogsmannasällskapet, viceamiral Per Rudberg, sedan 
1973 också är ledamot i Academie de Marine (membre associe etranger), hade ord
föranden i Academie de Marine före besöket framfört önskemål att få träffa heders
ledamoten Rudberg. Anledningen härtill var främst att kunna välkomna amiral Rud
berg i Academie de Marine men också att utnyttja möjligheten till närmare kontakt 
med Kungl Örlogsmannasällskapet. 
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Chefen för marinen ordnade ett program för de franska gästerna , varvid även 
Kungl Örlogsmannasällskapet medverkade . Besöket började i Göteborg, där visning 
av Arendalsvarvet och Statens skeppsprovningsanstalt hade ordnats. Kungl Ör
logsmannasällskapet bjöd på lunch på Nya Älvsborg tisdagen den 23 juni under ord
förandens värdskap och med deltagande av ytterligare några ledamöter i Göteborg. 

Den 24 juni kom de franska besökarna till Stockholm och dagen därpå ordnades 
under förmiddagen en visning av Musköanläggningen. Därefter transporterades gäs
ter och värdar till Berga örlogsskolor , varefter Kungl Örlogsmannasällskapet bjöd på 
lunch på Berga slott. Hedersledamoten Rudberg var värd och dessutom deltog ytter
ligare elva ledamöter, huvudsakligen tjänstgörande vid Ör!B O och BÖS. Efter 
lunchen hälsade ordföranden i Academie de Marine , le Bigot, amiral Rudberg väl
kommen i akademien vid en enkel ceremoni. Därefter gav amiral Rudberg en expose 
över den svenska marinens organisation och uppgifter för sina franska kollegor. Ami
ral Rudber~ anförande var mycket uppskattat av fransmännen , särskilt som det hölls 
på deras eget språk , och samvaron mellan ledamöterna från de båda akademierna äg
de rum under mycket angenäma och hjärtliga former. 

sekreteraren 

Nr 5/1981. Amiralitetskollegiets historia del IV 
Amiralitetskollegiets historia del IV har kommit ut på Liber förlag . Denna del är i sin 
helhet skriven av hedersledamoten, f amiralitetsrådet Folke Wedin . Den omfattar ti
den 1878-1920. Tack vare hedersledamoten Hansens stora generositet har även av 
denna del 125 exemplar kunnat ställas till Kungl Örlogsmannasällskapets förfogande 
att till starkt reducerat pris försäljas bland dess ledamöter. 

De ledamöter som tidigare köpt några av delarna I - III har med personliga med
delanden erbjudits att först få köpa del IV. Som alla dessa inte utnyttjat erbjudandet 
erbjuds härmed övriga ledamöter att köpa boken. Del IV torde utan olägenhet kunna 
läsas som en fristående redogörelse för den svenska marinens centrala förvaltning 
åren 1878-1920. Ca 50 exemplar finns tillgängliga vid pressläggning av TiS nr 3. Be
ställning sker enklast genom att sätta in beloppet på Kungl Örlogsmannasällskapets 
postgiro 60 70 01- 5. Skriv "Amiralitetskollegiets historia" på talongen . Glöm inte 
namn! Beställningar expedieras i den ordning de kommer in . 

sekreteraren 
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Ledamoten 
LENNART GRENSTAD 

Allmän förbandsledning och .bastjänst 
vid lätta ytattackförband 

Årsberättelse för år 1980--81 i vetenskapsgrenen " Organisation och personal. Utbild
ning". 

Inledning 
Dagens ytaHackförband har, historiskt sett , utvecklats ur 50- och 60-talets eskader
och jagarflottiljstrukturer. Från taktisk synpunkt har förändringar skett i takt med 
utvecklingen på vapensystemsidan. Processen har emellertid gått förhållandevis 
långsamt när det gäller de organisatoriska frågorna. 

Under 1970-talet inleddes en gradvis förändring vid jagar/ytaHackflottiljen i Kust
flottan som med en viss eftersläpning fått effekt även i krigsorganisationen. 1970 in
gick för sista gången tre jagare i den fredstida jagarflottiljen och i mitten av 80-talet 
utgår den sista jagaren ur flottans krigsorganisation . 

Organisationsstrukturerna såväl i fred som i krig har starkt påverkats av de större 
fartygen. Torpedbåtsförbandens samlade behov av landbundna faciliteter har visser
ligen gradvis tillgodosetts i fredsorganisationen, men krigsbehoven har inte varit före
mål för mera övergripande studier, om man undantar materielunderhållsområdet. 

Idag - 1981 - håller ytattackfunktionen på att anta en genomgående lätt struktur 
med jagarnas bortfall och tillkomsten av patrullbåtssystemet. Detta kräver något an
norlunda organisatoriska och funktionella lösningar på förbandslednings- och bas
tjänstområdena än vad som ansetts vara optimalt för de äldre ytattackförbandstyper
na . 

l denna årsberättelse är avsikten att lägga tonvikten vid den allmänna förbands
ledningen och bastjänsten. De problem som särskilt berör taktisk ledning till sjöss av 
ytaHackförband behandlas endast i den mån de direkt berör den allmänna förbands
ledningen och/eller bastjänsten . 

Ytattackförbandens nuvarande organisation i fred och krig. Ut
veckling 
Med ytattack förstås i den svenska marinen jagare, torpedbåtar, robotbåtar och pat
rullbåtar. 

Nuvarande organisation 
Fredsorganisationen- Kustflottan- innehåller 1981 en ytaHackflottilj och en patrull
båtsflottilj enligt följande bild. 

137 



l 

l 

: ~r-;_~.2~ ;~l~~ v:] 
"- -- (3 vb) 1 

L------1 

Bild l. Nuvarande y taftackorganisation i fred. 

Ytattackens organisation i krig är principiellt uppbyggd som bild 2 visar. 

Milo l Milo 2 Milo 3 Milo 4 

Yaflj Yaflj 
Jagare (l) Jagare (l) 
Tl:xiiv Tl:xiiv 
(6 tb) (6 tb) 

~ ) 

Bild 2. Nuvarande ylattackorganisation i krig. 
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Eftersom patrullbåtarna fortfarande befinner sig under leveransskedet är det gi
vetvis naturligt att krigsorganisationen ännu inte är helt utbyggd vad gäller patrull
båtssystemet. 

Torpedbåtsdivisionernas organisation i stort framgår av bild 3 som visar ett krigsor
ganiserat förband. Avvikelserna i förhållande till fredsorganisationen rör sig i detta 
sammanhang endast om antalet fartyg . Jfr bild l. 

Patrullbåtsdivisionernas organisation har samma utformning men innehåller i krig 
endast 4 ptrb. 

jTb-lagj 

Bild 3. Organisation i stort vid torpedbåtsdivision. 

Utveckling 
Formellt har inte någon ny, övergripande organisationsplan fastställts beträffande 
ytattackens struktur i fred och krig, men den sannolika utvecklingen torde redan nu 
kunna skönjas. Med jagarnas utgång ur krigsorganisationen omkring 1985 försvinner 
den egentliga flottiljledningsfunktionen till sjöss. Torpedbåtar typ Spica har varken 
teknisk kapacitet eller utrymme för ytterligare en ledningsnivå över divisionsenheten. 
Samtidigt kan konstateras att i de två "tunga" militärområdena finns en strukturell 
likhet vad avser ytattackdivisioner. Ett behov av samordning av ytaHackfunktionen 
under örlogsbaschefen framtvingar sannolikt att en torpedbåtsdivision och en patrull
båtsdivision sammanförs i ett flottiljförband, där ledningsfunktionen i högre grad blir 
förskjuten från huvuduppgiften taktisk ledning mot allmän förbandsledning och sam
ordning under örlogsbaschefen. 

Med utgången av 1981 lämnar den sista fredsrustade jagaren Kustflottan . I och 
med detta aktualiseras frågan om en ny fredsorganisation med två ytaHackflottiljer 
bestående av vardera en torpedbåtsdivision och en patrullbåtsdivision. Av fredsratio
nella skäl kommer sannolikt 5. ptrbdiv med hemmabas i Göteborg att underställas 
den Karlskronabaserade ytattackflottiljen. 

Till den fredsorganisatoriska utvecklingsbilden hör även Chefens för marinen be
slut att vid Kustflottan sätta upp s k förbandsdepåer. Dessa depåer kommer att un-
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derställas resp ytattackförbandschef och bestå av de fartyg som i dag ligger i material
beredskap- men som i depåerna kommer att vara rustade och bemannade med starkt 
reducerade besättningar. Denna depåverksamhet, vars uppbyggnad redan i år inletts, 
kommer att påverka förbandsledningsarbetet på Kustflottan i icke ringa grad. 

Organisations- och resursbestämmande krav 
Förbandsnivån i nedanstående redogörelse utgörs av divisionen. 

I fred 
De fredstida kraven från lednings- och bastjänstsynpunkt bestäms till stor del av för
bandens huvuduppgift- utbildning. Härutöver spelar beredskaps och materialunder
hållsuppgifter en betydelsefull roll. 

Ledningsfunktionen skall kunna adminstrera förbandet och leda utbildnings- och 
övningsverksamheten samt svara för erforderlig stabsberedskap. 

I den organisatoriska bilden av Kustflottan betyder CKF- och flottiljchefsnivån 
mycket för rationaliteten såväl avseende administration som styrning av utbildningen. 
Personaltjänsten handhas dock i praktiken självständigt av förbanden direkt under 
Chefen för marinen. Patrullbåtsförbanden har en något mer centraliserad lednings
struktur vilket bl a slår igenom i förplägnads- och kassatjänsten som leds på divisions
nivå. Personellt överensstämmer stabsorganisationen ganska väl med krigsorganisa
tionen (jfr bild 5). Omfattningen är väl avvägd men behöver sannolikt en översyn i 
samband med tillkomsten av förbandsdepåerna. 

Krav på materiella resurser för ledningsfunktionen föreligger främst vad gäller 
stabsutrymmen i land. Härutöver krävs - främst från beredskapssynpunkt - att för
bandschefen har nära tillgång till fredsfjärrskriftnätet och dessutom möjlighet att 
inom basområdet och i dess närhet avveckla trafik direkt med underställda fartyg på 
uk. I resp hemmabas föreligger normalt inga större svårigheter att tillgodose dessa 
krav, även om viss risk för utrymmesbrist kan uppstå i samband med nedläggningar 
av etablissemang i land. Problem uppstår emellertid då förbanden övar inom andra 
geografiska områden. Vid koncentration av ytaHackförband till samma örlogshamn/ 
fartygsbas måste ofta radikala improvisationer tillgripas - ett förhållande som kom
mer att accentueras i takt med förbandsdepåutbyggnaden och reduceringen av flot
tans landorganisation. 

Bastjänstfunktionen ligger till sin huvuddel normalt utanför förbandets ram- i var
je fall så länge förbandet befinner sig i hemmabasen. Undantag härifrån utgör mate
rielunderhållstjänsten som nu i större utsträckning handhas av förbandets egen perso
nal, d v s fartygsbesättningar och lagpersonaL Under icke tjänstetid då regional myn
dighet har svårigheter att leverera tjänster måste dock förbandet i tillämpliga delar 
Självt lösa uppkomna problem. Tillgänglighetskraven från utbildningssynpunkt styr i 
detta hänseende hårt ambitionsnivåerna på främst materielunderhållsområdet. Nå
gon exakt definierad normalgräns mellan underhållsnivåerna (förband-regional för
valtning) finns dock i praktiken inte. 

Resurskraven i fred på bastjänstsidan bestäms främst av de behov som är knutna 
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till materielunderhållsområdet, men även till t ex krav på landtransportberedskap i 
förbandets egen regi. Behov av resurser för förläggning och förplägnad av stabs- och 
lagpersonal tillgodoses i huvudsak genom hänvisning till myndighet i land . Vid base
ring på annan plats övergår dock såväl transporttjänst som kommendantur för stabs
och lagpersonal till förbandet . 

Materielunderhållskraven tillgodoses på förbandsnivån av fartygslaget , vars perso
nella innehåll i stort framgår av bild 4. Det materiella innehållet överensstämmer i 
huvudsak med krigsutrustningen. 

skeppstekn grp 

Chef - K/Kn t 
Mtrlredog - P/FJ 
5 vpl 

Vapentekn grp 

Chef - Telei 
Syte - K/Lt 
ArtrepL - K/Lt 
Mtrelredog - P/Fj 
2 vpl 

Bild 4. Principiell uppbyggnad av fartygslag (tblag) i fredsorganisationen. 

Rationalitet och ekonomi i fred 
I den kommande, nya ytattackorganisationen placeras inom samma basområde såväl 
flottiljledning som två divisionsledningar och två lagorganisationer. Mycket talar för 
att man av fredsrationella och ekonomiska hänsyn skulle söka åstadkomma en för 
fredsbruk anpassad organisations- och utrustningsmodell inom flottiljens ram. Mot 
detta talar beredskapskraven d v s kraven att snabbt kunna operera med divisionerna 
autonomt utanför hemmabasens centralområde. Till detta krav finns naturligen även 
kopplat behovet av att utbilda personalen i en mot krigsorganisationen svarande or
ganisatorisk och teknisk miljö. 

I krig 
Allmän förbandsledning och bastjänst är i krig inriktade mot det övergripande målet 
att vidmakthålla förbandets stridsvärde och att innehålla beordrad beredskap för in
sats, omgruppering eller dylikt. 

Ledningsfunktionens roll i krig har i allmänhet tidigare diskuterats främst mot bak
grund av den taktiska miljön till sjöss, d v s den taktiska ledningen av förbandet un
der strid. Det lätta ytattackförbandets ledningsproblem är emellertid inte så avgrän
sade att man kan bortse från övriga ledningskrav. Vidmakthållande av stridsvärde 
och färdighållning av förbandet kräver från ledningssynpunkt intensiv uppmärksam
het, såväl vad avser personal och materiel som försörjning och annat understöd . För
hållandena försvåras - förutom av fiendens åtgärder - av förbandets geografiska 
spridning i bas och begränsningar av både teknisk och taktisk natur på sambandsom
rådeL Föreställningen om de renodlade företagsprofilerna d v s att förbandet i sin 
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helhet antingen är till sjöss eller i bas leder lätt till förenklingar i resonemangen om 
den allmänna förbandsledningens problematik. Samtidigt som del (ev huvuddel) av 
förbandet är till sjöss måste reorganisation eller annan stridsvärdighetsåterhämtning 
äga rum vid förbandets resterande delar. Härutöver behöver nya sjökrigsföretag för
beredas. Örlogsbas och/eller basförband kan här endast stödja förbandet- inte över
ta förbandschefens ansvar. 

Den allmänna förbandsledningens krav på personella och materiella resurser be
stäms sålunda av den inledande problembeskrivningen. Detta innebär sammanfatt
ningsvis att förbandsledningen ständigt skall kunna engagera sig inom samtliga verk
samhetsfält om än med varierande kraft. Personellt har dessa krav mötts med en or
ganisationsstruktur som vid torpedbåtsförbanden har det utseende som bild 5 visar. 

r---, 
:DC : 

"'-_r-J 
stabschef (DA ll 
Stf stabschef (DA 2) 

DA l (Chef)_ 

DA 2 

DA 3 (Til lagchef) 

Kryptotekniker 

DI 

Tele! 

ExpB (chef) 

InttjC 

skrivbiträde 

Bilförare 

Bild 5. Organisation av tbdivstab i krig. 

Organisationens svaghet ligger idag framför allt på kvalitetssidan . Den ovan be
skrivna verksamheten kräver nämligen att det vid den landgrupperade staben stän-
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digt finns tillgång till en befattningshavare som på förbandschefens vägnar kan fatta 
beslut och ta ett inte obetydligt ansvar för de delar av förbandet som tillfälligtvis är 
undandragna förbandschefens omedelbara kontroll. Detta betyder att även DA 2 bör 
vara regementsofficer och ha fredserfarenhet som divisionsadjutant. Från uthållig
hetssynpunkt bör även på allvar övervägas att tillsätta· en ställföreträdande division
schef- förslagsvis en FC-erfaren örlogskapten. 

Personaltjänsten vid ett ytattackförband måste ägnas stor uppmärksamhet. Perso
nalen utsätts i krig för stora fysiska och psykiska påfrestningar. Uppföljning av för
bandets personella stridsvärde måste ske fortlöpande och med stor omsorg. Många 
befattningshavare kan vara ytterligt svårersättliga. Av denna anledning bör staben 
tillföras en läkare, som har god miljökännedom och som genom sin exklusiva knyt
ning till förbandet snabbt kan skaffa sig en god personkännedom. Denna- under för
bandschefen stödjande personalfunktion - kan inte uppfyllas genom hänvisning till 
basläkare (motsv). 

De materiella kraven och kraven på stödjande tjänster har stor likhet med vad som 
är tillämpligt i fred. stabsutrymmen med tillgång till trådsamband och fjärrskriftför
bindelse med Örlogsbaschef och chef för basförband krävs , ävensom möjlighet till di
rekt radiokommunikation med egna fartyg i närområdet. Hittills har princpen för 
krigsorganisationens del varit att man i krigsförberedelsearbetet inom aktuella ör
logsbaser utsett presumptiva stabsplatser för ytattacksförbandsstaberna vad avser ut
gångsgrupperingar. I en del fall rör det sig här om planlagd rekvisition av civila resur
ser. Svagheten i detta system ligger i att tillgängligheten inte kan garanteras i snabba 
lägen och att alternativplaneringen är ofullständig. 

Av ovanstående beskrivning framgår att ett komplement i form av rörlig stabs
resurs bör tillföras ytattackförbanden, som medger en mer flexibel anpassning tilllä
gets krav . Vid Kustflottan har vissa begränsade försök genomförts under senaste året 
med särskild stabsvagn . Dessa försök har utfallit positivt , men proven bör utvecklas 
ytterligare innan ett beslutsmässigt underlag kan anses föreligga. 

Bastjänstfunktionens materiella krav tillgodoses inom materialunderhållsområdet 
genom det s k laget, som är en rörlig verkstads- och förrådsresurs bemannad med mi
litär personal. Förbandet är normalt tilldelat egna fordon , varför marsch- och land
transportberedskapen vid laget kan hållas på en hög nivå. 

Lagets organisation överen~stämmer ganska väl med fredssituationen som åskåd
liggörs i bild 4. Krigsorganisationen avviker endast genom att särskild lagchef (RO/ 

Q;.__} _OJ 
Ve rks tads
container 

Bild 6. Tb- eller ptrblag. 

Förråds 
container 

2 - 3 plb 

Te l erep
kärra 
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Kn- motsv) och något fler värnpliktiga tillförts . De materiella resurserna är fördela
de till fordonsburna enheter (bild 6). Förrådskomponentens innehåll styrs givetvis av 
i förbandet ingående fartygstyp. I övrigt har enhetliga yttre former eftersträvats . 

Utrustningsmässigt kan konstateras att fortfarande finns en hel del att göra beträf
fande förrådssidans innehåll och rangering. Detta gäller inte minst på teleområdet . 
Hanteringshjälpmedel och transportresurser kräver viss komplettering. Sålunda bör 
lagen tillföras ytterligare en lastbil. Detta fordon bör vara utrustat med hydraulkran. 
Utan denna lastbil kan nämligen inte mer skrymmande förbandsutrustning medföras 
såsom t ex generatorturbin (reserv) och smörjoljefat . Kranen behövs för sådana 
mindre lyft som inte motiverar rekvisition av större civila resurser. 

Hantering av lätt ytattack 
De nya förbandsstrukturerna för ytaHacksystemet måste givetvis påverka övriga 
lednings- och samverkansrutiner i det sjöoperativa systemet. I det följande behand
las dock inte relationerna mellan företagsledare och taktisk ledare, vilket ju är ett 
rent taktiskt problem. 

De förändringar och nyansskillnader som måste observeras av såväl örlogsbasche
fer (motsv) som förbandschefer handlar i huvudsak om 
- förbandschefens och stabens normalgruppering och arbetssätt 
- stabens och lagets krav på stödjande funktioner och 
- bastjänstens allmänna bedrivande 

Förbandsledningens arbetssätt 
YtaHackförbandets stab och lag skall normalt vara samgrupperade. Den allmänna 
förbandsledningen och ledningen av bastjänsten för förbandet kräver detta av rent 
praktiska och rationella skäl. Ett tidigare vanligt synsätt har varit att förbandschefen 
och de operativa delarna av staben bör finnas hos företagsledaren mellan olika sjö
krigsföretag. Denna metod är förkastlig av det skälet att förbandschefen då helt tap
par kontakten med sitt förband och dess problem. 

Förbandschefen och staben bedriver en kontinuerlig ledningsverksamhet som av 
och till givetvis även innefattar taktisk ledning. I detta ligger ett sambandstekniskt 
problem, som måste uppmärksammas av örlogsbaschefen. Även då förbandschefen 
är till sjöss behöver staben i land och den vakthavande stabschefen ha klart för sig 
förbandets orderläge, underrättelseläget m m. Förbandschefen behöver även ha till
gång till informationer som rör i bas kvarvarande delar av förbandet . Av resone
man.get framgår att förbandschefen måste ha två parallellt arbetandet signalstationer 
-en i land vid staben (Ctb/ptrbdiv) och en ombord (C tb/ptrbdiv tak). 

Vid företag till sjöss åtföljs förbandschefen av en divisionsadjutant under det att en 
divisionsadjutant tjänstgör i land som stabschef och bl a förbereder ev kommande 
sjökrigsföretag. 
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Krav på stödjande funktioner 
Tidigare har övergripande beskrivits förbandets behov av stödjande tjänster från ör
logsbaschefs och basförbandschefs sida. De allmänna principerna för stöd till fartygs
förbanden har givetvis inte förändrats, men vissa frågor. har blivit känsligare. I detta 
sammanhang förtjänar att nämnas 
- skydd och bevakning 
- sambandstjänst 
- materielunderhållstjänst 
- kommendantur 

YtaHackförbandens landbundna delar kräver yttre skydd och bevakning. I målsätt
ningen för lagorganisationerna förutsätts emellertid dessa uppgifter lösas genom bas
bataljonchefs försorg . 

Detta synsätt är rätt och rimligt men kräver givetvis ett förutseende krigsförbere
delsearbete i fred och en hög handlingsberedskap i krig. Här förtjänar särskilt att på
pekas de problem som uppstår då ytaHackförbandens landbundna delar grupperas 
utanför fartygsbasernas förtöjningsområden . Personalinnehållet i staber och lag kan 
inte svara för annat än inre skydd och direkt självförsvar. 

Sambandstjänsten kräver en viss särskild uppmärksamhet. Problematiken med 
förbandschefens två signalstationer har redan behandlats. Behovet av att vid om
gruppering av stab/lag ha nytt, erforderigt trådsamband förberett skall här påpekas . 
Krigsförtöjning och spridning av fartygen och tillämpande! av en rörlig bastaktik stäl
ler stora krav på trådsambandet i bas. I många fartygsbaser är antalet lämpliga och 
utbyggda krigsförtöjningsplatser otillräckligt, varför även hamnar och lastageplatser 
(motsv) måste ianspråktas. Det är synnerligen angeläget att i fred dessa platser in
venteras från sambandssynpunkt och att ev krigsförberedd sambandsutbyggnad pla
neras. I annat fall kommer ledningsverksamheten i bas att allvarligt försvåras . 

Lagorganisationerna är rimligt väl försedda med personal, verktyg och reservdelar 
för att klara materielunderhållsuppgifter till en viss gräns. Behovet av regionalt grip
bara personella och materiella resurser är emellertid starkt uttalat. Normalt finns väl 
fungerande hänvisningar inom "egen örlogsbas" . Vid omgruppering till annat milo, 
som saknar sådana resurser är det väsentligt att såväl specialistpersonal som exklusi
va reservdelar omedelbart och med viss automatik omfördelas till mottagande ör
logsbas (motsv) . Detta kräver noggrann planläggning redan i fred . 

Kommendanturproblemet för förbandets landbundna delar förtjänar också upp
märksamhet. I ett torpedbåtsförband skall ca 25 man förläggas och bespisas i rimlig 
närhet av grupperingsplatsen. Förbandsutrustning och organisation härför saknas . 
Problemen är sannolikt lösta vad avser utgångsgrupperingarna- det krävs emellertid 
även förberedelser för alternativbaseringar. 

Bastjänstens allmänna bedrivande 
Bastjänstfunktionen i krig har traditionellt legat utanför de stridande förbandens 
ram. Principen för flottans bastjänst har under de senaste decennierna varit att be
driva en i alla avseenden aktiv verksamhet gentemot fartygen. Detta har i sin tur lett 
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till höga ambitioner på ledningssidan att i stor utsträckning direkt leda bastjänsten 
för enskilda fartyg . 

strukturomvandlingen på ytattacksidan har emellertid förändrat förutsättningarna 
för en alltför centraliserad bastjänstledning. Tillkomsten av lagorganisationer och fas
ta stabsdelar har skapat större möjligheter för förbandschefen att leda verksamheten 
även i bas och att under örlogsbaschefen och gentemot basbataljonchef samordna och 
prioritera bas- och underhållstjänståtgärderna inom det egna förbandet. Detta bör le
da till krav på en viss formalisering av faktiskt rådande förhållanden som kan inne
bära en decentralisering av ledningsfunktionen. Härigenom får förbandschefen ta ett 
ökat ansvar för sitt förband samtidigt som stabsresurser hos örlogsbaschef och bas
bataljonschef kan frigöras till förmån för vidgad samordning och långsiktig planering. 

Avslutning 
Den taktisk/tekniska utvecklingen liksom den organisatoriska har gått mycket fort 
vad avser ytattacksystemet. Denna trend kommer att stå sig långt in på 80-talet. För
bandsproduktionen kommer att ha svårt att hålla jämna steg med denna snabba pro
cess. Stor möda kommer att få läggas ned för att anpassa taktiken till den nya teknis
ka och organisatoriska miljön och att säkerställa den operativa tillgängligheten. 

Det är emellertid viktigt att vi skapar goda förutsättningar från allmän operativ 
synpunkt för att det nya, moderna ytattacksystemet skall kunna komma till sin fulla 
rätt. Den allmänna förbandsledningen kräver därför ökad uppmärksamhet såväl vad 
avser resurser som bildning och vår syn på bas- och underhållstjänst för de moderna 
stridsfartygen behöver en revision. Slutligen krävs att den ovan beskrivna verksam
heten snarast formaliseras och dokumenteras så att en rationell och för hela systemet 
likformig utbildning kan komma igång. 
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På grund av redigeringsfel blev Sune Birkes artikel i TiS nr 2 ofullständig och delvis 
obegriplig. Den införs därför på nytt. 

Redaktionen 

Inledning 
I nummer 3/1980 av Tidskrift i Sjöväsendet har jag sökt lämna en kortfattad redogö
relse för ett nytt sätt att beräkna materiell uthållighet - System 70 - och visat hur sy
stemet används för marina stridskrafter. Bland annat har därvid behandlats metoden 
att stridsmomentberäkna vissa förbandstyper med avseende på förbrukningen av för
nödenheter som ammunition och drivmedel. Givetvis är denna förbrukning bara en 
del av den sammantagna kostnaden för de beskrivna stridsmomenten, liksom till 
exempel bensinförbrukningen bara är en del av driftskostnaden för en bilägare. Den
ne erfar som bekant tämligen omgående att fordonet, då det utnyttjas, även drar med 
sig kostnader för underhåll och reparationer. Likartat torde förhållandet vara för vå
ra sjöstridskrafter. De i krig uppkomna underhållsbehoven kan härvid vara av olika 
svårighetsgrad: i ytterl.ighetsfallet blir fartyget sänkt eller så illa skadat, att det inte lö
nar sig att reparera . Ovriga skador fordrar insats av verkstadsresurser i någon form 
och den totala "kostnaden" bestäms då främst av två faktorer: åtgången av ersätt
ningskomponenter eller annat reparationsmaterial samt den tid som går åt för att ut
föra arbetet. Tidsåtgången kan härvid ses ur två aspekter: Dels innebär den att till
gängliga resurser - till exempel mantimmar i ett materielunderhållskompani - för
brukas i större eller mindre utsträckning per tidsenhet, beroende på när fartyget skall 
vara klart för ett nytt företag. Vidare innebär den att fartyget under denna tid givetvis 
inte kan utnyttjas i pågående företag: det är, kan man säga, ute ur produktionen. 

Ett av ändamålen med System 70 är att ta fram metoder för beräkning av dessa 
kostnader och detta "produktionsbortfall". Med andra ord: vad blir stridsmomentens 
pris i materielunderhållsresurser och nedgång i operativ tillgänglighet? 

Definitioner m m 
Inom System 70-arbetet används bland annat följande begrepp: 

e Förlustrisk: risken för att en vapenbärare går totalförlorad under ett stridsmo
ment. Risken kan uttryckas som en sannolikhet (P) att detta inträffar. P (totalför
lust) = 0.2 är alltså ett sätt att uttrycka att förlustrisken är 20 %. 

e Förlustprocent: den procent av ett förbands vapen, fordon, komponenter o s v, 
som går förlorad under ett stridsmoment. 

e Gränssättande förlustvärde den förlustrisk eller förlustprocent där förlusterna 
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(skadorna) nått en sådan nivå, att förbandet måste förstärkas för att kunna lösa 
sin uppgift. För armestridskrafter sker detta genom reorganisation . 

Förlustrisk 
Givetvis finns ett samband mellan förlustrisk och förlustprocent: de kan ses som olika 
sätt att uttrycka samma sak, beroende på om man ser det hela från den enskilda va
penbärarens eller det sammansatta förbandets synpunkt. Skador och förluster påver
kar vapenbärarens återanvändningsmöjlighet (om den kan användas i följande strids
moment) . Förlustrisken kan här ge ett omedelbart utslag: P (totalförlust) är givetvis 
samma sak som P (ingen återanvändning). Även förlustprocenten kan, om den blir 
hög, få till resultat att återanvändningsmöjligheten går förlorad: vapenbäraren går in
te att reparera inom rimlig tid och med rimlig insats. 

Effekt med hänsyn till skador och förluster 
Återanvändningsmöjligheten är således en av de faktorer, som avgör förbandets ef
fekt , d v s stridsmomentets nytta. För förband , som består av en mängd olika vapen, 
fordon o s v - till exempel en infanteribrigad- sjunker effektinnehållet liksom dess 
materiella innehåll för varje genomfört stridsmoment: 

[. __ :. 

niYi X • grän,nättande 
f lir lu11tv iirda 

5 SM 

För stridsfartyg är förhållandet något mer komplicerat. Om stridsmomentet avser 
helt förband (till exempel tbdiv, ptrbdiv), deltar varje fartyg i förbandet i att lösa upp
giften. Effekten blir i första hand beroende av antal tillgängliga fartyg och nedgår suc
cessivt allt efter det att dessa slås ut. Effektminskningen står, schematiskt sett, i di
rekt proportion till förlustrisken : 
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Den streckade ytan anger förbandetsuteffekt över tiden . Något direkt gränssättande 
förlustvärde kan inte anges för förbandet. 

Om stridsmomentet avser enskilt uppträdande vapenbärare - t ex minfartyg- kan 
man anse att olika komponenter ombord- artilleri, maskin, skrov o s v- kan slås ut 
enligt en viss förlustprocent, där gränssättande värden kan definieras som den ska
denivå, där avhjälpande åtgärder inte ger avsedd effekt inom rimlig tid. Fartyget mås
te ersättas. 

Man kan vidare diskutera , om inte den moderna vapenteknikern i stor utsträckning 
får som resultat att endast förlustrisken behöver beräknas: antingen klarar sig farty
get utan skador eller också slås det ut (" l eller O", en " digital skadefunktion"). 

Utgångsläge 
Det kan konsteras, att hittillsvarande studier för att belysa dessa frågor föga be
handlat materielunderhållsbehovet: i bästa fall har förlustrisken - alltså funktionen 
överlever/överlever ej - diskuterats i operativa studier och materielunderhållsbe
hovet beräknats med utgångspunkt i fredstida erfarenheter. Det samlade greppet om 
såväl de operativa som de underhållsmässiga följderna har saknats . Därigenom är 
stridsmomentens pris ofullständigt uttryckt, och en viktig utgångspunkt saknas för di
mensionering av våra basförband. 

slutsatser 
Några slutsatser kan dras ur det föregående: 

e Begreppen "förlustprocent" och "gränssättande förlustvärden " är svåranvänd
bara då det gäller sjöstridskrafter. 

e Hittills har man i operativa studier främst beaktat förlustrisken (" l eller 0" ). Det 
kan finnas anledning undersöka om inte ändå vissa nyanser finns i skadebilden. 

e Hittills har man vidare vid beräkningar av krigstida materielunderhåll utgått från 
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fredstida erfarenheter. Dessa ger, rimligen, en god bakgrund vad gäller drifttids
beroende skador, men kan knappast ge tillräckligt underlag för bedömning av 
stridsskadornas omfattning. 

e I System 70-sammanhang måste det vara väsentligt att koppla samman det ope
rativa skeendet med materielunderhållsbehovet för att man skall få en mer full
ständig bild av stridsmomentets pris , förbandens uthållighet och operativa till
gänglighet . 

Analys av skadeutfall 
Målet för arbetet med System 70 då det gäller skador och förluster är således att ut
trycka resp stridsmoments resultat i fråga om materiell status: hur många fartyg som 
kommer tillbaka och i vilket skick de befinner sig. Detta kan uttryckas från två olika 
synpunkter, en operativ och en teknisk. Sett från operativ synpunkt är vi främst in
tresserade av t ex hur många fartyg i en division som kan utföra ytterligare stridsmo
ment (d v s företag), hur många som sänkts och hur många som det inte lönar sig att 
reparera. 

Från teknisk synpunkt är vi mer intresserade av vilka skador fartygen åsamkats, 
vad som behöver repareras och vilka delar som behöver bytas ut. 

Dessa båda synpunkter representerar alltså olika sätt att se på samma materiella 
status. I fortsättningen behandlas främst det operativa synsättet. 

Oavsett vilket synsätt vi väljer förefaller det dock lämpligt att indela materiella ska
dorna i olika huvudgrupper efter deras svårighetsgrad, såsom 

0: inga skador/funktionsbortfall 
1: ringa skador/funktionsbortfall 
2: omfattande skador/funktionsbortfall 
3: mycket omfattande skador/funktionsbortfall 
4: totalförlust. 

Mot varje sådan skadegrupp 0-4 svarar 
e tekniska (materiella) orsaker 
e operativa konsekvenser 

Härvid är att märka, att samma skadegrupp kan omfatta olika skador men ger 
samma operativa konsekvens med avseende på fartygets förmåga att fullfölja pågå
ende företag och/eller delta i följande. Ett sätt att uttrycka dessa sammanhang redovi
sas nedan (för orsakerna anges endast en möjlig indelningsgrund, som följer den tra
ditionella indelningen av materielen) : 
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Teknisk/materiell orsak 

skrov maskin/el 

SM = stridsmoment 
•) efter reparation 

vapen tele 

Skade-

grupp 

o 
l 
2 
3 
4 

-

Operativ konsekvens 

full- utför fordrar 
följer fler engångs-
SM SM förnöden-

heter 

ja ja ja 

Ja Ja' Ja 
nej ja•) ja 
nej nej nej 
neJ neJ neJ 

Inledningen ovan i skadegrupper har hittills i framställningen främst avsett resulta
tet efter ett genomfört stridsmoment (SM) . Givetvis kan den delvis- vad gäller orsa
ker, skadegrupp och förmågan att fullfölja SM- appliceras på förbandet närhelst un
der ett SM som det löper risk att åsamkas skador och förluster , och då kopplat till oli
ka sannolikhetsberäkningar. Ett exempel på sådana redovisas nedan : 

P:0.2 

mkt 
omfattande 
skador/ 
funktions
bortfall 

l_ Förlustrisk: l ja 
totalför lust r p: o. 2 

nej P:0.8 

jomedeJ.bart ja pperativt 
tillgänglig 

p: o. s 

nej p: o. s 
~ - ~-

p 0.4 
~- -----.. ·- ---·--

omfattan~ 
skador/ 
funktions-
bortfall 

l 

l 
l 

' / 

- ~ 

r 
s 
f 
b 

fortsatt/ 
nytt SM 

p: o. 4 

inga 
kador/ 
unktions
ortfall 

l 
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Ett likartat "sannolikhetsträd" kan alltså ansättas på varje händelse under SM, där 
förbandet utsätts för någon form av motverkan . SM "pris"-utfallet efter avslutat före
tag - är en produkt av utfallen vid varje händelse. 

Analys av motverkan 
Vilken är då denna motverkan , som förbandet utsätts för? Det förefaller rimligt att 
anta, att förbandet under hela SM är utsatt för risker av olika slag. Låt oss betrakta 
tre av dessa . 

e Minrisk 
Minrisken påverkas av olika faktorer såsom 
- antal tillgängliga leder 
- angriparens insats av minor 
- vår förmåga till minröjning 

Det förefaller rimligt att anta att en minsprängning innebär totalförlust. 

e Robotrisk 
Även robotrisken påverkas av olika faktorer med bitvis komplicerade samband 
mellan 
- sannolikheten att en eller flera rb går mot just det studerade målet 
- sannolikheten att man lyckas skjuta ned en eller flera rb 
- sannolikheten för olika skadeutfall vid rbträff. 

Ä ven här förefaller det rimligt att anta , att rbträff innebär stor risk för totalförlust. 

e Friktion 
Redan i fred orsakas som bekant materiella skador av att "folk gör fel" : gör fel 
manöver, läser fel i sjökortet o s v. Ännu en rimlig gissning torde vara , att dessa 
fel är mer vanligt förekommande under krigsförhållanden : ovan besättning, svåra 
navigerings- och siktförhållanden, allmän stress blir förmodligen bland de bi
dragande orsakerna till inträffade grundstätningar och ombordläggningar. Resul
tatet kan tänkas bli skador av varierande svårighetsgrad. Risken för totalförlust 
kan bedömas vara liten. 

Även andra former av motverkan kan givetvis förekomma, men låt oss för ögon
blicket begränsa oss till de ovan uppräknade . 

Exempel på beräkningsmodell 
Jag skall nu övergå till att visa, hur skadenivåer och motverkan kan appliceras på ett 
stridsmoment. Förutsättningen är att motverkan ansätts i form av enskilda händelser 
vid olika tillfällen under SM. 

stridsmomentet förutsätts , förenklat , innebära att förbandet (6 rbb) kastar loss , 
går till sjöss , efter 2 timmar sätter in sina vapen mot ett fientligt företag och därefter 
återgår till basen. Detta kan grafiskt beskrivas som följer: 
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På denna enkla modell ansätter vi nu motverkan enligt följande: 
- minrisk (M) en gång vid vardera in- och utlöpande 

[> BAS 

4 b 

- risk för skada på grund av friktion (F) en gång vid vardera in- och utlöpande 
- robotrisk (Rb) på ömse sidor om den egna vapeninsatsen. 

Om sannolikheterna för att hamna i skadenivå ~ betecknas som 

- vid minrisk PMo , 1, 2 . . . 4 

- vid friktion PFo, 1, 2 . .. 4 och 
- vid rbrisk PRbO, 1, 2 . . . 4 

kan stridsmomentet beskrivas enligt nedan: 

j ... . . l ~ -_j-_ ~ 
6 r bb_ -----::==:::==::::--~T---'--:--:===:===:;-+' 6 rbb 

l 
t k&dt gru pp 

- - 7- r bb tU.4t~pp 1 - 4 0. - 4 _ 
- Fördelning ? 

epn rbl nta\a 
hw! d.ng& r l) b' ; -

Modellen ovan kan beräknas med olika sannolikheter for de olika " riskhändelser
na". I viss utsträckning kan värden ur tidigare studier användas , i andra fall får själva 
beräkningen ge svar på om ansatta värden kan bedömas vara rimliga eller ej . Be
räkningarna utvisar såväl SM pris i form av antal fartyg i olika skadegrupper vid dess 
slut som till exempel hur många farty-g som är i stånd att sätta in sina egna vapen. 

Problem 
Modell är naturligtvis långt ifrån invändningsfri. Några svaga punkter redovisas ne
dan: 

e Man kan hävda , att den ger en alltför schematisk bild av det troliga händelseför
loppet . Det kan man hävda beträffande alla modeller. Frågan är om den just för 
detta syfte är tillräckligt täckande. Med hänsyn till ungefärligheten i de använda 
sannolikheterna- se nedan -är en ökad finmaskighet kanske varken möjlig eller 
ens önskvärd . 
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e De ansatta sannolikhetsvärdena kan givetvis alltid diskuteras . Approximationer 
blir , som bekant , inte mer exakta genom att multipliceras med varandra eller be
handlas i en datamaskin . Strävan i systemarbetet bör kanske till en början endast 
vara att använda värden som ger ett slutresultat som kan bedömas vara rimligt. 

e Det materiella innehållet i skadeklasserna måste definieras: vad är det för skador 
som ger detta resultat? Likaså: vad kostar det i fråga om reservmaterial och 
mantimmar att reparera dem? Kan vi besvara dessa frågor , har vi fått ett länge 
saknat underlag för dimensionering av våra materielunderhållsresurser i krig , så
väl personella som materiella . 

e Genom att spela igenom ett antal olika stridsmoment med modellen ovan för ett 
förband får vi möjlighet att bedöma förbandets operativa tillgänglighet över ti
den . Är modellen tillräckligt exakt för att detta skall vara meningsfullt? 

e Den ovan redovisade metoden medger - i bästa fall - att stridsskadorna kan be
räknas. Den fångar emellertid inte in det rent tidsberoende materielunderhålls
behovet. Vidare omfattar System 70 inte alla typer av fartyg och båtar. Som di
mensioneringsunderlag för basorganisationen är det således ofullständigt och 
måste kompletteras med andra normer, främst för tidsberoende underhåll . 

Avslutande apologi 
De tankesätt, modeller och approximationer , som används inom System 70, är natur
ligtvis inte bättre- och förhoppningsvis inte sämre- än vad som används i övrigt i stu
die- och planeringssammanhang. I vissa fall kan de rent av tjäna som kontroll av tidi
gare i mer vidlyftiga sammanhang accepterade värden. Man kan givetvis inte vänta 
"sig att systemet i sina abstrakta modeller och något luftiga beräkningar skall kunna 
fånga en verklighet, som vi hoppas inte skall drabba oss. Men om detta ändå skulle 
inträffa , så innebär det redovisade beräkningssättet - liksom vår krigsplanläggning i 
övrigt- en viss grad av förberedelse , enviss-frasen är sliten vid det här laget- "men
tal beredskap". 

Mest väsentligt är kanske, trots allt, att systemet , med alla sina ofullkomligheter, 
ändå representerar en metod att angripa problemen som sedan successivt kan förfinas 
med säkrare värden om och när sådana föreligger. Inledningsvis kan metoden vara 
viktigare än resultatet. 

Jag har här velat belysa System 70 användningsområden främst med avseende på 
materiella skador och förluster; systemet innehåller även andra byggstenar såsom be
räkningsmodeller för personalskador och förbrukning av viktiga förnödenheter . Sam
mantaget torde härigenom hittills oprövade möjligheter öppnas för oss att få konsek
vens och sammanhang inom studie- och planläggningsverksamheten såväl operativt 
som inom underhållstjänsten. 
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Ledamoten 
JOHN ADOLFSON 

Bärgningen av U 3503 

Kungl Flottans största och mest framgångsrika bärgningsföretag i modern tid. 

BAKGRUND 
Den 7 maj 1945 förekom en liten notis på undanskymd plats i de ledande svenska tid
ningarna: 

"TYSK U-BÅT I GÖTEBORG. FÖREGAV MASKINSKADA , VILLE REPA
RERA. - En tysk ubåt kom i går morse in på svenskt territorialvatten i Göteborgs 
skärgård, där den omhändertogs av svenska marinmyndigheter. U-båtens befälhavare 
uppgav att fartyget fått en mindre maskinskada och behövde reparera, vilket är till
låtet enligt internationell rätt om uppehållet inte blir längre än konventionerna före
skriva. Ännu sent i natt låg emellertid u-båten kvar i Göteborg. Närmare upplysning
ar i saken kunde då inte vinnas." 

(GP den 715 1945). 

Den 8 maj kunde Svenska Dagbladet meddela att 

"den tyska ubåt, som i söndags kom in på svenskt vatten och ankrade vid Vinga, 
kommer enligt myndigheternas beslut att jämte sin besättning interneras". 

Första veckan i maj 1945 

Dessa notiser drunknade i tidningarnas halvdecimeter höga rubriker som förkunnade 
att kriget nu praktiskt taget var slut och väckte därför föga uppmärksamhet. Den 
första veckan i maj 1945 var fylld av dramatik och tidningarnas redigerare staplade 
sensationerna på varandra, liksom naturligtvis även radion. Den l maj kl 21.20 av
bröt plötsligt Hamburgs radio sitt ordinarie program och meddelade efter en stund 
på både tyska och engelska att Adolf Hitler "i dag på eftermiddagen stupat för Tysk
land på sin post i riks kansliet" och att han "den 30 april utnämnt storamiral Dönitz 
till sin efterträdare." 

Händelserna följer nu slag i slag. Berlin kapitulerar och ryssarna tar 134.000 fång
ar. Hamburg förklaras för öppen stad och uppges utan strid. Ryssar och västallierade 
når kontakt längs hela linjen från Wismar till Wittenberg. Drottning Wilhelmina 
återvänder till Holland. Tyskarna kapitulerar till Montgomery i Holland, i nordväst
ra Tyskland och i Danmark. Kapitulationen träder i kraft kl 06.00 den 5 maj. Stor
mande jubel i Danmark och Holland. Kriget i Europa upphör i praktiken den 7 maj. 
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De hemmanyheter som ger de största rubrikerna, är att Norrköping vinner med 3-
O över Malmö FF och därmed leder fotbollsligan före Elfsborg. Den där tyska ubåten 
vid Vinga blir föremål för en liten anspråkslös notis på undanskymd plats: tidning
arna får inga upplysningar. Försvarsmyndigheterna väljer att tills vidare tiga om hela 
affären . 

Man vågar kanske gissa att denna lilla och - sedd i relation till de aktuella världs
händelserna- obetydliga händelse knappast ens observerades av den svenska allmän
heten, kanske inte ens av flertalet befattningshavare i det svenska marina försvaret. 
Och ändå blev den upprinnelsen till ett av marinens största och mest framgångsrika 
bärgningsföretag , i vilket våra militära dykare spelade huvudrollen. Deras yrkes
skicklighet och entusiasm var helt avgörande för företagets genomförande och resul
tatet av deras ansträngningar ledde fram till delvis nya och avsevärt förbättrade ubåts
konstruktioner. 

Vid våra kuster- framförallt på Västkusten- var den sjömilitära verksamheten in
tensiv . Krigsaktiviteten i Nordsjön hade ökat påtagligt vid den aktuella tidpunkten . 
Den 5 maj framhöll den engelske generalkonsuln i Göteborg att man borde hindra 
avgående sjöfart från Göteborg. Chefen för Västkustens marindistrikt (CMDV) be
slöt då att all nordgående trafik skulle stoppas vid Strömstad, men att den sydgående 
trafiken på svenskt vatten skulle fortgå. Då generalkonsuln framhållit att risk fanns 
för vådabeskjutning av utevarande fiskefartyg , underrättades vederbörande organi
sationer om att handels- och fiskefartyg icke måtte lämna svenskt territorialvatten. 
Genom chefens för marinen (CM) försorg varnades utevarande fiskefartyg över rund
radion . Att varningen var berättigad visade sig senare under veckan, då minst två 
svenska fiskefartyg utan varning anfölls och besköts av främmande flygplan. 

Tysk ubåt på svenskt vatten 

De dramatiska händelserna vid Vrångö i Göteborgs skärgård den 6, 7 och 8 maj 1945 
framgår av dokument som numera förvaras på Kungl Krigsarkivet och av intervjuer 
med deltagare i aktionen . Den 6 maj kl 07 .50 inpasserade en tysk ubåt på svenskt vat
ten enligt den krigsdagbok, som fördes av CMDV (H Op Z 24:5/45). Ubåten rap
porterade haverier på avgasventil och styrmaskin och att delar av besättningen var 
rökskadad. Dess fartygschef önskade kvarligga för reparation och bevakades av jaga
ren Göteborg. Läkarhjälp gavs , sannolikt från jagaren. Haveriet fastställdes i enlig
het med ANI mom 26 av en svensk ubåtsingenjör, dåvarande mariningenjören Olof 
Sjöholm, och efter dennes rapport lämnades frist för haveriernas avhjälpande till kl 
17.00 samma dag. Ubåtens chef begärde också att få ta kontakt med tysk konsul , men 
detta medgavs inte genast. Tillstånd gavs emellertid senare på dagen. Sjöholm kon
staterade att , utöver det havererade avgasröret, även vertikalrodret var skadat. Efter 
kl17 .00 skulle ubåten avvisas. 

Senare på kvällen meddelade CMDV till Chefen för marinen per signalmeddelan
de {H tidsnr 1916) att ubåtens fartygschef, efter sammanträffande med tyske general
konsuln, begärt att få internera större delen av besättningen och därefter löpa ut och 
sänka fartyget utanför svensk territorialgräns . Han förband sig att icke vidtaga någon 
stridsåtgärd på svenskt vatten och erbjöd sig att låta en svensk officer kontrollera tor
pedtubernas säkring före avgången. Dessutom lovade han att inte försöka avgå eller 
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Figl. U 3503 kommer in på svenskt vatten den 6 maj 1945 efter att ha överraskats på 
ytan av ett brittiskt B-24 Liberator bombplan. 
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sänka sitt fartyg förrän svar på hans framställan hade kommit. CMDV hade det in
trycket att fartygschefen- "därest framställningen icke bifalles, med alla medel skall 
söka gå till sjöss för att hindra att materialen faller i våra händer. Ub av modern typ. 
Tyskarna synes särskilt angelägna att torpedernas konstruktion icke röjes." 

Kl 21.15 fick fartygschefen på jagaren Stockholm följande order, som här återges 
oavkortad: 

l. En tysk ubåt till ankars väst Vrångö, har erhållit läkarhjälp för gasskadad 
personal: begärt att få avgå men kvarhålles i avvaktan på CM order. 

2. 24-timmarsfristen utgår omkring kl 08.00 i morgon, varför order om vidare 
förfarande kan förväntas dessförinnan. 

3. Innan tillstånd att avgå erhållits , skall ub med alla medel förhindras däri
från. FC ub har dock inför tyska generalkonsuln givit sitt ord på att ej före
taga något dessförinnan. 

4. Stm en timmas gångberedskap under natten. Om order dessförinnan ej an-
kommit, utlöper Stm i dagningen och ankrar i närheten av Gbg. 

5. Båda jagarna full stridsberedskap från dagningen. 

6. Om svar från CM blir jakande är intet mer att göra. 

7. Om svaret från CM blir nekande skall, innan svaret överbringas, båda ja
garna lätta och manövrera så, att alla stridsmedel kunna insättas men ej 
själva erbjuda mål för torpeder från ub . 

8. Order om ub :s kvarhållande kommer att framföras av stabschefen hos 
CMDV som medföljer Stm ut eller kommer senare med en tb. Givetvis kan 
även radioorder givas till FC jagarna. 

9. Överbringa dublettexemplaret av denna order till FC Gbg vid ankomsten. 

S Nordgren 

/Stig Axelsson" 

Något tidigare på dagen hade CMDV till CM (H tidsnr 2001) meddelat att mycket 
livlig främmande flygverksamhet hade förekommit under dagen . Planer var klara och 
förberedelser var gjorda denna dag för internering av ett större antal tyska örlogs
fartyg, vilket visar att man vid Västkustens marindistrikt förväntade sig livlig aktivitet 
under de närmaste dygnen . 

Den 8 maj kl 02.15 embarkerade CMDV stabschef jagaren Stockholm med ett brev 
från tyske marinattachen till fartygschefen U 3595 (!), och kl 03.15 kastade jagaren 
loss från kaj på Nya Varvet. 15 minuter senare intogs klart skepp, och strax efter kl 
04.00 var man framme vid ubåten. Ubåtens fartygschef, Oberleutnant zur See Hugo 
Deiring, avhämtades och tog emot sitt brev men vägrade att gå med på internering. 
Hrm ville i stället sänka sitt fartyg och begärde svar på sin framställan härom. Han 
fick order att gå nordvart, men även detta vägrade han. Han anmodades då av 
CMDV via FC Stockholm att telefonera till generalkonsuln och avhämtades, tillsam
mans med svensk officer, av M 16 som förde dem båda till Vinga för att telefonera . 
Deiring vägrade envist att flytta ubåten till mera skyddad plats , utom för att gå ut på 
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fritt vatten och sänka henne. CMDV ansåg sig i detta läge tvungen att meddela ubåts
chefen att "våld kommer att mötas med våld ." Kl 10.40 avlöstes jagaren Göteborg av 
jagaren Norrköping och kl11.16 avgick M 16 till Nya Varvet med ubåtschefen för ett 
sammanträffande med CMDV. 

Hos DMDV förnyade Deiring sitt löfte att inte sänka fartyget. Han verkade också 
betydligt villigare att godta internering, sedan meddelande ingått att de tyska styrkor
na i Norge kapitulerat och han fick tillstånd att vänta med sin officiella anmälan av 
den nya ståndpunkten till dagen därpå, d v s till den 8 maj. 

I signalmeddelande till CM (H tidsnr 1418 den 7/5) tillstyrkte CMDV livligt en in
ternering - "enär ubåten ytterst modern och har viktiga nykonstruktioner" - och 
meddelade något senare (H tidsnr 1633) som svar på CM H tidsnr 1535 att- "ubåten 
av ny typ, icke upptagen i handböcker" - men också att- "FC nekar lämna uppgift 
om typbeteckning" . 

M 16 återkom kl19.50 med Deiring ombord, och de båda jagarna fortsatte strids
beredda sin vakthållning under natten, Flygfotografering av ubåten hade begärts till 
tidigt nästa dag . 

Den främmande flygverksamheten den 7 maj var ringa . 

Vid 11-tiden den 8 maj fick FC jagaren Stockholm order att meddela den tyska 
ubåten att den låg i vägen för våra övningar och därför med jagaren som eskort måste 
förflytta sig till NO Björkö Huvud, där den skulle ankra på grunt vatten. Våld fick 
dock inte användas för att framtvinga förflyttningen. Kl 12.45 kom ubåtschefen om
bord på Stockholm och sade sig önska bli internerad påföljande morgon, men efter 
påtryckningar ändrade han tidpunkten till " idag klockan 19.00". Men redan kl17 .22 
meddelade han att ubåten var i sjunkande tillstånd. Omedelbart därefter- kl 17.25-
sattes mariningenjören Sjöholm och löjtnanten Harald Björkman ur Göteborgseska
derns ubåtsflottilj ombord på ubåten med en motortorpedbåt . Man fann att ubåten 
låg djupt och läckte kraftigt, varför Sjöholm beslöt att sätta henne på grund vid Tann
skär. Under tiden anlände bärgningsfartyget H 57 och gjorde upprepade försök att ta 
ubåten under bogsering, men när H 57 kastade över bogserkabel, slängde tyskarna 
den över bord. Man lyckades dock till sist få fast en tross , och kl 19.05 kunde man 
meddela CMDV att ubåten var under bogsering i sjunkande tillstånd. Bogserkabeln 
brast dock redan kl19.30, men Sjöholm lyckades få i gång motorerna, och Björkman 
navigerade med svårighet eftersom rodret låg dikt styrbord och låst. Han fick hjälp av 
två motorbåtar från jagarna, som försökte hålla ubåten på kurs. Tyskarna försvann 
en efter en, och kl 19.50 lämnade hela besättningen fartyget i gummiflottar och 
plockades upp av jagarnas motorbåtar och slupar. Björkman ropade upp Sjöholm, 
och när denna kom upp fanns bara en liten del av tornet ovanför vattenytan . Då gick 
de båda svenskarna i motorbåten medan ubåten sjönk praktiskt taget under deras föt
ter. Klockan var då 19.55 

Ubåtsbesättningen togs ombord på jagaren Norrköping för att föras till Lysekil och 
omhändertas av armen. Internering kunde vid denna tidpunkt inte formellt äga rum, 
eftersom Tyskland nu officiellt kapitulerat på alla fronter och alltså inte längre kunde 
anses som krigförande nation. 

Livlig främmande flygverksamhet rapporterades denna dag. Dessutom passerade 
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en brittisk sjöstyrka eskorterad av två jagare ur Göteborgseskadern i neutralitetsle
den från Hållö till Kullen. Styrkan bestod av två kryssare och fyra jagare . 

Samma dag - den 8 maj - hade storamiral Dönitz beordrat alla tyska örlogsfartyg 
att kapitulera . Ubåtarna fick order att inta övervattensläge, att föra svart flagg samt 
att i klartext inrapportera sin position till närmaste allierade. Det har inte gått att få 
klarhet i vilken tid på dagen denna order hade gått ut, men det är sannolikt att Ober
leutnant Deiring redan hade förstört sin radioutrustning eller att han inte fick ordern 
tillräckligt tidigt för att kunna avbryta sänkningen av sitt fartyg. Det är också san
nolikt att Deiring med benhård konsekvens följde givna order. För detta talar den 
unge mannens - han var enligt uppgift endast 26 år gammal - bestämda uppträdande 
inför de svenska sjöofficerare av i flera fall betydligt högre rang, med vilka han hade 
att göra . 

Den 9 maj meddelade de svenska tidningarna lika anspråkslöst som tidigare att
"tyska ubåten sjönk vid Vinga" . 

Ombord på bevakningsfartygen hade man observerat att en mängd föremål kastats 
över bord från ubåten redan innan hon togs under bogsering. Man misstänkte starkt 
att det var materiel av hemlig natur , och efter några dagar gick därför H 57 ut till den 
plats utanför Vrångö, där man inlett bogseringen av fartyget. Den förste dykaren -
dåvarande maskinisten Håkan Öhman- gick ner på förmiddagen den 11 maj och bär
gade under ca tre timmar på botten på 28m djup en _mängd föremål "av hemlig na
tur" . Sikten på botten var praktiskt taget obefintlig-Ohman minns att "det var kols
vart i vattnet". Han "kände" föremål med de tunga dykarskorna och uppfattade dem 
som delar av ubåtens radioutrustning. Under senare dykningar hittade han bl a elek
triska torpeder och en sextant och den 23 samma månad snavade han över en säck , 
som han beskriver som ett "madrassvar", med någonting i, som han trodde var ett 
lik. Det visade sig emellertid senare att säcken innehöll en mängd papper med in
struktioner och order , förhållningsböcker och annat av samma slag från ubåten . Som 
sänke hade man använt ett stort ventilhus och Öhman minns att han funderade över 
var man hade fått det ifrån. Han snavade också över en mindre säck - ett "kuddvar" 
som bl a innehöll kodböcker, ritningar och beskrivningar över ubåten . Samtidigt bär
gade han, som han minns, tre stridsspetsar till torpederna - i dykarboken an~ivna 
som "föremål av hemlig natur" . Under den kommande veckan bärgades ytterligare 
ett antal torpeder och stridsspetsar av Öhman samt ytterligare ett antal "föremål av 
hemlig natur". 

De svenska marina myndigheterna hade nu i sin hand enkla men dock beskrivning
ar av ubåten . De vattenskadade papperen preparerades och restaurerades av För
svarets Forskningsanstalt. Sjöholm gjorde en tid senare en inspektionsdykning på den 
sjunkna ubåten och fann att den låg bra till för ett bärgningsförsök. Han beräknade 
kostnader och planerade en bärgning med hjälp av nästa års dykarkurs , eftersom det 
vid den aktuella tiden knappast skulle finnas några erfarna marina dykare tillgängliga 
för 'ett så långvarigt arbete. Sjöholms förslag antogs i princip och förberedelserna för 
Kungl Flottans största och mest framgångsrika bärgningsföretag i modern tid kunde 
påbörjas . 
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FARTYGET 
Tekniska data 

U 3503 byggdes av Schichau-Werft i Danzig och levererades till den tyska krigsmari
nen den 9 september 1944. Hon tillhörde typ XXI och hade konstruerats av IB 
Gliickauf i Halberstadt. Fartyget var ett helsvetsat sektionsbygge med en maximal 
längd av 76.70 m, en maximal bredd av 8.00 m och en inre bredd av 6.60 m. Av de 
sammanlagt åtta sektionerna byggdes tre vid Danziger Werft, två vid Kriegsmarine
werft i Gotenhafen och tre vid varvsfirman F. Schichau i Danzig. Sektionerna sattes 
ihop på 109 dagar , utrustningstid inklusive tid för restarbeten uppgick till 6 dagar, 
och antalet provdagar var 5. I övervattensläge hade hon ett deplacement av 1,621 ton 
och i undervattensläge l ,819 ton . Hennes konstruktionsdeplacement med fulla för
råd var 2,100 ton . Djupgåendet tom var 6.32 m och fullt rustad 11.34 m. 

Framdrivningsmaskineriet bestod av två 6-cylindriga fyrtaktsdieslar vilka produce
rade 4,000 effektiva hästkrafter och två Siemens Schuckert elmotorer vilka produce
rade 4,200 effektiva hästkrafter ur tre 124-celliga batterier. Dessutom var hon för
sedd med två krypfartsmotorer. Hennes maxfart över vatten var 15 .6 knop , under 
vatten 16.8 knop . Snorkelfarten uppgick till 6 knop . 

Aktionsradien över vatten uppgick till15,500 distansminuter vid en fart av 10 knop 
eller till 5,100 distansminuter vid en fart av 15.6 knop. Under vatten var aktions
radien 365 distansminuter vid en fart av 5 knop eller 110 distansminuter vid en fart av 
10 knop. Dykdjupet uppgick till 135-270 m och kollapsdjupet var 330 m. Maximala 
oljeförrådet var 250 ton, och dyktiden var 20 sekunder. . 

Förutom sidoroder (vertikalroder) var hon försedd med fyra insvängbara djup
roder (horisontalroder) parvis för och akter samt två stora stabiliseringsfenoL 

Utrustning 

U 3503 :s utrustning stod på höjden av dåtida konstruktion . Typ XXI var den första 
serien ubåtar, som redan på konstruktionsstadiet försågs med snorkel, d v s en luft-
mast som gjorde det möjligt att ladda batterierna i uläge. . 

U 3503 var försedd med en radiopejl (Funkmessortung) för våglängder omknng 50 
cm, vidare en s k "Funkmessbeobachtungsgerät", d v s en radardetektor typ "Tu
nis", som täckte våglängdsbanden 2-4 cm och 8-12 cm med vridbart_ antennsystem 
samt en radar för decimetervågor med ett antennsystem av typ runddipol. En ny ra
dartyp var då hon byggdes under leverans. Denna var en kopia av en engelsk typ med 
våglängdsområdet 2-4 cm eller 8-12 cm med roterande antennsystem och typbeteck
ningen "Meddo" , som gav en bild av omgivande strandkon turer. Den hade dock än
nu inte hunnit levereras till U 3503 då hon trädde i tjänst. 

En "perifon", d v s en aktiv hydrofon , av typ "Niebelungen" hörde till utrustning
en . Denna hade kommit i produktion så sent som sommaren 1944. Den vridbara sän
daren-mottagaren var placerad i falska tornet för om tryckfasta tornet och riktad SO 
uppåt i fast läge. Mottagna buller framträdde som streck eller som en linje på en 
skärm i mottagaranläggningen . 

Periskopen var av s k "Standsehrohr"-typ, d v s med okularet alltid på samma 
höjd oberoende av periskopets höjdläge, och denna perioskoptyp ansågs oumbärlig. 
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Höj- och sänkanordningen manövrerades hydrauliskt med fotpedaler. U 3503 var för
sedd med ett monokulärt anfallsperiskop och ett mycket ljusstarkt binokulärt obser
vationsperiskop med nattoptik. 

Bestyckningen bestod av torpeder och/eller minor samt artilleri. U 3503 hade sex 
53 ,3 cm bogtuber och kunde ta ombord 23 torpeder eller 17 torpeder och 12 minor. 
Artilleriet utgjordes av två dubbla 30 mm lv-pjäser "M 44 U 3 cm Flak 44" uppställda 
en på förkant och en på akterkant av bryggan. Gröneranger i "Die deutschen Kriegs
schlffe 1815-1945", band l , att ubåtar av typ XXI till en början bestyckades med 20 
mm automatkanoner med 16 000 skott, men U 3503 hade hunnit få avsedda 30 mm 
automatkanoner och 3 450 skott. 

Akterut fanns en förberedd rakettub för Urfel. Urfel var ett raketvapensystem för 
försvar mot ubåtsjaktfartyg, men var ännu inte helt färdigt. Det hade t ex vid den ak
tuella tidpunkten endast 120 m skottvidd . 

Besättningen bestod av 5 officerare , 5 underofficerare , 14 underbefäl och 33 meni
ga . Fartygschef var, som tidigare nämnts , Oberleutnant zur See Hugo Deiring. 

I övrigt kan nämnas att fartyget hade sex uppblåsbara räddningsflottar , tre WC, tre 
duschar , sollampor. Personalkategorierna hade skilda mässar och förläggningar. 

Ubåtar av typ XXI anses vara de första "fartubåtarna". Förutom de kraftiga elmo
torerna och de betydligt förbättrade ackumulatorbatterierna, var skrovet extremt 
strömlinjeformat, för att i mesta möjliga mån reducera vattenmotståndet . 

Av 139 färdiga ubåtar av denna typ hann endast två sättas in på operativa uppdrag 
- U 2511 och U 3008. En- U 3503- var på väg till sitt operationsområde då hon ham
nade i svenska händer. Efter kriget tog ryssarna hand om ett tiotal halvfärdiga fartyg 
av denna typ , men lyckades aldrig få något av dem att fungera tillfredsställande! 

BÄRGNING 
De marina myndigheterna var helt på det klara med att man här kunde vinna värde
fulla erfarenheter för den framtida tekniska utvecklingen av det svenska ubåtsvapnet. 
En bärgning av något slag måste därför genomföras. Antingen kunde man plocka de
lar ur fartyget, där det låg på ca 20m djup, eller också kunde man ta upp hela farty
get , vilket självklart innebar de största fördelarna, eftersom man då kunde låta ex
perter av olika slag i lugn och ro studera ubåten i detalj. Frågan var bara om marinen 
hade de resurser som behövdes för att kunna genomföra ett sådant företag . 

De uppgifter som förekommer i detta avsnitt har till övervägande del hämtats ur 
mariningenjör Olof Sjöholms slutrapport till Kungl Marinförvaltningen avgiven den 
31 oktober 1948. Dessutom har intervjuer gjorts med Sjöholm och en av de inblanda
de dykarna. 

De teoretiska förutsättningarna för bärgningen 

Vid• genomgång av tillgängliga skissartade beskrivningar konstaterades att det var 
möjligt att genom blåsning av tryckskrov och ballasttankar undanskaffa så stor mängd 
vatten att ubåten skulle kunna få flytkraft . Denna uppfattning grundades på av Sjö
holm utförda beräkningar. Blåsningen förutsattes ske på så sätt att ballasttankarna 
först tömdes på vatten och rummen därefter blåstes tomma ett efter ett , med början 
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förifrån. Om rummen till följd av skador, som inte upptäckts, inte skulle gå att blåsa i 
den utsträckning so~ beräknats, fanns möjligheten att blåsa en eller flera brännolje
tankar, varvid ytterligare ca 280 tons flytkraft skulle erhållas. Detta var en bärgnings
teknik som på ubåt ännu aldrig prövats i Sverige, men Sjöholms beräkningar be
dömdes så realistiska, att myndigheterna beslöt utföra en bärgning på dessa grunder. 

D~~- rådde ingen tvekan om att tyskarna själva i hög grad hade bidragit till att farty
get SJOnk. Man kunde därför befara att läckorna i fartyget var betydligt mera omfat
tande än de som fanns vid fartygets ankomst till svenskt vatten. Det gick inte att lita 
på de tyska uppgifterna om relativt små skador. Dykarnas kapacitet och kunnighet 
blev därför av avgörande betydelse för företagets framgång . Men bristen på erfarna 
dykare i marinen var stor och framför allt: endast få var tillgängliga, varför man inte 
kunde räkna med tillräckligt antal yrkeskunniga undervattensarbetare under den re
lativt långa tidsperiod som erfordrades . Sjöholm föreslog därför att låta 1946 års 
tungdykarkurs utföra detta arbete som utbildnings- och övningsobjekt och att i övrigt 
använda erfarna dykare endast i mån av tillgång på sådana . Man kunde under dessa 
omständigheter rubricera hela företaget som en "bärgningsövning" , vilket även inne
bar mindre komplikationer av ekonomisk natur. För att få tillgång till tillräcklig 
mängd tryckluft föreslogs som bärgningsfartyg en ubåt ur dåvarande Draken-klassen 
(Gripen, senare avlöst av Draken) assisterad av tre kustubåtar (U 7, U 8 och U 9) 
samt hjälpfartygen (minsveparna) Styrbjörn och Starkodder. Den 5 mars 1946 före
slog CM i en V.P.M. till Konungen att bärgningen skulle företas och kunde redan den 
26 april till Chefen för Göteborgs örlogsstation (CÖSG) (CM tidsnr 1653) meddela 
att "Kungl Maj:t väntas nästa vecka medgiva igångsättande av dykarövning med Gri
pen". Bemyndigandet kom den 3 maj, och den 4 fick Chefen för Göteborgseskadern 
(CGE) order att påbörja bärgningen. 

"Gripen" och "Draken" blir bärgningsfartyg och dykarplattformar 

Så snart ordern den 4 maj mottagits påbörjades utrustningen av ubåten Gripen. Runt 
förliga nedgångsluckan byggdes ett förligt dykdäck för två dykare . Mellan kanon och 
torn placerades ett undervattensskäraggregat och tornet gjordes till kontrollplats för 
fyra dykare med dykartavlar (tryckluftsaggregat) och telefonförstärkare. Vid kano
nen anordnades en central för blåsning av rum och tankar i bärgningsobjektet och ak
ter om tornet placerades ett mudderspolningsaggregat. En rekompressionskam
mare, lånad från Göteborgs örlogsvarv (ÖVG), i vilken det omgivande trycket kunde 
tas upp till6 bar- som motsvarar ett vattendjup av 50 m- monterades akter om mud
derspolningsaggregatet. Runt aktra nedgångsluckan byggdes ett akterligt dykdäck för 
två dykare . 

Dykarnas nedstigning skedde antingen med hjälp av dykarplattformar eller på lejd. 
Dykarplattformarna manövrerades i torped-dävertarna, och under dessa byggdes 
bryggor av trä över Gripens valrygg för plattformarnas landning. 

För att dykarna skulle slippa gå på tåspetsarna när de använde lejd- något som är 
mycke_t ansträngande för en tung dykare ovan vattenytan- anskaffades stora fyrkan
tiga fnhult av trä som lades vågrätt mellan lejden och fartygssidan. 
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Dykarutrustningarna försågs med 105 m slang vardera. Två dykartavlar för luft
försörjning till dykarna matades normalt från Gripens högtrycksluftsystem via redu
ceringsventil och var parallellkopplade. Som reserv hade de anslutning till Gripens 
lågtrycksluftsystem. Eftersom de båda systemen var relativt oberoende av varandra 
behövdes inte någon handpump som reserv, vi lket eljest var föreskrivet i då gällande 
Dykeritjänstinstruktion för marinen (Dyki M 1944). Luft till rekompressionskam
maren togs normalt från Gripens högtrycksluftsystem, och därigenom undvek man 
häftigt luftuttag från ett av dykare använt tryckluftaggregat (dykartavla). 

De två dykartavlorna hade sammanlagt fyra uttag till vilka tre till fyra dykare sam
tidigt kunde anslutas. Om tre dykare samtidigt var nere, kopplades till den fjärde an
slutningen en dykarslang som vid behov kunde användas för blåsning av tankar o d. 

Tre till fyra dykare skulle således samtidigt kunna vara nere och genom att en om
gång dök på förmiddagen och en på eftermiddagen ökades antalet dyktimmar av
sevärt. Eftersom i allmänhet minst tre dykare samtidigt var i vattnet , kunde man all
tid räkna med att en dykare, om han skulle fastna eller på annat sätt behöva hjälp , 
snabbt kunde få assistens av någon av de övriga. Med två dykstationer under befäl av 
var sin dykarledare hade man full kontroll också över dykarskötarnas arbete. 

Samtliga dykare var utrustade med telefon. Telefonkablarna utgjordes av enkla 
minkablar (telefonkabel M/32) och visade sig fungera tillfredsställande . Telefonan
läggningarna var försedda med högtalare av en typ som tagits fram vid ÖVG och var 
inkopplade så att dykarens tal kunde uppfattas även av dykarledarna. Ljudet hölls 
emellertid så svagt att övriga arbeten på däck inte skulle störas men tillräckligt starkt 
för att dykarledarna lätt skulle kunna följa dykarnas förehavanden. 

Dykarna kallades gul, blå och röd, vilket tillät en enkel och tydlig ordergivning då 
t ex dy karskötaren på däck skulle ge ut på gul slang eller ta hem på röd livlina o s v. 
Alla arbetsmoment av intresse noterades på en sammanställningsritning, varigenom 
bärgningsledaren hela tiden hade överblick över läget. 

Bärgningsmateriel och annan erforderlig materiel (t ex dykarutrustningar, arbets
verktyg, specialverktyg o d) rekvirerades från de tre örlogsvarven, i första hand från 
OVG. Såväl COVG som CGE- den senare utsågs f ö av CM till överledare för före
taget- fick i uppdrag att på alla sätt bistå bärgningsledaren. Till bärgningsledare ut
sågs Göteborgseskaderns dykaröverledare, mariningenjör Olof Sjöholm. Utrust
ningsarbetena utfördes på sex dagar, 6-11 maj 1946. 

Uppankring och förtöjning 

Redan den 3 maj påbörjades utläggning av lättare förankringsmateriel kring U 3503. 
Den först uttagna materielen visade sig emellertid på ett tidigt stadium vara otillräck
lig , varför den kompletterades med tre 1200 kg ankare som alla utplacerades syd om 
U 3503. Trots denna gedigna uppankring draggade ankarna när Styrbjörn och Gripen 
(Drt'tken) i svårare väder låg sida vid sida över U 3503. 

Uppankringen medgav förtöjning av de båda fartygen i vind upp till 8 m/sek från 
syd-sydväst . När Gripen (Draken) ensam låg i förtöjningarna kunde fartyget ligga 
kvar upp tJI! 10 m/sek i denna vindriktning . Detta förtöjningssätt- Draken ensam
användes oftast mot slutet av bärgningen då vädret var som sämst. Från andra vind-
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riktningar än SSW var bärgningsplatsen tämligen skyddad. 
I samband med uppankringen kopplades telefon till en kustartillerianläggning på 

Risö, och på så sätt fick man direkt förbindelse med marindistriktets växel. Denna te
lefonförbindelse ansågs av bärgningsledaren ovärderlig . 

I början av bärgningsföretaget var det svårt att förtöja Gripen på exakt plats därför 
att dess spel tycktes vara otillräckliga. Därför togs alla förtöjningsvajrar ombord på 
Styrbjörn, och Gripen förtöjdes vid dess sida. Men fartygen for illa i svårare sjö. När 
man senare fått större vana förtöjde man därför Draken till bojarna, och Styrbjörn la
des för om bärgningsfartyget och användes för förtöjningsarbeten i allmänhet och 
som hjälp vid avgång i hårt väder. 

Vid uppblåsningsförsöken biträdde i allmänhet två eller tre kustubåtar med hög
trycksluft. För att inte i onödan skada fartygen förtöjdes dessa på ca 10 m avstånd . 

Personal 

Vid bärgningsarbetets början kunde som tidigare nämnts inga utbildade dykare kom
menderas till bärgningsföretaget på grund av skolor och andra kommenderingar. 
Företaget igångsattes därför med hjälp av en specialkurs för dykare som i vänjnings
övningar hunnit ned till det aktuella djupet 20m. Dessa elever kunde givetvis inte be
ordras att gå ned i ubåtens inre. Dylika arbeten måste utföras av utbildade dykare , 
och sådana kunde till en början kallas endast för kortare perioder och då för att av
lägga kvartalsprov eller årsprov för dykare. Det var tungrott och osäkert och bärg
ningsledaren upplevde det som en stor lättnad när några fullt utbildade dykare helt 
kunde disponeras i mitten av juni . Eleverna var duktiga men till en början alls icke 
kvalificerade för ett bärgningsföretag som detta. Rutinen kom med tiden och snart 
kunde även eleverna klara av de mera komplicerade uppgifterna . 

Det tekniska utförandet av bärgningen 
Den 13 maj fick man från CM den slutgiltiga marinordern som reglerade "bärgnings
övningen", och samma dag på eftermiddagen utlades ett 1200 kg ankare syd U 3503. 
Någon tidspillan hade man inte råd med, och ett synnerligen effektivt utnyttjande av 
tiden blev företagets främsta kännemärke även under den fortsatta verksamheten. 

l. Ballasttankarna 

Enligt bärgningsledarens bedömning borde undanskaffandet av vattnet i ubåtens bal
lasttankar inte bereda några större svårigheter, under förutsättning att luftavloppen 
var stängda. Ingen av tankarna hade bottenluckor. Samtliga var öppna till sjön ge
nom slitsar, och därför borde det gå bra att sticka in en blåsslang genom en av dessa 
slitsar och låta den vid blåsningen uppkomna luftkudden tränga undan vattnet . 

I tre av tankarna - ballasttank 3 BB, vattentäta backen och häcken- visade det sig 
emellertid att luftavloppen var öppna. Luftavloppet till ballasttank 3 BB, som öpp
nade utåt, tätades genom att ventiltallriken kilades fast mot sätet. De övriga två luft
avloppen, där ventiltallriken öppnade inåt, tätades genom blindflänsning med plåt 
och ankarjärnsbult. Under arbetets gång visade det sig också lämpligt att ha kontroll
erbara luftavlopp på ballasttankarna, och därför borrade man 16 mm hål på toppen 
av varje tank . Dessa hål tätades vid behov med träpluggar. 
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2. De tryckfasta rummen 

Även ubåtens tryckfasta rum skulle länsas genom blåsning. Det bedömdes mindre 
lämpligt att borra hål i fartygets botten, och därför ordnades vattenavlopp genom att 
sätta in tryckfasta slangar mellan rummens lägsta punkter och ett avloppshål i när
maste lucka. För att enklast möjligt kunna utföra dessa anslutningar tog man upp 
samtliga fyra nedgångsluckor och alla tre batterirumsluckorna till ytan och skickade 
dem till ÖVG, där man tog hål i dem och arrangerade anslutningar för tryckluft och 
avgående vatten. 

3. Brännoljetankarna 

De i förutsättningarna antagna vattenvolymerna kunde inte undanskaffas i de tryck
fasta rummen . Det blev därför nödvändigt att tömma brännoljetankarna för att far
tyget skulle få tillräcklig flytkraft . Därför måste man från utsidan borra hål i brän
noljetankarna. Detta liksom igängning av nipplar och kikar igångsattes därför på ett 
tidigt stadium. 

Man ville gärna försöka ta till vara den brännolja som fanns i tankarna. Det på ubå
tar vanliga utjämningsröret mellan brännoljetankarna och det omgivande vattnet som 
brukar leda upp till ett utjämningskärl i tornet, kunde man till en början inte hitta , 
men det fungerade uppenbarligen och släppte in vatten i tankarnas undre delar. Det 
visade sig nämligen att oljan kunde ledas i slangar från nipplar på tankarnas översta 
punkter upp till ytan. På grund av brännoljans lägre specifika vikt (0 .85) kunde den 
dessutom ledas 1.5 m över vattenytan och direkt in i bärgningsfartygets egna bränn
oljetankar. På detta sätt kunde man ta upp ca tre ton olja per dygn . 

Sedan en av brännoljetankarna tömts genom denna metod blåstes den med luft ge
nom samma nippel, varvid vattnet undanträngdes genom utjämningsröret . När tan
ken tömts på vatten ersattes detta av utströmmande luft. Sedan var det inga svårig
heter att lokalisera utjämningsröret i falska tornet. Man bröt igenom bordläggningen 
där, sågade av utjämningsröret vid en fläns , monterade en ventil med brandpost
koppling och kopplade en brandslang till röret. Från de återstående tankarna kunde 
oljan därefter tryckas ut genom utjämningsröret och tas upp via brandslangen. 

4. Provblåsning 

Allteftersom luckorna drogs fast provblåstes de tryckfasta rummen för att kontrollera 
tätheten. Det visade sig att dykarna inte hade lyckats få de tryckfasta skotten täta : 
trycket fortplantade sig ut i hela fartyget , och detta visade sig senare vara synnerligen 
olämpligt. Smärre läckor i manometerrör , talrör och tryckskrovsgenomgångar för 
elektriska ledningar upptäcktes och tätades . 

Samtidigt med att mudderspolning av ubåtens sidor akterut påbörjades , montera
des. tryckluftslangar till samtliga ballasttankar och tryckfasta rum. Brännoljetankarna 
kontrollblåstes. Från brandpostkopplingarna som monterats på utsidan av nedgångs
luckorna och batterirumsluckorna drogs brandslangar upp till bärgningsfartygets 
däck, där vattenmätare kopplades in för att man skulle kunna kontrollera den utblås
ta vattenmängden. 
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Under den första provblåsningen av hela tryckskrovet , konstaterades att tryckför
lusten i brandslangarna var så stor att vattnet inte kom upp till ytan. Okade man 
trycket, uppstod stora svårigheter att få nedgångsluckorna täta. Brandslangarna mås
te därför kopplas bort igen. En dykare stationerades på ubåtens däck för att stänga 
brandpostförskruvningen när luft började tränga ut ge.nom den , d v s så snart vat
tenytan inne i fartyget sjunkit till de tryckfasta slangarnas underkanter. Man förutsåg 
att dykaren skulle sitta kvar på ubåtens däck under uppblåsning, och därför fick han 
särskilda direktiv angående uppehållsplatser under blåsningen och om åtgärder un
der ubåtens färd upp och ned under vattnet. 

5. Uppblåsning 

Den 6 augusti kl 02 .00 påbörjades det första allvarligt menade uppblåsningsförsöket. 
I detta deltog två kustubåtar och Draken. U 3503 blåstes enligt tidigare uppgjort 
schema, med början förut. Kl 09.45 lättade ubåtens förstäv och kom till ytan men 
sjönk igen efter någon minut av då okänd anledning. Av uppslamningen i vattnet att 
döma hade hon suttit relativt fast i botten och dragit med sig stora mängder mudder 
då hon lossnade. 

Blåsningen fortsattes emellertid , och stäven kom åter upp i ytan , den här gången 
mindre häftigt. Nu stannade hon uppe i ca fem minuter innan hon sjönk igen. 

Sedan ubåtarna under lunchuppehållet kompletterat luftförråden, blåste man 
igen, denna gång varsammare och längre akterut för att få en gynnsammare trim
fördelning. Kl 18.45 lyftes förskeppet till ca 10 m ovan vattenytan men sjönk igen. 
Blåsningen fortsatte, och kl 20.50 kom förstäven ånyo till ytan , där den stannade i ca 
20 minuter. 

Ubåten kunde trots kraftig blåsning inte bibringas ytterligare flytkraft. På något 
sätt måste vatten tränga in i fartyget, in i de längst ned belägna tryckfasta rummen . 
Då ingen luftläcka kunde upptäckas genom luftuppkok eller dylikt gjordes en ännu 
noggrannare undersökning av förskeppet , som nu befann sig ovan vattenytan. Då 
upptäckte man att minst två torpedtuber förut om babord var läck. Luften från dessa 
gick upp i vattentäta backen genom dess slitsar, som delvis befann sig ovan vatten
ytan , och försvann således oförmärkt ur fartyget. Senare upptäckte man att luften ha
de banat sig väg vid pejlanslutningen i tubtankarna genom förbindelseledningen upp 
till tuberna och därefter ut genom de yttre luckorna . 

Förnyade uppblåsningsförsök spolierades av dåligt väder. Flera gånger tvingades 
fartygen att gå in till Nya Varvet. Försök att täta torpedluckorna gjordes emellertid 
genom att tätningsytorna upprepade gånger borstades rena och genom att stänga des
sa inifrån , vilket var ett svårt arbete som utfördes i trångt utrymme och totalt mörker. 
Tätningen blev heller inte särskilt bra . 

Den 19 augusti hade vädret blivit så pass bra att man kunde ankra upp och för
bereda nytt uppblåsningsförsök . Eftersom läckorna förut inte kunnat tätas ordentligt , 
försökte man nu blåsa upp fartyget med aktern före . Detta lyckades såtillvida som ak
tern stannade kvar ovan vattenytan med ett reservdeplacement av ca 40 ton . Nu hit
tade man betydande läckor i propellerhylsorna och avgasventilerna. 

På grund av det goda reservdeplacementet kunde dykeriarbetet detaljledas från 
3503:s akterskepp. Man tätade propellerhylsorna genom att slå in smala träkilar runt 
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axlarna, ett arbete söm var nog så besvärligt, därför att om man tappade en sådan kil 
-och det gjorde man ganska ofta- så flöt den genast upp och man var av med den. 
Avgasventilerna sattes igen med två träpluggar med 60 cm diameter. 

Den 23 augusti på eftermiddagen gjordes ett nytt försök att blåsa fartyget rent från 
vatten. Luft fick man från Draken, U 7, U 8 och U 9 samt från en större bergspräng
arkompressor ombord på Draken. Nya slangar hade kopplats och 46 ,000 m3 luft 
pressades in i U 3503 på 55 minuter. Resultatet blev stora luftuppkok från diverse 
läckor runt propelleraxlarna och avgasventilerna. Då luftförråden var slut , måste för
söket uppges. 

Vädret som tidigare varit vackert, började nu bli sämre igen. Därför beslöt man att 
med frångående av tidigare förfaringssätt försöka blåsa fartyget på så sätt att det kom 
upp med nolltrim . Då borde läckorna förut och akterut inte betyda så mycket. 

6. Flott! 

På morgonen den 24 augusti var spänningen stor bland dykarna och besättningen på 
Draken. Nu fylldes de tidigare blåsta ballasttankarna med vatten, och sedan tömdes 
de inre rummen helt och brännoljetankarna till största delen. Luftslangarna koppla
des om så att alla ballasttankarna kunde blåsas samtidigt. I detta läge beräknades 
3503 utöva ett tryck av 10 ton mot botten. Av säkerhetsskäl minskades antalet dykare 
på ubåten efterhand som den blev lättare. Kl 18.30 var endast en dykare nere, då 
förstäven utan föregående varning började lyfta. Dykaren som befann sig på ubåtens 
däck när den lättade- han satt på den smala akterstäven- fick anstränga sig ordent
ligt för att hålla sig kvar. Han var inhöljd i luftbubblor och "det riste och skakade och 
dånade, och man hade bara en tanke i huvudet: att till varje pris hålla sig kvar "Han 
lyckades med detta, men råkade sedan ut för sensationen att ubåten- sedan den åter 
sjunkit- fick över 40° slagsida, för att därefter åter resa sig. Slagsidan berodde på att 
ubåten kommit ned i en grop på botten. 

Så snart dykaren fullgjort sitt uppdrag togs han upp och man kunde börja blåsa bal
lasttankarna. Det stod nu klart att ubåten var lättast förut. Blåsningen koncentrera
des därför till akterskeppet, där tankarna blåstes med högsta möjliga lufttryck. Kl 
18.56 kom U 3503 till ytan med förstäven före på rätt köl- och stannade uppe! Hela 
uppblåsningen från det ubåten lämnade botten till den var fullt uppe tog mindre än 15 
sekunder. Bärgningsledaren konstaterade torrt att "det var stora krafter i rörelse". 

Styrbjörn och Starkodder, som legat kopplade till ubåten i flera dagar, började ge
nast bogsera , men drog omedelbart av var sin tretums vajer. Draken lades därför på 
sidan om U 3503 och drog in ubåten till fjorden mellan Fogdö , Risö och Tanneskär, 
där hela bärgningsstyrkan ankrade upp. 

Under de följande två dagarna tätades en delläckor ovan vattnet och man gjorde 
klart för inbogsering till Göteborg. Sent på kvällen den 26 augusti kunde man förtöja 
vid kaj, efter att vid flera tillfällen ha haft grundkänning innan man kom ut på Dana
fjorcl. Nästa dag dockades fartyget i Götaverkens stora docka och överlämnades till 
CÖVG. 

7. Dramatik in i det sista 
U 3503 dockades i Götaverkens stora flytdocka tisdagen den 27 augusti 1946 tillsam-
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mans med Rederiaktiebolaget Nordstjernans m/s Ecuador. Strax efter dockningen 
kom ubåten på glid med kölen styrbord hän så att de vajrar, som anbringats för att 
hålla fartyget i läge under själva dockningen, blev sprängstyva om styrbord och slaka 
om babord. Detta varnade personalen ombord på ubåten så att den, innan vajrarna 
sprängdes, hann skynda undan och sätta sig i säkerhet. Fartyget kantrade över till ba
bordsidan, föll av blockraden och slog i dockans däck som delvis spräcktes. Ubåtens 
skrov skadades av en del kölblock som trängde genom ytterskraveL Fartyget lade sig 
i en lutning på mellan 60 och 70°. Ecuador kom undan oskadd. 

Marindirektör Anders Linden gjorde tillsammans med bl a inspektören för torped
och ubåtsvapnet (ITUV), kommendör S G Weinberg, en inspektion av ubåten där 
hon låg kantrad i dockan. 

Det var mycket svårt att ta sig fram inne i fartyget på grund av den kraftiga lutning
en och därför att alla ytor efter att ha legat i vatten i mer än ett år var överdragna med 
ett slemmigt och halt skikt. Vid kantringen i dockan hade dessutom lösa inventarier, 
lådor, proviant o d kastats huller om buller. Besiktningen gav emellertid vid handen 
att materielen var i oväntad ringa grad påverkad av den långa tiden i vattnet och så 
vitt man kunde se i övrigt fri från yttre påverkan. 

Linden gav sitt oförbehållsamma beröm till bärgningsledning och dykare: 
"Besiktningen gav vidare vid handen, vilka ofta utomordentliga svårigheter som 

förelegat vid fartygets bärgning för att kunna lokalisera läckor, täta vid sänkning
en av ubåten öppnade ventiler samt i de olika rummen aptera slangar, så att en ef
fektiv länspumpning kunde ernås. Det tidigare intrycket av en skickligt ledd, och 
med stor kunnighet genomförd bärgning, bestyrktes. " 

I samband med utdockning av Ecuador restes ubåten på rätt köl igen och kunde 
därefter torrsättas utan ytterligare komplikationer. 

8. U "U 3503" skrotas 

Ett skrotningskontor under ledning av mariningenjör Sjöholm upprättades på Nya 
Varvet. Alla delar av ubåten, som bedömdes vara av värde, studerades av ex
perter inom respektive område (skrov, torpeder , motorer , hydrofoner o s v) och 
alla detaljer, som av experterna bedömdes som värdefulla, demonterades och av
ritades. De tillvaratagna beskrivningarna av ubåten studerades systematiskt och 
de olika studieobjekten registrerades. Så t ex togs snorkeln tillvara och överfördes 
först till Draken och sedermera till U 9 som förlorade den vid en påsegling i södra 
Östersjön. Ubåtsbatterierna var mycket avancerade och blev sedermera mönster 
för våra ubåtar liksom även torpederna och skrovet. Tryckskrovskonstruktionen 
och svetsmetoderna gav oss värdefulla erfarenheter. Enligt Sjöholms bedömning 
vann vi genom dessa studier mycket tid vid det fortsatta utvecklingsarbetet på våra 
ubåtar. 

DYKERIVERKsAMHETEN 
De erfarenheter bärgningsledningen fick under expeditionen var många och värdeful
la . Endast tungdykare iklädda den konventionella kopparhjälmen med luftslang, liv
lina och separat telefonkabel kunde användas, därför att den s k lätta utrustningen 

169 



Fig 2. En nöjd och glad bärgningsledare efter fullgjort uppdrag. 

än~u inte fanns tillgänglig . Utrustningen var tung och klumpig och det var fysiskt an

stran?.andeo bara attta sig fram på botten. Det var därför viktigt att göra allt som gick 

a~t g~ra pa ytan for at~. underlätta arbetet under vattnet. Personalen ombord på 

b~r~mngsfartyget llled bargmngsl~dare och dykarledare i spetsen spelade en mycket 

viktig roll . Deras satt att leda och mstruera dykarna under deras skiftande arbeten var 

av avgörande betydelse för företagets framgångsrika genomförande. 

__ De~ fortsatta redogörelsen bygger väsentligen på Sjöholms erfarenheter från 

bargmngen av U 3503, vilka han rapporterade till Kungl Marinförvaltningen den 31 
oktober 1948. 

Dykerifartygets läge i förhållande till arbetsplatsen 

l l]ärg~ingsle~arens slutrapport anges att första förutsättningen för ett gott dykeriar

bete pa vrak ar att dykenfartyget omsorgsfullt förtöjs ovanför vraket. Vi erinrar oss i 

detta sammanhang att väderleksförhållandena under bärgningen av U 3503 inte alltid 

var de bästa. Den förankringsmateriel som från början fanns tillgänglig på bärgnings

ubåten var otillräcklig och måste kompletteras med tre 1200 kg ankare, men även det-
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ta var i vissa situationer otillräckligt . Det var svårt att utan assistans från hjälpfarty

gen förtöja bärgningsubåten på exakt plats . 
Enligt Sjöholm bör , om vraket ligger på mindre djup än 40 m, dykerifartyget ligga 

strax vid sidan av vraket så att kommunikationerna med dykaren blir enklast möjliga . 

På dykdjup över 40 m blir följderna av en eventuell uppflytning för dykaren större, 

varför dykerifartyget då bör läggas omkring10m vid sidan av bärgningsobjektet , men 

det horisontella avståndet till närmaste punkt på vraket bör dock inte överstiga 20m. 

Att lägga hjälpfartygen intill dykerifartyget visade sig i det aktuella fallet mindre 

lämpligt på grund av de ibland snabbt skiftande väderleksförhållandena . 

Dykarens väg till arbetsplatsen 

Dykaren bör om möjligt sjösättas med hjälp av dykarplattform . Om dykerifartyget 

ligger rakt över vraket eller omedelbart vid sidan av det låter man med fördel dykar

plattformen följa en i bärgningsobjektet fastsatt ledvajer. Är djupet ringa, kan emel

lertid bukten på en sådan ledvajer bli väsentlig , och då är det lämpligare att dykar

plattformen firas till botten och dykaren längs ett ledtåg tar sig fram till vraket . Ett 

sådant ledtåg bör i allmänhet ha ena parten på dykerifartygets däck för att möjlig

göra inhalning. Den part av ledlinan som går från dykarplattformen till dykarens ar

betsplats (vraket), bör inte vara fastsatt i plattformen utan löpa genom ett öga i den

na och vidare upp till dykerifartyget 
Om dykaren går ned på lejd , bör lejden vara fastsatt i vraket . Dykaren har efter 

nedstigning på icke fastsatt lejd ingen aning om riktningen till arbetsplatsen, och ett 

eventuellt ledtåg snor sig ofta in i lejden även vid måttlig sjögång. 
Under bärgningen av U 3503 sjösattes dykarna både med dykarplattform och via 

lejd. Dykarplattformarna fungerade utmärkt och manövrerades lätt med hjälp av dy

kerifartygets (ubåtens) torpedkranar. Lejden hölls ut från fartygssidan med hjälp av 

stora fyrkantiga frihult av trä för att underlätta för dykaren att ta sig ombord på dy

kerifartyget efter fullgjort arbete på botten. Om bärgningsubåten låg direkt över vra

ket och väderleksförhållandena var goda , hoppade dykarna i vattnet och sänktes i 

livlinan eller gick armgång i ledtåg. 
Vid alla arbeten på vrak gäller det att se till att dykaren har friast möjliga väg till 

ytan. Detta är speciellt viktigt om arbetsdjupet är stort , därför att riskerna vid en 

eventuell uppflytning då blir större . Antalet slangar och linor bör inskränkas till 

minsta möjliga , och dykaren måste instrueras att ta sig fram bortom och ovanför be

fintliga slangar och linor. På grund av arbetsplatsens läge är detta inte alltid möjligt, 

och det är därför viktigt att dykaren , när han återvänder , går runt sådana hinder på 

samma sida som han tidigare passerat dem. 
De linor som förband U 3503 med bärgningsfartyget var förutom ledtåg även ar

betslinor. Dessa användes för att hala ned verktyg o d till dykaren då han befann sig 

på så stort avstånd från dykerifartyget att man ansåg det olämpligt att använda hans 

livlina till detta. En arbetslina bör helst gå rakt upp från dykaren till ytan , och därför 

skedde dylika transporter oftast från en jolle eller från den s k dykarlanschan , en 

mindre motorbåt som var specialutrustad för dykeriarbeten. Ibland fäste man ett par 

glaskulor i arbetslinan för att underlätta arbetet på ytan . När dykaren halat ner sina 

verktyg och tagit loss dem, släppte han åter upp glaskulorna med linan. 
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Glaskulor används ofta även på dykarens luftslang för att göra det lättare för ho
nom att dra med sig den tunga slangen då han förflyttar sig på botten. Under bärg
ningen av U 3503 kunde man inte använda sig av detta hjälpmedel därför att sådana 
glaskulor mycket lätt hängde upp sig i den mängd andra slangar och linor som för
band bärgningsfartyget med den sjunkna ubåten. 

Undervattensarbeten på utsidan av U 3503 
Undervattensarbetena på U 3503 skilde sig i flera avseenden från konventionella dy
keriarbeten på vrak. Det rörde sig här om en ubåt av helt okänd typ från en främ
mande krigförande nation, och man visste i stort sett inte vad som dolde sig innanför 
skrovet. Man fann komplicerade läckor, vilkas tätning innebar svårlösta tekniska 
problem. Man upptäckte detaljer, tillverkade av metallegeringar som var mycket 
svåra att bearbeta under vatten. Man saknade detaljerade ritningar och beskrivning
ar. Genom mera tur än skicklighet hade man lyckats bärga ett antal tekniska beskriv
ningar av fartyget, och efter ett omfattande och skickligt restaureringsarbete blev 
dessa till ovärderlig nytta vid arbetsplaneringen före och under bärgningsarbeteL 
Men ändå fick man under arbetets gång användning för all sin fantasi och improvisa
tionsförmåga då det gällde att lösa de tekniska problem, som mötte dykarna då de 
ställdes öga mot öga med bärgningsobjektet. Dessutom fick man till en början arbeta 
med orutinerade dykare, vilkas praktiska erfarenhet av och skicklighet i motsvaran
de arbeten ovan vattenyta var stor men under vattnet var nästan obefintlig. De lärde 
sig emellertid snabbt och visade sig besitta den förmåga till improvisation, den seghet 
och den uthållighet som behövdes för att framgångsrikt genomföra sina arbetsupp
gifter. 

De första dykdagarna ägnades framförallt åt att låta dykarna orientera sig på bot
ten och att rensa den sjunkna ubåtens däck från diverse materiel som låg i vägen för 
det fortsatta arbetet. Detta var inte speciellt komplicerat, eftersom vraket ännu inte 
var förbundet med bärgningsfartyget med den mängd tillopps- och avloppsslangar 
som kom till efter hand. De svåraste undervattensarbetena under detta skede var 
losstagningen av nedgångsluckorna och batterirumsluckorna samt borrningen av hål i 
brännoljetankarna och gängningen av dessa hål. 

l. Losstagning av luckorna 
Losstagningen av luckorna var ett komplicerat arbete. I möjligaste mån försökte man 
använda konventionella handverktyg (hylsnycklar, fasta nycklar, skiftnycklar , slägga, 
spett o d), men ibland fick man försöka skära loss dem med undervattensskärbrän
nare. Dykarna hade ingen erfarenhet av sådant arbete under vattnet, och dessutom 
fungerade anläggningen dåligt . Man konstaterade att skärlågan inte alls hade samma 
kraft som en skärbrännare ovan vattnet, och iordningställande av aggregatet och in
regleringen av lågan var tidskrävande, eftersom finjusteringen var av väsentlig be
tydelse. Det visade sig också att legerade material i allmänhet inte kunde skäras . 

En undervattensskärapparat består av en speciell skärbrännare med tillhörande 
gummikabel som innehåller fyra hoplindade slangar, som skall anslutas. Till appara
turen hör oljeavskiljare och reduceringsventiler. Brännaren, som matas med vätgas 
och syrgas till värmelåga, syrgas till skärlåga samt luft till skyddsstråle, har fyra tillopp 
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som regleras med tre ventiler och en kikkran . Verkningssättet skiljer sig från det hos 
en vanlig skärbrännare genom att lågan omges av en skyddande luftmantel som skall 
hindra vattnet från att släcka den. Brännaren måste tändas innan den skickas ned till 
dykaren, och dessutom måste man ställa in reduceringsventilerna på lämpligt tryck 
efter en speciell tabell. Mycket ofta slocknade lågan på vägen ned eller just som dyka
ren skulle använda den, och då måste han skicka upp den igen för ny tändning. 

Skärbränning användes så litet som möjligt och bara för grova arbeten . Bärjärnen 
över batterirumsluckorna skars t ex av på detta sätt. Att sedan få loss muttrar och lås
bleck som höll fast luckorna var ett svårt och fysiskt påfrestande arbete och försvåra
des ytterligare till och från av hårt väder på ytan och strömt vatten. Man fick då ar
beta i par , varvid den ene dykaren helt sonika satte sig på den andre , som liggande 
bearbetade muttrarna med nycklar och slägga. Man fann efter några dag~r att man 
behövde specialverktyg, och sådana konstruerades och tillverkades vid OVG efter 
dykarnas anvisningar. Man lärde sig snart att man vid losstagning av muttrar och 
pionbultar i batterirumsluckor och andra i djupa hålliggande luckor och ventiler med 
fördel kunde använda långa hylsnycklar , som för att nå god men centralt angripande 
vridkraft försågs med slagrattar . 

Arbetet med att ta upp de tryckfasta luckorna och sedermera åter sätta ned dem, 
sedan lufttillopp och vattenavlopp monterats, tog ca 260 dyktimmar fördelade under 
två månaders tid. 

2. Borrning av hål 
Samtidigt med att man började demontera nedgångsluckorna borrade man från utsi
dan hål i brännoljetankarna, gängade hålen och pluggade för att senare montera 
nipplar som försågs med slangar för att ta upp fartygets bränsle. Man använde sig av 
pneumatiska handborrmaskiner. Detta arbete var fysiskt mycket påfrestande för dy
karna och tog lång tid, men var nödvändigt för att avlägsna oljan och göra fartyget 
lättare. Telefonposten (författaren) lärde sig många nya kraftuttryck under detta ske
de av bärgningsarbeteL 

Vid borrning med tryckluft användes luft av minst 12 kg/cm' tryck . Lägre tryck var 
på grund av tryckförlusten på vägen ned till dykaren inte användbart. Den största 
svårigheten vid borrningen var emellertid att få ett ordentligt tryck mot arbetsstycket , 
d v s den plåt som skulle borras. En planka, ca 10(}.-150 cm lång , i ena ändan försedd 
med en ca 50 cm lång sladd med krok , visade sig ändamålsenlig. Ett annat sätt som 
användes under detta arbetsskede beskrivs längre fram i avsnittet "Dekompression. 
Dykarsjuka." 

För att förenkla borrningsarbetena införskaffades ett Cox' bultgevär. Detta var vid 
denna tid en ny uppfinning, och ingen hade någon erfarenhet av dess användning . Ett 
bultgevär består i stort sett av mantel med avfyringsanordning och magasin med am
munition. "Ammunitionen" utgör i princip en bult , förenad med en kolv, och en 
laddning med tändhatt. Dykaren tar manteln med sig till arbetsplatsen , och magasi
net laddas med ett skott (=bult) på ytan , varefter det skickas ned till dykaren som an
bringar det i manteln, placerar den dikt an den plåt som skall genomskjutas och av
fyrar. Vid avfyringen drivs kolven isär från tändhatten och driver fram bulten till dess 
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kolven träffar anslagsstycket, varvid bulten skiljer sig från kolven. Vid bärgningen av 
U 3503 sköt man med s k luftbultsammunition (hålbultsammunition), där bulten är 
centralt genomborrad och försedd med en spets som- sedan bulten skjutits fast- kan 
skruvas loss med en specialskruvmejsel så att ett fritt genomgående hål bildas . 

Nipplar som gängades in i vraket placerades så skyddat som möjligt. Det visade sig 
nämligen att vajrar, slangar, lejdare o d från bärgningsfartyget ofta fastnade i nipp
larna, som bröts av och måste ersättas. Man lärde sig också att naja fast slangarna i en 
nippel till vraket i en bukt mellan fastsättningspunkten och nippeln. 

Arbetet på brännoljetankarna var synnerligen omfattande och tog 74 dyktimmar 
fördelade över 23 dagar. 

Dykarlejden var oftast inte lämplig att använda mot en buktig fartygssida då dyka
ren inte fick tillräckligt gott fotfäste . Vid borrning, gängning, gasskärning och andra 
längre dykeriarbeten satte man ned en vanlig trästege på botten. Man fann snart att
för att inte onödigtvis försvåra hanterande! av denna stege - de tyngder som fästes i 
stegen inte borde ge större sjunkkraft än 20 kg. 

Komplicerade arbeten inne i "U 3503" 
Innan dykare kunde gå in i ubåten måste batterirummen spolas rena med vatten för 
att man i mesta möjliga mån skulle få bort den svavelsyra som förmodligen fanns där. 
Visserligen skyddades dykarnas händer av handskar, men det fanns risk för att dessa 
kunde vattenfyllas, varför händerna dessutom insmordes med fett eller såpa. 

Efter hand som man fick loss luckorna, placerades de tryckfasta slangarna längst 
ned akterut i varje rum på den plats som kunde beräknas bli rummets längsta punkt. 
Fartyget stod med akterlig lutning. Detta arbete inne i fartyget var emellertid till en 
början alltför krävande för dykarkursens elever. Ubåtens inre var synnerligen svår
framkomligt och de dykarlampor som var tillgängliga under den första tiden var till 
föga nytta. Problemet med silar vid slangarnas undre ändar innebar stora svårigheter, 
men löstes slutligen så att de mängder av konservburkar som fanns i ubåten stuvades 
runt slangens nedre ända och härigenom utestängde större föremål. 

Lucköppningarna var så små att dykarna inte kunde passera genom dem då den 
tryckfasta slangen låg genom öppningen. Därför måste dykaren först gå ned i ubåten . 
Därefter kunde slangen manas ned. Sedan dess nedre ända fastgjorts ordentligt på 
avsett ställe, fördes hela slangen ned i ubåten och då kunde dykaren åter ta sig upp ur 
fartyget. Med hjälp av en vid slangen fastsatt lina kunde slangen åter föras upp genom 
lucköppningen. Luckan togs därefter ned till ubåtens däck , och slangen fastsattes i 
den på luckan monterade flänsen. Relativt tjocka och mjuka gummipackningar an
vändes för att underlätta för dykaren att få anslutningen tät. 

I de flesta fall kunde dykaren relativt lätt få ned slangen till avsedd plats . För att 
kunna göra detta måste han lokalisera, öppna och gå ned genom luckor i däcken inne 
i fartyget , (batteridäck o s v) och ta sig fram genom trånga korridorer i fullständigt 
mörker. I två fall, då dessa luckor var så hårt ansatta att dykaren omöjligt kunde få 
upp dem, måste sprängning göras inne i fartyget. För att ingen skada skulle uppkom
ma, försågs sprängladdningarna med kraftiga fördämningar och minskades till om
kring 113 av föreskriven kvantitet. Sprängningarna hade avsedd verkan. 
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Dessa arbeten kunde ibland medföra komplikationer och faror för dykarna som in
te kunde förutses. Ett exempel på detta är en episod som dåvarande dykareleven 
Folke Holm återgav för författaren vid årsskiftet 1980-81 , alltså nära 35 år efter det 
den hände. Holm berättar: 

"För att tömma tryckskrovet på vatten förfor vi på följande sätt. Efter att ha de
monterat ackumulatorluckorna gjordes anslutningar på dessa för inmontering av 
både luftslang och armerad evakueringsslang. Att aptera luftslangen var i regel 
mycket lätt . Värre var det med den armerade , tunga och otympliga slangen. Att 
den måste vara armerad berodde på att den inte fick tryckas samman . Genom den 
skulle det avgående vattnet passera. Denna slang måste ju också med den nedre 
ändan dras så djupt ned i fartyget som det var möjligt. Et~ av mina u~pdrag under 
bärgningen var att utföra detta. För att ~å lägsta punk~en 1 far;yg.et m" as te .man pas: 
sera ett antal sektioner och rum. Det v1sade s1g att for att na d1t maste pg ocksa 
passera genom en trång gång på vars båda si?or ~a~ staplade en mängd stora fy.r
kantiga lådor, ca 1/2 m i fyrkant. Jag kunde sa smanmgom rakna ut att de 1"nneholl 
ett antal kalipatroner. Det fanns mängder av dem . Jag stuvade upp dem sa att Jag 
kunde passera med slang och livlina. Hela tiden arbetade jag i mörker; fick känna 
mig fram . När jag nådde den lucka som jag skulle öppna för att ;edan få ned tillop
pet för slangen , var det omöjligt att få upp den. Men slangen masteJu ner. Ja.g f1ck 
få upp till ytan (bärgningsfartyget) igen , krypa genom alla sekt!Onern.a for. att 
skatta sprängmedel (som i regel var trotyl eller sprangdeg) med elektnsk tand-
ning. 
Jag kravlade omedelbart ner igen med nödvändiga attiraljer: trotyl, tändhatt och 
elkabel. Återfärden genom ubåten skedde på eftermiddagen. Jag märkte att det 
började blåsa en aning. 

Så småningom kom jag på plats med attiraljerna. Jag hade då den tunga dräk
ten, slang, lina, telefonkabel och elkabel för sprängningen. Medan jag låg där. o.ch 
arbetade i mörkret, kände jag i skrovet att något hände med fartyget. Samt1d1gt 
fick jag meddelande i telefon att sjön steg och dykarna skulle upp. Jag var 1 det 
närmaste klar med fastsättningen av trotyl och tändhatt , varför Jag avslutade med 
att surra fast hela härligheten, surrade elkabeln extra noga så att inte den vid åter
färden skulle rubba trotylen . Så började återfärden. 

När jag kom fram till passagen med de. stuvade k~lipatronerna lö~tes gåtan m~d 
vad som hänt när jag hört oroväckande ljud. Alla ladorna hade falht ner over mm 
slang och lina och spärrade min återfärd till ~äck . Från dyk.arledarna u~prepad:s 
ständigt att återvända. Jag svarade 'uppfattat men var faktiskt helt avstangd fran 
min dykstation . För att komma upp måste jag återpassa samtliga lådor. " 

Holm lyckades bemästra den panikkänsla som nästan alltid uppstår hos en även 
rutinerad dykare i liknande situationer. Han visste att läget på ytan på grund av den 
tilltagande vinden började bli besvärligt, och han utsattes hela tiden för ordern "åter
vänd". Om han begärde hjälp skulle han ytterligare förvärra situationen för hjälp
personalen, utan att i nämnvärd grad förbättra sin egen. Han insåg att han måste helt 
lita till sig själv och underlät därför att rapportera sitt besvärliga läge . Han lyckades 
genom enorm koncentration och tillkämpat lugn få undan lådorna och centimeter för 
centimeter arbeta sig fram genom den trånga gången och ta sig upp på U 3503:s däck 
och vidare upp, för att på ytan få sig en duktig överhalning för sin senfärdighet. Bärg-

175 



Fig 3. Bråttom, bråttom! Om bärgningsubåten låg direkt över U 3503 och vädret var 
vackert hoppade dykarna i vattnet och sänktes i livlinan. Observera bryggan av trä 
öve_r bärgningsubåtens valrygg och dykarplattformen upphängd i torpedkranen. 
H]alpfartyget Styrbjörn i bakgrunden. 
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ningsfartyget befann sig då i ett kritiskt läge. Episoden var så pass skrämmande att 
den än i dag- 35 år senare - står helt levande för honom. 

Medan dykarna ändå var nere i ubåten, beordrades de att stänga alla ventiler de 
kunde komma åt såväl i bordläggningen som i de tryckfasta skotten . I brist på verk
liga ritningar var detta synnerligen omständigt. Dy karlamporna (strålkastare) visade 
sig tämligen oanvändbara . De var för tunga för dykaren att ha i handen vid arbete på 
lejdare eller vid klättring på skott . De saknade dessutom handtag. Ljusutbytet i det 
oljiga och grumliga vattnet var mycket litet på grund av strålknippets stora spridning. 
Mariningenjör A Lidholm vid ÖVG konstruerade då en speciallampa. Sedan denna 
erhållits , såg dykaren ungefär en meter framför sig. Ca 300 ventiler stängdes. 

Enligt bärgningsledarens bedömning föreligger inga som helst svårigheter att i 
tung dykardräkt gå ned genom en ubåtslucka med 600 mm diameter. Han anser vida
re att viktbälten kan förenkla nedgångssättet , men också göra dykaren alltför stabil, 
med följd att hans förmåga att utföra arbete försvåras. Vid viktbälten ovana dykare 
har ofta mycket svårt att röra sig på vrak. 

Svårigheterna att gå ned i en sjunken ubåt beror främst på nervositet , anser Sjö
holm . Han rekommenderar därför att dykarna under en specialkurs för dykare skall 
övas att gå ned genom hål som efterhand minskas så att fria öppningen till sist mot
svarar en ubåtslucka. Den härigenom erhållna vanan att röra sig inom ett begränsat 
utrymme är av största betydelse vid arbeten på vrak av alla slag. 

Läcktätning 

Smärre läckor upptäcktes allteftersom vattenytan sjönk inne i tryckskrovet. De lo
kaliserades och tätades . När ungefär halva vattenmängden i ubåten hade tryckts ut, 
uppstod en stor läcka som så småningom lokaliserades till snorkelmasten. Man tog 
då upp lucka 3 och en dykare gick ned genom aktra batterirummet till dieselmotor
rummet för att stänga ventilerna i SB dieselluftmast, genom vilken luften gick ut via 
snorkelmasten. I mörkret var det svårt att orientera sig. Dykaren lyckades emellertid 
stänga 33 ventiler innan han gick upp . Vid förnyad provtryckning visade det sig dock 
att han trots detta inte hittat rätt ventil. Man undersökte igen och hittade då en tryck
luftmanövrerad snabbstängningsventil (klaffventil) som - om den kunde stängas -
skulle stoppa läckan. Efter fruktlösa försök att manövrera ventilen för hand tog man 
loss det rör , genom vilket manövertryckluften föreföll att tillföras och genom att 
montera en tryckluftslang från bärgningsfartyget på en förskruvning i röret, kunde 
ventilen manövreras med luft från bärgningsfartygeL Slangen togs bort, nedgångs
luckan sattes på och vattnet inne i fartyget började åter tryckas ut. Men klaffventilen 
fick tryck från fel sida och skräcktes , varigenom så stor luftmängd förlorades att det 
inte gick att få ut mera vatten ur ubåten. 

Snabbstängningsventilen togs sönder för att stängas med kilar o d, men en hävarm 
som måste kapas av, kunde inte skäras av med undervattensskäraggregat Den visade 
sig senare vara tillverkad av ett rostfritt material. Man försökte då fylla hela masten 
med oljigt trassel, drev o d . Ca två m' tätningsmaterial pressades in och packades så 
hårt som det överhuvudtaget var möjligt. Inte heller detta hjälpte. Då återstod bara 
att genom långvarig uppvärmning försöka smälta av hävarmen . Detta tog 5 112 tim-
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mar. Sedan satte man åter ihop klaffventilen och ventiltallriken hölls pressad mot sä
tet med en domkraft . Arbetet tog 14 dagar att utföra. 

DEKOMPRESSION. DYKARSJUKA 
Under 57 dykdagar gjordes 300 dykningar under sammanlagt ca 2000 dyktimmar. Ti
derna på botten varierade. Enligt Folke Holm var dyktider på upp till tio timmar inte 
ovanliga under bärgningens slutskede. Dykarna ställde stora krav på sig själva, och 
de protesterade ibland då dykarledarna beordrade dem att gå upp. Entusiasmen var 
så stor att det ibland hände att dykaren i stället för att avbryta arbetet urinerade i 
klädningen trots att han väl visste att han skulle få göra ren den själv efter fullbordad 
dekompression. Största djup var 21 m och dekompression utfördes enligt den s k yt
dekompressionsmetoden. 

Dekompression 
De tabeller som användes enligt "Dykeritjänstinstruktion för marinen (Dykl M) 
1944" var betydligt kortare än de som gäller idag. För så extremt långa expositionsti
der som oftast förekom under bärgningsföretaget, finns enligt idag gällande be
stämmelser (Dykl M 1974) inga ytdekompressionstabeller. För den i 1974 års be
stämmelser angivna längsta expositionstiden med syrgasdekompression , 180 minuter 
på 21m djup, är den sammanlagda uppstigningstiden 48 minuter, och för längsta an
givna expositionstiden med luftdekompression, 170 minuter på 21m djup, 102 minu
ter. Detta bör jämföras med 1944 års föreskrifter , där ytdekompressionstiden för ti
der över 3 timmar på 20- 22 m djup var sammanlagt 50 minuter i kammare, såväl 
med syrgasandning som med luftandning. De få dykarprotokoll som finns tillgängliga 
från bärgningsföretaget, antyder dessutom att dekompressionstiderna var ännu kor
tare än vad som anges i dåvarande bestämmelser, trots att tiderna på botten mycket 
ofta översteg 5 timmar och- som antytts- ibland 10 timmar. Man har uppenbarligen i 
protokollen räknat in även den tid dykaren använde från botten till ytan liksom också 
tiden för partiell avklädning av dykaren, innan denne kunde trycksättas i dekorn
pressionskammaren. 

Dykarsjuka och rekompression 
Trots de korta dekompressionstiderna , trots de ibland mycket långa expositionstider
na och trots det fysiskt ansträngande arbetet, förekom inga svårare fall av dykarsju
ka. Endast sju fall (bends) fördelade på tre dykare, krävde rekompression. Detta 
skall ses i relation till det stora antalet dykningar (300). Av de tre dykarna ansågs av 
bärgningsledaren en "vara mottaglig för dykarsjuka". Denne utsattes i fortsättningen 
inte för några längre expositionstider. Orsaken till de övriga fallen ansågs vara en allt
för lång tid (fem minuter) mellan ankomsten till ytan och trycksättningen i kam
ma;en, i kombination med alltför hårt arbete under dessa fem minuter: dykaren gick 
upp på lejd vilket är ett mycket tungt arbete ovan vattenytan. I samtliga dessa fall hade 
dykarna expositionstider på mer än fyra timmar. Sedan man slutat ta upp dykarna 
med lejd förekom inga fler fall av dykarsjuka. 
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Ett av fallen av dykarsjuka är intressant. Två dykare arbetade på 21 m djup med 
borrning och gängning av två 16 mm hål i den lodräta fartygssidan c.a 20 cm ovanför 
havsbotten. För att komma åt att arbeta låg den ene dykaren- han fick senare bends 
- på mage och höll luftborrmaskinen framför sig med båda händerna. För att hålla 
honom kvar på botten satt den andre dykaren på kamratens rygg och pressade luft
borrmaskinen in mot fartygssidan med en planka som stöddes mot den under honom 
liggande dykarens hjälm. Den underliggande dykaren begärde och fick minsta möj
liga luft för att göra sig så tung som möjligt. Borrning och gängning av ett hål tog mel
lan 50 och 70 minuter. 

Dykaren som hade legat på botten gick upp på lejd och tiden på ytan var fem minu
ter. Därefter gjordes ytdekompression på sätt som nu var rutin, trots att så hårt ar
bete tidigare inte utförts. Något mer än en timme efter det dekompressionen ~vslutats 
fick dykaren bends. Rekompressionsbehandling inleddes omedelbart, oc~ pa trycket 
0.3 kg/cm2 försvann smärtorna. Rekompressionen fortsatte därefter en.hgt .Dyk! M 
1944 tabell III (0.2 kg/cm2 i 10 min och 0.1 kg/cm2 i 10 min) utan komplikatiOner. 40 
minuter efter rekompressionsbehandlingens slut klagade dykaren över synbesvär och 
värk runt ögonen. Vid undersökning konstaterades s k kikarsyn, d v s starkt begrän
sat synfält. Trycket i kammaren togs upp långsamt, och på 1.2 kg/cm2 förbättrades 
synen. Efter 30 minuters uppehåll på 1.2 kg/cm2 sänktes trycket till 0.9 kg/cm

2 
och 

patienten fick andas syrgas i ett inne i kammaren arrangerat syrgastält. I fortsättning
en följdes i stort sett tabell III (75 minuter till ytan) men minskades något eftersom 
patienten andades syrgas under rekompressionen. Efter behandlingen var dykaren 
symptomfri och helt återställd. Såvitt författaren minns dök denne dykare redan da-
gen efter. . . 

En bidragande orsak till sjukdomsfallet ansågs vara den koldiOXidhalt som dyka-
rens andningsluft med säkerhet innehöll och till vilken såväl det hårda arbetet som 
den minskade luftmängden bidragit. 

SLUTORD 
Den tungdykarutrustning som användes vid bärgningen av U 3503 år 1946 skiljer sig 
inte i någon större utsträckning från den som används idag. Sjöholm fann beträffande 
hjälmen att fastsättningsknaparna för blytyngderna inte var tillförlitliga: dykare tap
pade vid flera tillfällen ryggtackan. Han föreslog att dessa knapar skulle förses med 
ett väl avsvarvat huvud i likhet med knapparna på de engelska Siebe-Gormanhjäl
marna, och att tackornas påhängningsanordning skulle fräsas till passning på knapar
na. Så har också skett, liksom att grenremmen numera är en verklig rem med sölja 
och inte som 1946 av enbart tågvirke . 

Under bärgningsarbetet förstördes ett flertal klädningar vid arbete i svavelsyre
haltigt vatten och genom att förslitningen under bärgningsföretaget var stor. Sjöholm 
föreslog därför att man vid omfattande arbeten på ringa djup skulle använda lösa 
överdrag över dykarklädningen. Det har senare inte varit aktuellt att förfara på detta 
sätt, men man har använt sig av överdrag över lätta dräkter vid arbeten i oljebe!llängt 
vatten o d. Dessutom är materialet i den tunga dykarklädningen numera betydligt 
mera slitstarkt än tidigare. 
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Tåhättorna på dykarskorna var år 1946 fastskruvade och ramlade ofta av. Idag är 
tåhättorna nitade fast i skorna , och det är mycket svårt att tappa dem . 

Dykarhandskarna var under bärgningen av U 3503 ett problem och är så fortfaran
de . Forskning pågår dock för att söka få fram dykarhandskar som både isolerar mot 
kyla och är tillräckligt smidiga och hållfasta för att dykaren skall kunna utnyttja det 
mesta av handens kapacitet under vattnet . 

Bristen på luftslangar var stor under bärgningsföretageL Förutom armerade slang
ar för blåsning av vraket, fanns det två sorters slangar vid denna tid , nämligen slangar 
för trycket 6 kg/cm' och för 12 kg/cm'. Dessa var klädda och märkningen dålig . I ett 
fall sprängdes en 6 kg slang då den utsattes för för högt tryck. Sjöholm föreslog en 
bättre märkning av dylika slangar. Numera använder man uteslutande armerade 
slangar för trycket 20 kg/cm'. Dessa är klädda med gummiväv . 

Det visade sig under bärgningen att regleringsventiler av typ "modifierad Zetter
ström" fungerade relativt bra i rengjort skick, men efter en kort tid ärgade de , ven
tiltallriken hängde sig och arbetade då inte automatiskt. Den fungerade emellertid 
fortfarande som nickventil, men var ibland svår att komma åt , eftersom dess hatt in
ne i hjälmen var för liten . Den medförde ett väsentligt osäkerhetsmoment och blev 
ytterst impopulär bland dykarna. Problemet kvarstår i viss utsträckning, trots att 
ventilhatten numera gjorts större och trots att materialet i spindel och säten nu är ett 
annat . 

Undervattensskäraggregat av den typ som användes 1946 (Aga-Faxius) har nume
ra helt utgått och ersatts av elektrisk skärutrustning. Den 3.5 kg tunga elektriska dy
karlampan med elkabel upp till ytan har ersatts av en betydligt lättare batteridriven 
dykarlampa. I detta sammanhang kan nämnas att den separata telefonkabel som dy
karen jämte slang och livlina hade att släpa på år 1946, numera finns innesluten i 
luftslangen. Dessutom är bultgevär standard idag. 

Små förändringar i den tunga dykarutrustningen har således ägt rum under de 35 
år som förflutit efter bärgningen av U 3503. Dykeriarbeten i tung utrustning är dock i 
nuvarande tid betydligt färre , och de tunga dykarna har i allt större utsträckning er
satts av lätta dykare med en utrustning som helt skiljer sig från de tunga dykarnas. 
Det förefaller idag högst osannolikt att en tung dykare skulle ta sig in i en sjunken 
och vattenfylld ubåt och utföra de synnerligen kvalificerade undervattensarbeten 
som flottans dykare gjorde för 35 år sedan under bärgningen av U 3503. Detta är idag 
till stor del ett jobb för lätta dykare . 

Vi vet hur en tung dykare serut-hur oformlig och klumpig han är, hur svårt han 
har att ta sig fram, att röra sig. Och varje örlogssjöman vet hur en ubåt ser ut inuti, 
hur trångt det är , hur svårt det kan vara att ta sig genom luckorna mellan de tryckfas
ta avdelningarna och hur lätt det är att fastna i alla utskjutande rattar och reglage el
ler vad det nu kan vara , även om man är klädd på normalt sätt . Man kan då tänka sig 
1946,års klumpige, oformlige undervattensarbetare som släpar sin tunga luftslang, sin 
livlina och sin telefonkabel efter sig genom ubåtens trånga och svårpasserade utrym
men som i det här fallet dessutom var belamrade med nedfallna proviantkartonger 
och lådor av olika slag , i praktiskt taget fullständigt mörker och i ett vatten där strål
kastare och handlampor gjorde föga nytta. 
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Om man kan föreställa sig detta , har man kanske börjat förstå några av de svårig
heter som mötte dykarna inne i U 3503. Och man fattar måhända att det krävdes den 
entusiasm och den arbetsglädje , det mod och den disciplin dessa flottans dykare visa
de för att kunna genomföra sin svåra uppgift på ett så lysande sätt. 

* 

Ett varmt tack för ovärderlig hjälp med insamlande t av käl/materiel i form av doku
ment, fotografier, litteratur och egna hågkomster samt sakgranskning av manuskrip
tet framföres härmed till Ledamoten Bo Cassel, Krigsarkivarie Björn Gäfvert, Kapten 
Folke Holm, Byrådirektör Lennart Lindberg, Ledamoten Anders Muren, Ledamo
ten Elsa Nordström, Civilingenjör Olof Sjöholm, Kommendörkapten Jan Sundlöf, 
Ledamoten Karl-Erik Westerlund och Marindirektör Håkan Öhman. 

FÖRKORTNINGAR 
ANI 

BB 
CGE 

CM 
CMDV 

CÖSG 
CÖVG 

Dyk! M 

FC 

Gbg 

G J;' 
H 57 
IB 

ITUV 

M 16 
SB 

Stm 

ss w 
t b 

u b 

Allmän instruktion för krigsmakten under krig mellan främmande 
makter, varunder riket är neutralt 
babord 
Chefen för Göteborgseskadern 
Chefen för marinen 
Chefen för Västkustens marindistrikt 
Chefen för Göteborgs örlogsstation 
Chefen för Göteborgs örlogsvarv 
Dykeritjänstinstruktion för marinen 
fartygschef 
jagaren Göteborg 
Göteborgs-Posten 
Hjälpfartyg nr 57 
Ingenieurbiiro = Ingenjörsfirman 
Inspektören för torped- och ubåtsvapnet 
minsveparen M 16 

styrbord 
jagaren Stockholm 
sydsydväst 

torpedbåt 

ubåt 
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HMS Carlskrona har SAL-LOG ombord. 

Svenska marinen valde att instal lera vår logg - SAL-59E - ombord på det nya flagg
skeppet HMS Carlskrona. 

SAL-59E är den senaste versionen av vår välkända trycklogg som nu utrustats med 
elektronisk distansintegrer ing 

SAL-59E finns även i utförande för handelsflottan. 

JUNGNER 
THE SAL-LOG MAKERS 

J UNGN ER MAR IN E AB, BOX 1102, S-171 22 SOLNA, SWEDEN 
TEL 08-9801 20. TELEX 17300 jungmar S 

ACCOR - akusti sk 
korrela tionslogg som mäter 
d jup oc h fart över grund 
ned till 200 meter. Auto
m ati sk omkoppling till 
mätning av fart genom 
vatt en v id större d jup n o - ~ 

SAL-EM - elektromagne
ti sk logg fö r mindre och 
mede lstort tonnage 

SAL-TWIN log system -
en kombination av SAL
ACCOR och SAL-59E som 
ger möjlighet att vä l ja 
absolut e lle r relativ fart
mätn ing 

Säkerhet 
Den svenska marinens uppgift under 
krigstid är att tillsammans med andra 
vapengrenar hindra angripare från att 
genom invasion över havet skaffa sig 
fotfäste på svenskt territorium. 
Flottan måste därvid kunna verka så 
långt ut som möjligt från våra kuster. 
Under fredstid och vid neutralitets· 
tillstånd när krig pågår i vårt lands när
het måste flottan kunna hävda vårt 
oberoende _genom att avvisa utländska · 

styrkor, som opererar inom vårt terri· 
torialvatten. För sådana uppgifter krävs 
effektiv och tillförlitlig materiel, som 
fungerar säkert även under svåra miljö· 
förhållanden till sjöss. 
Philips Elektronikindustrier AB har 
under många år levererat eldlednings· 
och kommunikationsutrustningar till 
svenska marinen. Dessa utrustningar 
har efter omsorgsfull utprovning och 
under längre tids användning visat sig 

Philips Elektronikindustrier AB 

kunna uppfylla mycket högt ställda 
krav och därigenom bidra till vår natio· 
nella säkerhet. 

Philips Elektronikindustrier AB 
Försvarsefekironik 
Fack 
175 20 JÄRFÄLLA l 
Tel. 0758/100 00 
Telex 115 06 peab s 

PHILIPS 



Ledamoten 
BENGT HERTZBERG 

"Eidinsats vid KA 
artilleri mot sjömål" 

"Övlt Bengt Hertzberg är nu tygmästare vid SK. Under 1980 tjänstgjorde 
han vid KAS och arbetade då bl a med verkansberäkningar för våra moderna 

· artilleribatterier. " 

Strävan i KA har länge varit att före eld
öppnande mot ett visst mål beräkna (till
räcklig) ammunitionsinsats. Tillräcklig 
insats är den som hejdar målet och denna 
vet vi ju inte förrän målet observeras hej
dat. Vi kan dock oftast inte vänta på ob
servation utan skjuter en på förhand be
räknad eller bestämd insats . Anledning
en härtill är tvåfaldig: 
- avstånd och siktförhållanden medger 

sällan optisk observation 
våra moderna batteriers höga eld
hastighet gör att , när denna utnyttjas 
fullt (många mål) , hela eldinsatsen 
kan ligga i luften före nedslag. 

Färdigheten att beräkna eldinsatsen 
mot ett mål skall ej vara förbehållet ett 
fåtal intresserade "yrkesartillerister" 
utan behärskas av varje batterichef och 
dennes eldledare vid mätstationerna. 

Utan eldinsatsberäkningar är det osä
kert om eldledaren väljer rätt mål (vikti
gaste - farligaste) med hänsyn tagen till 
rimlig ammunitionsinsats . Syftet är att få 
fram· hur många skott i verkanseldar som 
behövs mot ett visst mål på ett givet av
stånd. Vad som gör dessa beräkningar 
osäkra är dels ingångsvärdena (mät- och 
ballistiska spridningar, verkan i målet) , 
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dels komplexiteten i beräkningarna. 
Dessa måste innehålla ett stort antal pa
rametrar som varieras . 

Ett enkelt sätt att i förväg bestämma 
eldinsats har tidigare ej funnits. Några 
insatser på området har dock under de 
senaste åren möjliggjort en sådan be
stämning: 
- verkansprov mot olika typer av mål 

med sjömålsammunition har med
givit en säkrare bestämning av verkan 

- framtagning av en i praktiken an
vändbar datorstödd metod för insats
beräkning: träff- och verkanssan
nolikhet 

- framtagning , bl a med hjälp av 
ovanstående , av verkans-( insats-) ta
beller för våra vanligaste artilleribat
terier mot olika presumtiva fartygs
mål. 

Verkanstabellerna har tagits fram vid 
KAS under 1980 med hjälp av den be
räkningsmodell med tillhörande dator
program (PROLET) , som mj Olof Arte
us utarbetade som enskild utredning vid 
MHS. Arteus stöddes i detta arbete av 
ammunitionssektionen vid FMV -M. 

I det följande skall jag kortfattat re
dovisa KAS-metoden vid framtagning av 

tabellerna och de viktigaste ingångsvär
dena vid beräkningarna . slutligen skis
serar jag vilket fortsatt arbete som är 
önskvärt på detta område samt något om 
hur resultaten påverkar artilleritaktiken. 

ARBETE VID KAS MED 
VERKANSTABELLER 
Vid KAS finns nu en beskrivning som re
dogör för beräkningsmetoden och noga 
redovisar alla använda parametrar -
spridningsvärden. Viss komplettering 
har under arbetets gång skett av dator
programmet i samarbete med FMV-M 
och konsult (Studsvik Energiteknik AB) . 
Detta för att göra programmet mer han
terbart. 

Datorkraft i övrigt (Dator DEC-10 
och kunskap) har kommit arbetet till del 
genom FMV-M. Samtliga körningar har 
gjorts av foing Kjell Andersson , MS 
(FOA). 

De mycket omfattande utvärdena från 
dessa körningar har sedan sammanställts 
till ett begränsat antal verkanstabeller 
för eldledaren (m fl). 
Ingångsvärden: Batterityp --> mät
metod --> måltyp --> kursvinkel --> 

skjutavstånd. 
Utgångsvärde: Antal skott i verkansel
den. 

Strävan har under hela arbetet varit att 
så väl dokumentera metod och ingångs
värden , att kommande säkrare värden på 
t ex mätspridningar och granatverkan ef
ter nya datorkörningar enkelt ger för
bättrade verkanstabeller. 

Tabeller finns nu för våra moderna 
sjöfrontsbatterier. För radarmätmeto
derna finns även genomsynliga verk
ansskivor för användning direkt på PPI. 

NÅGRA VIKTIGA INGÅNGSVÄR 
DEN VID BERÄKNINGARNA 
Mätstationer - mätspridningar 
Samtliga type~ av mätstationer och skjut
metoder har studerats. Fullständig data
körning över t ex alla avstånd har dock 
bara gjorts med de viktigaste metoderna. 
För övriga har så många " kontrollpunk
ter" körts, att resultaten måste anses till
räckligt noggranna för ändamålet. 

Mycket statistik , som kan ligga till 
grund för beräkning av mätstationernas 
spridningar'· finns vid KAS och FMV. 
Ett fortsatt Q:lsamlande av olika "regist
reringar" från övningsskjutningar och 
bearbetning av dessa vid KAS (FMV) 
måste dock framöver fortlöpande ske. 
Detta kräver avsevärda insatser - resur
ser som konkurrerar med annan viktig 
verksamhet. 

Ballistisk spridning 
Vår moderna sjömålsammunition med 
basflöde har jämfört med äldre typer 
klart bättre spridningsvärden. Detta gäl
ler inte bara , vilket kan vara naturligt , 
längdspridningen utan även spridningen i 
sida. 

Den övningsammunition vi skjuter har 
normalt inte basflöde. Detta gör att 
spridningarna vid övningsskjutningarna 
ibland kan förefalla stora. Bidragande 
till att batteribemanningarna ofta kan ha 
denna minnesbild på näthinnan efter en 
skjutning är ju dessutom att vi skjuter på 
ett bogserat mål i storlek kanske en tion
del eller mindre av ett stridsmåL 

Tillräckliga uppgifter om ammunitio
nens spridning finns i våra skjuttabeller. 
De moderna tabellerna grundar sig bl a 
på "TORHAMNS-metoden" för ban
beräkningar Denna är ett datorbaserat 
beräkningsprogram som utvärderar re-
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sultaten från de tekniska skjutningarna. 
Metoden är värd en separat artikel. 

Måltyper 
Ett begränsat antal typmål har valts ut 
och förenklat beskrivits för att passa da
torspråket: varje mål är ett antal "lå
dor". Målen är olika typer av landstig
ningsfarkoster och stridsfartyg, både 
deplacerande och snabbare farkoster av 
annan typ. 

Valet av måltyper och skadebedöm
ningar vid granatträff har skett i samar
bete med MS och FMV-M. Sannolik
heterna för skador bygger också till stor 
del på värden som tidigare tagits fram vid 
FOA. 

Granatverkan 
Den del av eldinsatsberäkningarna som 
har att göra med granatverkan i målet är 
behäftad med särskilt stor osäkerhet. 
Denna osäkerhet är naturligtvis be
roende av att skjutförsök (sprängförsök) 
i verkliga fartygsmål ger de enda riktigt 
säkra värdena men är svåra att genom
föra. 

Ett antal viktiga försök har genomförts 
under sista åren, ledda av FMV-M am
munitionssektion med byrådirektör Nils 
Bartelsson som sammanhållande och dri
vande kraft. Dessa försök har varit in
riktade mot att kartlägga totalverkan vid 
granatträff: d v s både träff- inträngning 
och splitter- tryckverkan. 

Vid försök i f d fregatten Karlskrona 
bringades uppriggade moderna sjömåls
granater av olika typer att brisera på oli
ka platser i och vid fartyget. 

P,å Ör!B S skjutfält på TORHAMN 
har en serie skjutförsök genomförts mot 
mål som byggts upp för att efterlikna de
lar av fartyg. Dessa försök har, vad gäller 
splitterverkan, bekräftat de omfattande 
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och väl dokumenterade resultat som tidi
gare tagits fram vid FOA. 

Vad gäller tryckverkan visar försöken 
att vi tidigare klart har underskattat den
na verkansform. Tryckverkan i moderna 
sjömålsgranater med mycket explosiv
ämne är betydande. Vid utvärdering av 
genomförda och kommande försök mås
te vi studera både maximaltryck och im
puls (tryck x tid) vid olika måltyper och 
träffpunkter på dessa. 

Särskilt vid fartyg på kommande kur
ser och på kortare skjutavstånd kommer 
ett antal granater att vid träff glida av 
ytan utan att tränga in . Mål på sådana 
avstånd och på sådan kursvinkel är utan 
tvekan nödvändiga att bekämpa för KA, 
särskilt om målen är många. 

Vid verkansberäkningar har tidigare 
ett relativt stort värde på denna "avglid
ningsvinkel" använts. Detta har då resul
terat i att vid beräkningarna en mycket 
stor del av granaterna glidit av utan ver
kan och följdaktligen att behövlig eldin
sats varit stor. I vissa fall orimligt stor. 

Skjutförsök på TORHAMN och efter
följande utvärderingar vid FMV och 
KAS har nu visat att den verkliga av
glidningsvinkeln med vår moderna sjö
målsammunition är mycket mindre än 
vad som tidigare antagits. I många fall 
bara halva värdet. När verkanseldens 
längd har beräknats, har inom vissa av
ståndsområden (korta - medellånga) och 
mot vissa måltyper (främst "hårda" mål) 
de nya avglidningsvinklarna kraftigt 
minskat beräknad eldinsats. 

Om en granat missar målet (nära) eller 
glider av före brisaden, är då verkan i 
målet noll? Vid tidigare beräkningar har 
man ansett detta. Ofta är detta troligen 
helt riktigt. Preliminära försök och be
räkningar inom FMV-M visar dock att en 
viss "tillskottseffekt" i många fall är 

möjlig att få. Det skall bli intressant att 
se om de fortsatta försöken kommer att 
ge ett sådant resultat och positivt påver
ka eldverkansberäkningarna. 

FORTSATT ARBETE 
Det är önskvärt att arbetet fortsätter 
inom denna sektor av artilleritekniken 
främst vad gäller två områden: 

Fortsatta skjut- och sprängförsök med 
vår sjömålsammunition. Dessa försök 
bör ledas av FMV-M och genomföras i 
nära samarbete med FOA och KAS. 
Avsikten med kommande försöksserier 
bör vara att: 

- göra verkanstabellernas värden än 
säkrare 

- ge underlag för verkansberäkningar 
även för våra äldre sjöfrontsbatterier, 
som för närvarande ju är under efter
längtad modernisering 

ytterligare förbättra vår sjömålsam
munition vid nytiiiverkning eller mo
dernisering. 

Fortsatt utvärdering vid KAS (och 
FMV-M) bör ske av alla de registreringar 
från övningsskjutningar som görs. Tid 
måste avsättas vid utbildningsförbanden, 
både vid GU och KFÖ, för detta viktiga 
arbete. Kapaciteten vid KAS för utvär
deringsarbetet är inte tillräcklig. Troli
gen klarar inte skjutskolan denna upp
gift i konkurrens med alla andra viktiga 
sådana utan ytterligare en artillerilärare 
( regoff/ming). 

ARTILLERITAKTIK 
Verkanstabellernas siffervärden kan av 
sekretesskäl inte relateras i denna arti
kel. Några intressanta övergripande re
sultat som berör artilleritaktiken vill jag 
dock lämna till slut: 

- Även skjutning med optroniska mät
stationer (ofta reservmetoder) ger 
bra resultat. På måttliga mätavstånd 
kan samma verkanstabeller som vid 
radarmätning användas . 

- Eldinsatsen mot "icke hårda mål" är 
upp till medelstora skjutavstånd (ca 
70 % av maxavstånd) förvånansvärt 
liten. 

- Hårda mål (landstigningsfartyg) kan 
bekämpas på långa skjutavstånd. 
Eldinsatsen är dock då så stor att det
ta bör undvikas. Kan bekämpningen 
ske i intervallet 50 - 70 % av maxav
stånd reduceras eldinsatsen flera 
gånger. 

- Skjutreglerna, som de nu är utforma
de i skjutinstruktionerna, är helt till
lämpliga tillsammans med verkansta
beller. Detta gäller både inskjut
nings- och verkanseldens längd. skill
naden mot tidigare är "bara" den att 
det nu är möjligt att mot ett mål skju
ta i förväg beräknad ammunitionsin
sats. 
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Ledamoten 
CURT BORGENSTAM 

Hur länge håller en marinmotor? 

Man hör ibland sägas att en motor är 
"slut", och man måste fråga sig vad det 
är, egentligen, som är slut. Varför, tek
niskt sett, tar man ur en motor ur en båt, 
renoverar eller kasserar den? 

För ett par decennier sedan förekom 
det att marinmotorer måste kasseras till 
följd av korrosion eller slitage i sådan 
grad att de var "beyond repair". Dessa 
två problem är emellertid numera lösta. 
Korrosion (i kylmantlar och cylinder
block) förekommer sällan sedan man ge
nomgående övergått från sjövatten - till 
färskvattenkylning. Slitaget, främst det 
s.k. kallstartslitaget, har bemästrats 
främst genom utvecklingen av smörj
oljorna, som numera har sådan sam
mansättning och tillsatser att kallstart
slitaget förhindras. Likaså har man nu
mera oerhört mycket bättre filtersystem 
som ser till att smörjoljan på alla slita
geytor, lagergångar, cylinderlopp etc är 
befriad från slitagepartiklar på ett helt 
annat sätt än förr. 

Den successiva övergången till snabb
gående dieselmotorer, s.k. lastbilsmoto
rer, stötte länge på hårt motstånd från 
konservativa maskintekniker, som me
nade att en marinmotor från grunden 
måste vara konstruerad och byggd för 
sitt marina ändamål. För utvecklingen av 
marinkonverterade lastbilsmotorer har 
man emellertid kunnat dra nytta av de 
drifterfarenheter som samlas från bil
driften och som ger avsevärt fler drifttim
mar än den marina driften . 

En förutsättning har varit att marin
konverteringen utförs på ett korrekt sätt . 
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Marinmotorindustriens ansträngningar 
har härvid fått koncentreras på alla de 
speciella marinkomponenterna, back
slag, reduktionsväxlar, pumpar, värme
växlare m m. Det har gällt att välja leve
rantörer och komponenter, och att ut
prova och anpassa dem till motorn . Det 
har varit möjligt att lägga ned mycket 
och välbehövligt arbete på detta tack va
re att själva motorproblemen kunnat 
överlåtas åt bilmotorbyggaren. 

Ansträngningarna har varit fram
gångsrika. Upp till enhetseffekter kring 
300 hk består svenska marinens rna
torbestånd nästan uteslutande av marin
konverterade "lastbilsmotorer" från de 
två ledande svenska motortillverkarna 
inom området. Detta gäller både propel
lermotorer och generatoraggregaL Den 
av marinen fastställda gångtiden mellan 
helöversyner är 7 200 timmar. I prakti
ken har detta tjänat som ett riktmärke 
och månnga motorer har körts över 
10 000 timmar. Detta motsvarar många 
års drift. Som exempel kan nämnas att 
kustartilleriets transportbåtar körs i ge
nomsnitt ca 300-500 timmar/år. Några 
fartyg, t ex färjor och vissa bevaknings
båtar, har gått upp till 3 000 timmar/år. 

Av dessa snabbgående dieselmotorer 
har marinen åtskilliga i drift som är 20 år 
gamla, några är över 30 år. 

Vad som i praktiken leder till att man 
kasserar en motor är vanligen inte slita
ge, utan att reservdelsförsörjningen blir 
vansklig eller upphör. En del föråldrade 
motorer har också utbytts mot moder
nare motorer, därför att de ansetts for-

dra allt för tidskrävande tillsyn ombord 
utförd av besättning som fått allt mindre 
tid för sådan verksamhet. 

När det gäller högre effekter än ca 300 
hk, är marinens motorer av huvudsak
lingen två kategorier, lätta torped
båtsmotorer och motorer av kommersiell 
standard. 

Torpedbåtsmotorerna (som nu även 
nyttjas i de nya patrullbåtarna) är av 
tyskt fabrikat, Daimler Benz, och är en 
"urgammal" konstruktion från början av 
1930-talet som successivt förstorats och 
förbättrats. Dagens situation är att dessa 
motorer ger 3 500 hk och väger ca 5 000 
kg, dvs en specifik vikt av bara 1,4 kg/hk. 
Deras gångtid mellan översyner är 3 600 
timmar, vilket i praktien är fullt till
fredsställande. Syftet är att denna gång
tid ska vara bekymmersfri, men som vid 
alla lätta motorer har man måst leva med 
en viss haverifrekvens, som dock ej tycks 
vara gångtidsbunden . 

För den andra kategorin, större, tyng
re motorer, har marinen utnyttjat t ex 
Nohab-, Pielstick- och HY-motorer av i 
huvudsak kommersiella typer. Inom 
handelsflottan har ett systematiskt ar
bete bedrivits för att nedbringa underhål
let och öka gångtidsuttaget för dessa 

motorer. Den pådrivande faktorn ha va
rit underhållskostnaden som utgjort en 
avsevärd andel av driftkostnaden. Av en 
modern handelsfartygsmotor kräver man 
i dag gångtider av storleksordningen 
15 000-25 000 timmar mellan översyner , 
siffror som ur marinens synpunkt är så 
höga att de kanske ej ens uppnås inom 
fartygens livstid. 

Sammanfattningsvis kan 
konstateras: 
e övergången till snabbgående diesel

motorer av "lastbilstyp" har verkat i 
gynnsam riktning för livslängd och 
underhållskostnader (i motsats till 
vad som spåddes från konservativt 
håll), 

e de gångtider mellan översyner som nu 
uppnåtts (av tekniska skäl) är fullt till
fredsställande mot bakgrund av det 
praktiska utnyttjandet av båtar och 
fartyg i marinen, 

e ännu återstår det att komma till rätta 
med orsakerna till sådana driftstör
ningar som uppstår av andra än kon
struktiva skäl , t ex slumpartade ha
verier, försummad tillsyn, felmon
teringar, mänskliga faktorer o dyl. 

Våra nya FILMER ger aktuell Marinpolitik. 
Bl a: 
Det djupa kalla kriget (Nordkalotten) 
Havets allfartsvägar (Nordatlanten) 
Operation "Teamwork" (NATO) 
The Rise of the Sovjet Navy 
(Om amiral Gorshkov) 
Den sovjetiska segerns arvtagare 
(Modernaste materielen) 

Ring eller skriv till: 

ARME- MARIN- OCH FLYGFILM 
Riddargatan 23 B, 114 57 Stockholm 
Telefon: 08-67 09 40 

187 
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Kabel -21 :an är en hjälpreda vid dimensioneringsarbete, 'Ka bel-21 :a n' 
som grundar sig pä § 21 och § 90 i Starkströmsföre-
skrifterna. Den är gjord som en räknesticka med lättläst 
text och tydliga markeringar för olika siffervärden. 
Bruksanvisning medföljer. 
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l 

Kalmar Hamn 
går på 

offensiven 
Ett omfattande investeringsprogram i ro-ro-läge, nya 

kranar och magasin ger ökade resurser. Vi kan 
erbjuda modern lasthanteringsteknik , stora magasin 

och upplagsytor och effektiv godsvård . 

Räkna med Terminal Kalmarsund i din 
transportplanering . 

Marina produkter 

- spränggripare 
minankare 
armeringsdon för minor 
undervattenständare 
signalsjunkbomb 
losskopplare 

Utvecklingsuppdrag 

- prototyptillverkning 

Seriebetonade 
kvalitetsarbeten 

SA Marine AB 

Tidigare: SAB Industri AB 
Box 2001 , 261 02 Landskrona 

Telefon 0418-240 10, Telex 76063 MARLAND S 



Littera tu r m m 

BIOGRAFIER ÖVER ALLA TYSKA ÖRLOGSFARTYG 1815-1980 

Man slås av imponerad häpnad , när man 
man tar del av de två första banden i en 
serie med titeln "Die deutschen Kriegs
schiffe- Biographien" . Tysk grundlighet 
förnekar sig aldrig - inte här heller, även 
om den kritiske granskaren finner ett och 
annat att anmärka på. 

Verket , som rimligen måste komma 
att omfatta åtskilliga band, kanske sju el
ler åtta- kanske rent av fler- är en ingå
ende skildring över vartenda tyskt ör
logsfartyg sedan 1815. Eftersom mindre 
fartyg som Schnellboote, Räumboote 
o dyl skall komma under samlingsrub
riker i senare band, är det inte möjligt att 
nu avgöra hur pass ingående det blir i 
fråga om sådana i större serier byggda 
båtar. Men när t ex jagare och kanon
båtar är upptagna i de två hittills utgivna 
banden, finns det all anledning förmoda 
att även den kvantitativt mest fordrande 
kommer att få sitt lystmäte. 

Beteckningen "biografi" innebär , att 
varje fartyg inte bara beskrivs tekniskt 
individuellt med datum och siffror från 
sjösättning till slutligt öde, utan framför 
allt att dess historia skildras med en de
taljrikedom, som måste tillfredsställa 
den mest kräsne. Inte minst intressant är 
en uppställning över rustningsperioder 
och fartygschefer , varvid dessa , öm de 
nått flaggmansgraden, också återges i 
porträtt . Genom namnregistret i slutet 
av varje band kan man hitta dessa bilder 
plus vederbörandes Lebenslauf trots att 
inplaceringen på fartyg av alla de slag 
först skapar en smula förvirring hos läsa
ren. 
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Till varje biografi hör också en bild av 
fartyget - i något fall har författarna fått 
nöja sig med en representant för far
tygsklassen som sådan . Konsttryckspap
per och bildkvalitet medför att återgiv
ningen är förstklassig - nästan fotogra
fisk kvalitet! 

De tre författarna lär ha använt när
mare fyra decennier för att samla in ma
terialet- att det inte tagit än längre tid är 
förvånansvärt . 

Givetvis är de rent tyska uppgifterna 
med stor säkerhet så grundlig belagda 
som tänkas kan. Men det finns faktiskt 
en och annan sak som den kritiske recen
senten kan anmärka på. Två helt olika 
grupper anmärkningar har undertecknad 
funnit anledning till , den ena i fråga om 
något slags chauvinistisk " historieförfals
kning", den andra felstavningar beträf
fande utländska namn - bortsett givetvis 
från korrekturfel som inte ens den nogg
rannaste kontroll kan undvika. 

Vad gäller de från icke-tysk synpunkt 
anmärkningsvärda detaljerna kan näm
nas som exempel anfallet mot Norge 9 
april 1940. Skildringen av tunga krys
saren Bliichers undergång är tydligen 
helt baserad på fartygschefens rapport 
och gör inte rättvisa åt det norska kust
artilleriets insatser. Visserligen lyckades 
Oscarsborg (kallas fästning på ena sidan 
och fort på nästa) få in ett skott ur varde
ra två av sina tre 28 cm kanoner , men 
däremot förbigår författarna helt att Ko
påsbatteriet med åtminstone tretton 15 
cm granaster förstörde hangaren , träf
fade beredskapsammunition och bensin-

förråd och på så sätt startade förhärjande 
bränder, som snabbt bredde ut sig och 
ledde till svåra explosioner. När jagaren 
Bernd von Arnims uppträdande i Narvik 
skildras , beskrivs torpederingen av pan
sarskeppet Norge cyniskt som "försvar" 
mot de elaka norrmännens försök att 
hindra landsättningen av alpjägarna och 
den första brittiska understödsoperatio
nen kallas helt frankt för " 'Oberfall" ! 
Motsvarande substantiv kan inte ens 
anas i fråga om de tyska angreppen . 

Stavning av norska och svenska namn 
är inte så lätt . Att Fårö kallas Farö när 
det gällaren minkryssaren Albatross kan 
inte försvaras- tyska tryckerier har fak
tiskt "å" och i brist på sådant skulle man 
åtminstone kunnat använda "aa" . 
Oscar II blir Oskar II och Karlskrona 
stavas på ett ställe det aldrig förut skåda
de Karlscrona. De norska namnen Elve
gaardsmoen och Herjangfjord har också 
"vederdöpts". Några fel i fråga om eng
elska och amerikanska namn före
kommer också. 

Det här är petitesser- helhetsintrycket 
är imponerande. Två band om 154 resp 
190 sidor är späckade med alla de fakta , 
den mest fordrande marinhistoriker eller 
shiplover kan tänka sig. För en tysk och 
engelsk läsare är uppställningen av farty
gen i den tillämpade bokstavsordningen 

1930-TALETS SENSATION 

självklar - för en svensk läsare dock ir
riterande: författarna tillämpar konsek
vent varje fartygs k o m p l e t t a 
namn när det gäller ordningen . Därför 
hittar man slagskeppet Bismarck på B 
men pansarkryssaren Furst Bismarck 
under F - men inga hänvisningar. Lika 
inkonsekvent - ur svensk synvinkel - är 
pansarskeppet Admiral Graf Spee jämte 
övriga "amiralsfartyg" under A, medan 
den f d fregatten Graf Spee finns under 
G och systerfartyget Scheer under S -
men till dessa två har verken ännu inte 
hunnit: band 2 slutar med fregatten 
Gneisenau. 

När man väl lärt sig hitta , är arbetet 
näst intill otroligt i fråga om faktarike
dom och man kan väl förstå , att heders
ledamoten i Kungl Örlogsmannasällska
pet, viceamiral Friedrich Ruge, satt sitt 
namn under företalet. Ett imponerande 
verk, som undertecknad inte känner nå
gon motsvarighet till. 

K-E Westerlund 

Hans . H. Hildebrand, Albert Röhr och 
Hans-Otto Steinmetz: Die deutschen 
Kriegsschiffe - Biographien - ein 
Spiegel der Marinegeschichte von 1815 
bis zur Gegenwart. Band l och 2. Ko 
ehlers Verlag, Herford. 

BLAND ÖRLOGSFARTYG: DEUTSCHLAND 

När man läser ett nyutkommet tyskt verk 
om pansarskeppet Deutschland, kan 
man inte underlåta att ha vårt eget Sveri
ge i tankarna. Om man jämför deplace
ment, bestyckning, pansar och fart , kom
mer man snabbt fram till attt 1910-talets 
underverk bland örlogsfartyg måste ha 

varit vår "F-båt" och att vad tyskarna 
mot slutet av 1920-talet åstadkom helt 
enkelt var en 50-procentig förstoring av 
F-båten- från 6 900 till10 000 ton - allt
så inom Versailles-fredens hårda be
gränsning. 

Sverige-skeppens fyra 28 cm kanoner 

189 



blev hos tyskarna sex; de åtta 15 cm ka
nonerna "förökade sig" inte, farten blev 
bara tre knop högre , pansaret inte sär
skilt mycket tjockare, men naturligtvis i 
fråga om däck, torpedskott o dyl anord
nat enligt modernare principer. Men den 
stora skillnaden var framför allt aktions
radien. Medan Sverige-skeppen vid eko
nomisk fart hade kol (senare olja) för 
ungefär 3.000 distansminuter, kunde de 
tyska "fickslagskeppen" avverka mer än 
fem gånger så lång distans utan bunk
ring . Men så var också den största , den 
revolutionerande nyheten att de enbart 
hade dieselmotorer. Att dessa ständigt 
beredde bekymmer är en annan sak - ett 
enbart dieseldrivet örlogsfartyg på reellt 
nära 16.000 ton (med fulla förråd) var ett 
djärvt och för ändamålet - handelskrig 
på de stora haven - lyckat schackdrag, 
som dock inte vann efterföljd inom and
ra mariner. Först atomdriften har med
fört lika relativt betydande framsteg på 
detta område. 

Med 500 sidor text, 150 bilder och 81 
skisser eller ritningar har den produktive 
Hans Georg Prager nu kommit med en 
fartygsmonografi med titeln "Panzer
schiff Deutschland/Schwerer Kreuzer Liit
zow" . Det är ett mäktigt arbete, natur
ligtvis i sin detaljrikedom i första hand 
avsett för den stora publik, som sjö
krigshistoria och örlogsfartygsteknik har 
i Förbundsrepubliken. Men för andra 
sjökrigshistoriskt och fartygstekniskt int
resserade är det också en liten guld
gruva. Allt finns med i denna bok, detal
jer om maskinanläggningen med väl il
lustrerade skisser, förspelet till byg
gandet, svårigheterna som följde av det 
trots allt begränsade tonnaget, tvånget 
att installera en mängd ytterligare luft
värn med bl a minskande stabilitet som 
följd osv. Inte minst intressant är den de
taljrika berättelsen om alla expeditioner , 
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både fredliga och under VK 2, som farty
get deltog i. 

Redan sjösättningen medförde ett då
ligt omen- Deutschland gav sig iväg ut
för stapelbädden så oförmodat att gamle 
Hindenburg varken hann döpa henne el
ler krossa sekt-flaskan mot förstäven. 
Hon bombades vid Ibiza 1937, med 
30-talet dödade och många skadade. 
Dessutom blev hon i flera hänseenden il
la åtgången genom eldsvådor, som de två 
små 50 kg bomberna orsakade . Hon låg i 
beredskap för handeldskrig på Atlanten 
redan vid Anschluss 1937 och under Su
det-krisen 1938 men fick först 1939 med 
det tyska överfallet på Polen sin chans -
och resultatet blev ganska mediokert. 

Härefter var det mest bara olyckor. 
Omdöpt till Liitzow och omklassad till 
tung kryssare var hon med i Oslofjorden 
men aktade sig för att komman nära 
Dröbakk och Oscarsborg. På hemväg 
träffades hon av en av brittiska utbåten 
Spearfishs fyra skjutna torpeder - hela 
akterskeppet knäcktes. Efter årslång re
paration skulle hon ut på "Sommerreise" 
i sex månader på Atlanten och i Indiska 
oceanen. Andra dagen ändade resan 
strax norr om Skagen, sedan en brittisk 
flygtorped sprängt gapande hål i skrovet 
under vattenlinjen . Åter reparerad och i 
Nordnorge skulle Liitzow ut på stor härj
ningsfärd i Norra ishavet. Maskinhave
rier och konstaterad instabilitet hejdade 
den operationen. Det blev därefter en
bart Östersjön med eldunderstöd åt vi
kande tyska trupper allt ifrån Kurland till 
Swinemiinde. Där sköts de sista granater
na den 3 maj 1944 och ett eget spräng
kommando såg till att det var ett vrak , 
ryssarna fick som krigsbyte . 

Prager var själv ombord som kadett 
sista krigsåret och träffade åtskilliga ur 
den besättning, som varit med både före 
och under kriget. Det är alltså mycket 

initierade skildringar han kan ge om bå
de livet ombord och de mestadels miss
lyckade operationer som detta första 
"fickslagskepp" var med om. 

Ett intressant och givande arbete och 
en förnämlig länk i den serie skildringar 
av tyska örlogsfartyg under VK 2, som 
flera tyska förlag i strid ström utgett. 

K-E Westerlund 

TYSK HISTORIKERS BLAMAGE 
OM SVENSKA KANONBÅTAR 1854 

Man skulle kunna tro , att en tysk doktor 
och professor, ordförande i sällskapet 
för sjöfarts- och marinhistoria , medlem 
av Deutsche Marine-Akademie, råd
givare vid sjöfartsmuseet i Bremen osv 
samt innehavare av diverse vetenskapli
ga utmärkelser m m är den verkliga klip
pan i fråga om saklighet och väldoku
menterad faktaunderbyggnad, när han 
publicerar ett sjökrigshistoriskt arbete. 

Wilhelm Treue har gett ut boken 
"Der Krimkrieg und seine Bedeutung fiir 
die Entstehung der modemen Flotten". 
Man kan villigt erkänna, att det är en 
utomordentlig sjökrigshistorisk översikt 
av detta krig och att han på ett förtjänst
fullt sätt redovisar erfarenheterna från 
det, sådana de drogs av främst franska, 
men snabbt därefter också brittiska 
konstruktörer av örlogsfartyg. De gamla 
seglande "ekvallarna" visade sig ut
märkta som transport- och konvojfartyg , 
men först de franska flytande batterier
na innebar ett avgörande. 

Men både i kapitlet om operationerna 
i Östersjön och då han behandlar er
farenheterna därifrån bygger Treue på 
uppgifter, som delvis är rena fantasier
na . 

Hans Georg Prager: Panzerschiff 
"Deutschland"/Schwerer Kreuzer 
"Liitzow". E in Schiffs-Schicksal 
vor den Hintergrunden seiner Zeit. 
Koehlers Verlag, Herford, Väst
tyskland. 

I redogörelsen för de misslyckade för
söken att blockera de ryska hamnarna 
vid Östersjön refererar författaren till 
den brittiske överbefälhavarens, amiral 
Napier, rop på lämpliga fartyg. Trots 
tillgång på många linjeskepp, fregatter 
och andra seglande fartyg samt ång
drivna bogserbåtar saknade han det för 
blockaden viktigaste : kanonbåtar som 
kunde patrullera tätt intill kusten och ta 
sig in i de ryska hamnarna. Trots uppre
pade krav fick han inga sådana från ami
ralitetet och därför försökte han enligt 
Treue skaffa sådana från Sverige: som 
påtryckning förlade han sin flotta vid 
"Elgsnabben" (författarens vårdslöshet 
eller okunnighet om geografiska namn 
kring Östersjön är påfallande) . Men 
svenskarna vägrade ge honom sina ka
nonbåtar, som enligt Treue var inte 
mindre än 328 till antalet . Med deras 
hjälp skulle enligt författaren amiral Na
pier lätt ha kunnat utföra en effektiv 
blockad av alla ryska hamnar och strypa 
motståndarens hela import. 

Som vänlig advokat för Treue skulle 
man kunna säga, att denna mängd rodd
fartyg skulle kunnat vara till hjälp. Men 
detta är en alltför vänlig teori och ut-
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tydning av professorns åsikter. Han är 
nämligen på det klara med att Sverige 
1854 ägde 328 ångkanonbåtar, som så
lunda skulle kunna göra en effektiv in
sats där de stora fartygen på grund av 
djupgående och brist på vind inte kunde 
sättas in . Våra första ångdrinvna kanon
båtar var Hagland och Svensksund, som 
först två år senare löpte av stapeln på 
Motala Werkstad! 

Treue tror faktist att våra, delvis från 
Gustaf III: s tid stammande, kanonslupar 
och kanonjollar , dvs roddfartyg, var så
dana där farliga , då högmoderna ång
kanonbåtar. 

När han behandlar erfarenheterna 
från Krim-kriget , spökar våra roddfartyg 
på nytt och denna gång kan ingen ad
vokatyr fria honom från en i detta ve
tenskapliga sammanhang ovanlig fadäs. 
Han konstaterar att Storbritannien och 
Frankrike insåg att bristen på talrika 
"Dampfkanonenboote" med ringa djup
gående var orsaken till att. de två stor
makternas väldiga flottor i Osters j ön inte 
lyckades uträtta så mycket- de lyckades 
varken utföra närblockad eller strypa 
Rysslands nödvändiga import. Men , sä
ger Treue, Ryssland och "noch mehr 
Schweden" förfogade över ett tillräckligt 
antal sådana fartyg! 

Som svensk borde man kanske känna 
sig smickrad över den stora betydelse en 
historiker tillmäter den samling enligt 
vår egen uppfattning närmast obsoleta 
roddfartyg , vi hade kvar 1854. Det är 
dock svårt att förlåta den gode doktorn 
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och professorn att han inte skaffat sig ett 
mera tillförlitligt faktaunderlag. 

Trots detta är boken - i övrigt - av 
stort intresse. Hans skildring av ope
rationerna i Svarta havet ger otvetydiga 
belägg för de missbedömningar som 
gjordes främst i London men även i Pa
ris. Han visar övertygande att de segel
drivna linjeskeppen med enbart träskrov 
spelat ut sin roll. Napoleon III:s pansar
batterier, som bogserats ner till farvatt
nen kring Krim och där med egna små 
maskiner kunde taktiskt förflytta sig, 
blev den avgörande insats, som betydde 
fred och medförde att Rysslands för
nyade försök att bli herre över Bosporen 
och Dardanellerna strandade. 

Krim-kriget var upphovet till slagskep
pet. Erfarenheterna föranledde frans
männen att konstruera La Gloire och 
engelsmännen Warrior, båda formellt 
pansarfregatter men reellt världens två 
första slagskepp. De blev de första i den 
långa rad av allt större, starkare och 
snabbare fartyg, som utkämpade det se
naste århundradets största sjöslag, 
Tsushima 1905, Nordsjön 1916 och Filip
pinerna 1944. l dag ligger de fyra sista i 
malpåse i USA. 

K-E Westerlund 

Wilhelm Treue: DER KRIM
KRlEG und seine Bedeutung fur 
die Entstehung der modernen 
Flotten. 144 sidor och 17 bilder. 
Verlag E.S. Mittler & Sohn, Her
ford, Västtysk/and. 

RÖTT - VITT - RÖTT 

Den l november 1918 halades den kejserliga och kungliga röd-vit-röda örlogsflaggan 
ned för sista gången på fartygen i Österrike-Ungerns flotta. Ombord på slagskeppet 
Viribus Unitis, flottans flaggskepp, tog amiral Horthy avsked av besättningen och 
gick i land; hoprullade under armen bar han sin amiralsflagga och fartygets paradflag
ga i siden. En epok var tillända, ett kejsardöme hade fallit och en örlogsflagga för
svunnit från haven. Flaggans nedhalande var strängt taget bara att bekräfta fakta: 
flottan hade hållit ihop längre än det rike den försvarade . 

Lyckan hade knappast följt de habsburgska vapnen under det nu avslutade kriget. 
De få segrar , som vunnits , är bortglömda eller tillskrivs de tyska insatserna. För
modligen är detta kännetecknande för vår bild av dubbemonarkien som sådan; i vår 
välvilligaste bedömning en antikverad valsdröm, präglad av mild despoti och en all
sidig , leende och älskvärd inkompetens. 

Jaja, invänder nu den otålige läsaren , den habsburgska monarkin och dess flotta i 
solnedgångsglans må vara aldrig så pittoresk , men vad har nu vi med detta att göra? 
Jämförande betraktelser mellan Franz Josefs byråkrati och dagens svenska låter sig 
förvisso anställas från många olika utgångspunkter, men har inte sin rätta plats här: 
från marin synpunkt är givetvis likheterna obefintliga. Låt oss ändå styrka oss med 
några fakta om Donaumonarkiens sjömakt och dess förutsättningar. 

Österrike-Ungerns kust motsvarade i stort dagens jugoslaviska; härtill kom en liten 
del av nuvarande Italien med hamnstaden Trieste. Viktigare hamnar i övrigt var till 
exempel Fiume, nu Rijeka, som var Ungerns storhamn, Spalato, nu Split och Ragu
sa, nu Dubrovnik. Actrias drottning , Venedig , hade förlorats 1866; den stora örlogs
hamnen var därefter Pola på lstriens sydspets. Ett annat viktigt basområde var Cat
tarobukten längst i söder. Efter förlusten av de italienska provinserna hämtades hu
vuddelen av flottans manskap från de slovenska och dalmatiska kustlandskapen; be
fälet förefaller att ha varit - i nu nämnd ordning- tyskösterrikare, ungrare samt slo
vener och kroater. 

Betraktar vi kuststräckan från Istrien till Albanien finner vi att den till sin huvuddel 
är bergig och skyddad av skärgårdsliknande öområden, som på ett märkligt välbekant 
sätt förefaller lämpade för basering av sjöstridskrafter. Denna möjlighet utnyttjades 
ofta och föranledde, enligt en uppgift jag inte kunnat få bekräftad, den österrikiska
ungerska marinledningen att låta måla sina fartyg i en mörk brunsvartgrå nyans, som 
ansågs smälta väl samman med den klippiga bakgrunden. Färgfoton , som kunnat be
kräfta detta, föreligger av naturliga skäl inte; men envar kan konstatera att dub
belmonarkins fartyg redan i svart-vitt har en ovanligt luguber kulör mot vilken den 
röd-vit-röda örlogsflaggan måste ha varit en välkommen färgklick . 

Att örlogsfartygs färgsättning kan vara ett stort ärende torde vara mången i läse
kretsen välbekant; det var dock ett av de mindre problemen för krigsledningen i 
Wien. De marina militärgeografiska förutsättningarna var nämligen långt ifrån de 
bästa . 

Adriatiska havet är ett innanhav och avståndet till den västra kusten- den italiens
ka - varierar mellan 50 och 100 M. Italien och Österrike-Ungern var visserligen 
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bundsförvanter men samtidigt arvfiender. Det i krigshistoriska sammanhang icke 
ovanliga italienska sidbytet kom denna gång i maj 1915 och mottogs i ett redan hårt 
prövat Wien med viss fattning - äntligen visste man var man stod och speluppsätt
ningen var ånyo den traditionella . Innanhavets motsatta kust - den längsta - behärs
kades således redan i fred av en potentiell motståndare. Dess utlopp i ett större hav, 
Medelhavet, går genom en farvattensförträngning, Otrantosundet , mellan den 
apenninska stövelklacken och albanska kusten . Under kriget var passagen av detta 
sund ett föremål för båda parters livliga intresse. För ententen gällde det att förvissa 
sig om, att de österrikisk-ungerska sjöstridskrafterna förblev i sitt innanhav. 

Kriget till sjöss präglades för de kejserliga och kungliga färgerna av en viss brist på 
genomtänkt strategi och ledde således inte till något avgörande. Den röd-vit-röda ör
logsflaggan syntes inte på Medelhavet- möjligen på ubåtar under detsamma, av vilka 
en del för övrigt var tyska : krigstillstånd mellan Tyskland och Italien inträdde nämli
gen drygt ett år senare än mellan Italien och Österrike-Ungern, vilket inledningsvis 
alltså föranledde tyskarna att formellt undandra vissa ubåtar sin Allerhögste krigsher
re och i stället ställa dem till Hans Kejserliga och Kungliga Apostoliska Majestäts för
fogande. I Adriatiska havet lyckades man bevara sin handlingsfrihet och lät sig stun
dom, trots numerär underlägsenhet, förnimmas hos den forne bundsförvanten genom 
kustbeskjutningar och raidföretag . Särskilt lyckades man i krigets inledningsskede 
skjuta sönder kustjärnvägarna upp mot Venetien , vilket avsevärt fördystrade den ita
lienska mobiliseringen och uppmarschen. 

Sammanfattningsvis gjorde man alltså , trots numerärt underläge, goda insatser 
med lätta ytstridskrafter och ubåtar. Tillgången på eldkraftigare enheter - på den ti
den främst slagskepp - var för liten för att dessa skulle kunna göra någon avgörande 
insats som till exempel att öppna vägen ut i Medelhavet eller få till stånd ett avgöran
de mot ententen i Adriatiska havet. 

Jag vill avsluta denna korta introduktion med att nämna, att det i den habsburgska 
flottan även ingick en Donauflottilj med monitorer och flodkanonbåtar. Under kri
gets gång kom den att ånga hela den långa vägen nedför Donau genom Järnporten 
och ut på Svarta havet, vars böljor den någon tid befor under det ryska sammanbrot
tets tilltagande oreda och den allierade framryckningen på Balkan. När kriget i Öster 
avslutades med att även Centralmakterna bröt samman lyckades det vad som var kvar 
av flottiljen att ånga hem - under forcering, kan man förmoda- till Budapest igen . 

Det förtjänar kanske också nämnas att Harthys före detta flaggskepp, Viribus 
Unitis, omedelbart efter vapenstilleståndet och flaggskiftningen till jugoslaviska fär
ger sänktes av italienarna. Om beroende på att man så att säga missat slutsignalen el
ler för att redan tidigt markera inställningen till den nye grannen vid Adria må här 
lämnas osagt. 

Till slut kan som ett kuriosum påpekas , att den röd-vit-röda örlogsflaggan faktiskt 
kom. att hissas efter 1918. Den tyska slagkryssaren Prinz Eugen - som deltog i Bis
mareks sista strid, vid kanalgenombrottet och vid kapitulationen 1945 låg förtöjd i 
Köpenhamn - lär vid vissa ceremoniella tillfällen i egenskap av traditionsbärare ha 
haft den blåsande från stortoppen. Prins Eugen av Savojen var som bekant en av 
Österrikes största fältherrar och namnet hade tidigare burits av ett av Dubbelmonar-
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kins alltför få slagskepp. 
Jag har gjort denna lilla skiss inte bara för att, om möjligt, stimulera ett lovvärt ku

riosaintresse för en bortglömd flotta utan även för att jag faktiskt funnit vissa likheter 
med dagens svenska marina situation. Jag har emellertid ~nte uttryckligen velat draga 
dessa paralleller i texten utan överlåter åt läsaren att, på egen hand, möjligen drabbas 
av samma insikt. 

VAPENKÖP l KRIG 

Vid andra världskrigets utbrott var det 
svenska försvaret svagt. Bristen på mo
derna örlogsfartyg, flygplan och am
munition var besvärande. Under pågå
ende krig i Europa tillfördes vårt försvar 
betydande mängder krigsmateriel från 
Italien. Framlidne förre kommendören 
Henning Hammargren, som var svensk 
marinattache i Rom 1937-42, har på 
uppdrag av chefen för marinen analyse
rat och utvärderat det rikhaltiga material 
som finns bevarat rörande svenska inköp 
av krigsmateriel från Italien under åren 
1939-41. Hans arbete, som berör inköp 
av material till alla tre försvarsgrenarna, 
är delvis hemligt och förvaras i Krigsarki
vet. Genom att Hammargren haft till
gång till såväl öppna som hemliga hand
lingar i svenska arkiv och tack vare hans 
mycket goda kontakter i Italien är detta 
intressanta och spännande avsnittet av 
svensk krigshistoria mycket väl doku
menterat. 

Under pågående krig fick vi köpa be
tydande mängder material. I intimt sam
arbete mellan de svenska och italienska 
m~rinerna fick vi fyra jagare, motortor
pedbåtar, torpeder, artilleriammunition 
m m. Våra kryssare ritades på italienska 
varv och vi köpte flera hundra flygplan -
bl a Caproni. Vi fick dock ibland betala 
dyrt för materiel, som kanske inte alltid 
var det vi helst hade velat ha. När man i 
dagens försvarspolitiska debatt diskute
rar om Sverige bör köpa krigsmateriel 

utomlands, eller bibehålla en svensk för
svarsindustri, som gör oss oberoende av 
utlandet, bör erfarenheterna från be
redskapsåren 1939-45 inte glömmas 
bort. 

Förhållandena kring våra krigsmate
rielköp från Italien är så märkliga att de 
förtjänar en plats i litteraturen. Henning 
Hammargren har i en bok givit en öppen 
och överskådlig redovisning av det i 
krigsarkivet förvarade hemliga materia
let. 

Boken ger på ett förtjänstfullt sätt lä
saren inblick i det väsentligaste av vad 
som skett, varför vi fick materielen och 
vilken bakgrund som möjliggjorde detta. 
Vissa oklarheter kring jagarnas hemfärd 
och den s k Färö-incidenten har kunnat 
skingras genom författarens forskningar i 
brittiska arkiv. Framställningen kryddas 
av personliga upplevelser och djärva ut
blickar i andra världskrigets . händelser 
och utgör därför ett betydande bidrag till 
den försvarspolitiska och marinhistoriska 
forskningen. 

Boken är rikt illustrerad med unika 
bilder bl a ur f l. stabsredaktör Karl
Erik Westerlunds bildarkiv. 

Det är glädjande att Marinlitteratur
föreningen valt att ge ut Hammargrens 
arbete som årsbok 1981. Boken utgör 
utan tvekan ett värdefullt dokument för 
alla som sysslar med försvarspolitik, 
krigshistoria och andra marina frågor. 

HAKE 
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JANE'S FIGHTING SHIPS 

"Jame's Fighting Ships har utkommit med sin 85 :e årgång som , vanligt redigerad av 
Captain John E Moore , R .N. och omfattande 747 sidor med 147 nationers örlogs
fartyg. För varje fartyg lämnas alla viktigare data och antalet foton eller skisser torde 
uppgå till bortåt 1700. Stormakterna intar en framträdande plats med USA på 119 si
dor och 390 bilder , medan Sovjet får 81 sidor och 391 bilder. Men även för mera 
svåråtkomliga nationer är antalet bilder betydande, t ex Kina 56 , Nord-Korea 26 och 
Öst-Tyskland 20 bilder. 

Ubåtar, som alltid placeras först , ingår i 39 nationers flottor. Starkaste ubåtsvapnet 
äger Sovjet med 466 ubåtar (varav 110 atomdrivna) , sedan följer USA med 125 (118), 
Kina 95 (l?) , Storbritannien 32 (4), Frankrike 27 (5) , Väst-Tyskland 24, Nord-Korea 
och Turkiet 16, Norge 15 och Japan 14. På delad ll :e plats kommer Egypten och 
Sverige med 12 ubåtar , följda av Spanien och Grekland med 10. För ubåtsjakt ersät
tes de lätta hangarfartygen ofta av helikopter-bärande fartyg . 

För ubåtsjakt har många mindre mariner fregatter på sitt nybyggnadsprogram (Ar
gentina, Australien, Brasilien, Canada, Danmark , Grekland , Indien, Iraq , Neder
länderna , Nigeria , Peru, Saudi-Arabien, Spanien , Venezuela , Väst-Tyskland) , men 
flera satsar på mindre fartyg , korvetter, bl a som ledarfartyg för robotbåtar (Ecuador, 
Indien, Iraq , Israel , Öst-Tyskland) och här tycks man i storlek ha kommit ned till685 
eller 650 t (Ecuador, Iraq). Helikoptrar för ubåtsjakt finns på de flesta fregatterna 
och ganska ofta på korvetterna. 

Robotbåtar tilldrar sig ett stort intresse. Här upptas Kina som den ledande marinen 
med 188 robotbåtar , följt av Sovjet med 120. Som god trea kommer Norge med sina 
40, därefter Väst-Tyskland med 30, Israel 25 , Egypten 24, Cuba 21 , Libyen 19, Jugo
slavien, Nord-Korea och Syrien med vardera 18 och på 12:e plats Sverige med 17 (Jä
garen-Hugin-klassen). Storleken varierar mellan 150 t (Norge, Sverige) och inemot 
400 t (Egypten, Frankrike, Grekland , Israel, Nigeria, Saudi-Arabien, Väst-Tyskland) 
medan farten håller sig omkring 40 knop. För att komma upp i 50 knop måste man 
övergå till bärplanbåtar (Italien , Sovjet , USA) , där den italienska är minst (63 t) och 
de båda stormakternas i storlek ligger på 215 a 280 t. 

Landstigningsfartyg ingår i 44 av de redovisade marinerna. Här anges för Sovjetis
ka Östersjömarinen antalet till3 större (av 26) och 20 mindre (av 57), vilket verkar ta
get i underkant med hänsyn till de stora manövrar med en landstigning som slutmål , 
som under innevarande år iakttagits i Östersjön . Utöver dessa fartyg upptas för Sov
jets mariner 44 mindre farkoster samt icke oväsentligt 55 svävare . Dessa 55 svävare 
med en fart av 55 a 65 knop uppges kunna i en omgång landsätta sammanlagt 68 lätta 
stridsvagnar och 3825 soldater . 

Minsvepare återfinns i 41 mariner. Sovjet , som sedan över 100 år varit den ledande 
sjömakten inom minväsendet, har den största minsveparflottan . Inom andra mariner 
har intresset för minsvepare hittills varit svalt. Nu har emellertid Belgien, Frankrike 
och Nederländerna enats om att bygga vardera 15 minsvepare av en gemensam typ 
(510 t) med plastskrov och fjärrmanövrerad minröjningsapparatur , varigenom risker
na för minsveparen till största delen elimineras. Svenska minsveparen Viksten (135 t) 
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var för övrigt redan 1974 föregångare , när det gällde plastskrov. Italien bygger 10 
minsvepare med plastskrov (502 t) och Storbritannien 9 (725 t) , medan USA planerar 
21 stora minröjningsfartyg av stål :1040 t) , tydligen för oceanerna . 

Även denna årgång visar att FIGHTING SHIPS med sina grundliga och detaljera
de uppgifter samt sitt förnämliga bildmateriel hävdar sig som världens förnämsta rna
rinkalender . 

Allan Kull 

UDDIVAUA 
dretrunthamn HAMN i~ . 

Naturlig ekonomisk transportanknytning till det mellansvenska 
storindustriområdet Linje- och massgodshamn med modern 
och snabb godshantering Goda tekniska och administrativa 
resurser med stora erfarenheter i transportproblem av såväl tek
nisk som ekonomisk natur. 

e Telefon hamnchefen: 0522/147 70. 

MARINVARVET 
o 

FARÖSUND 
Nybyggnad av fartyg upp till 40 m och motorjakter. 

Svetsade stålkonstruktioner. 
·Slipar för mindre och medelstora fartyg. 

Ombyggnad och reparationer i mekanisk-, elektrisk-, 
snickar- och motorverkstäder. 

SNABBA LEVERANSER TILL LAGA PRISER 
Marinvarvet, Fårösund 

tel. 0498/214 00 Vx. 
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behöver vi alla. Stora företag. Små företag. Privatper
soner. SECURIT AS har resurserna, kan tekniken och 
anpassar bevakningen till just Ert behov. 

rrn ~~~J.~NI~~~,:? !~!~~~ITAS lllll:l:l!EI!! 013-11 17 60 019-11 91 40 060-15 07 05 

Alifiehola1Jef Seriehut 

Maria Skolgata 42 

Tel. 84 32 02 - 84 32 00 

STOCKHOLM Sö. 

Vi representerar: 

SPERAY MARINE SYSTEMS 

SPERAY GYROSCOPE 

SPERAY SYSTEM 
MANAGEMENT 

Gyrocampasses 
Radars 
Doppler Logs 
and other navigation instru
ments 

Laser Gyros 
Mine Counter Measures 
Sonars 

Simulators 
Trainers 

Vi har dessutom ett komplett produktprogram för alla typer 
av fartyg 

Ruskvädersgatan 8, 417 34 Göteborg, tel 031/54 01 50 

X-ponent-systemet för 
rationell verktygs
hantering . .. 

Tillverkningsprogram: 

Väggpaneler 
Montörvagnar 
Verktygsskåp 
Förvaringsfack 
Byggprofiler m. m. 

X-PONENT STALINREDNINGAR AB, Sundsvall 
T el. 060- 12 56 20 växel 



MARINSMÖRJMEDEL 
Leveransservice världen runt 

STÅLGROSSISTEN! 

BRÖDERNA EDSTRAND 
MAlloltl STOCKHOLM GöTEBORG JÖNKÖPING NORRKÖPING SKELLEFTEA 
0401934100 08/238860 0311520660 036/ 165290 011 / 118000 0910/77060 

S E l: Dan •c: 
rsp~alister på lyft 

och surrning med starka smidiga 
lätta polyesterband 

S l: -pan H::t 
BOX 9085 - S-200 39 MALMÖ TEL 040/22 30 40 

Vattenkraft 
Droppen urholkar stenen. Vatten rår 
på berg. Men det tar sin tid. 

För den otålige, som vill se snabba resultat, 
har vi uppfunnit en bättre metod. 

Ett hål borras på vanligt sätt i stenblocket. 
Vår nya vattenkanon svängs i läge. Krack! 
På bråkdelen av en sekund har blocket 
delats. Vattenkraft under högtryck gör 
jobbet. 

Det kloka sättet att spräcka sten - utan 
sprängning. 

E Atlas Copco AB 105 23 Stockholm. Tel 08-743 80 00. 



FFV 
ERFARENHET·KUNNANDE·RESURSER 

........... ---

TORPED 42 
för . 
svenska sjöförsvaret 
SpeciJTit utvecklad tör bekä mpning av u-bätar och 
ytmål i grunda faf\iatten. -. -Elekt riskt driven och m ål sökande. Kan förses med..._ 

- trådstyrningsenhet. - .;;.. 

- För beväpning av: 

~- . - u-b'ätar _ -
• övervattensfartyg alla typer 
• hel ikoptrar 

FFV FÖRSVARSMATERIEL 
Eskilstuna 
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