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Av Kommendörkapten GEORG HAFSTRöM. 

Bland äldre böcker, som_ under de senare åren tillförts 
Sällskapets bibliotek befinner sig fyra handskrivna volym_er, 
mottagna såsom gåva från ett sterbhus. Två av dessa här
stammar från slutet av 1700-talet och två från förra hälften 
av 1800-talet. De är skrivna av tvenne sjöofficerare, resp . 
far och son, nämligen fänriken vid amiralitetet Michael J a
rislaf von Bord-. och premiärlöjtnanten vid Kungl. Maj :ts 
flotta J o han August von Borclc Som de inte sakna sitt in
tresse vid studiet av förhållandena inom flottan under an
förda tid utan fastmera bidrager att i sin mån berika vår 
kännedom om vissa delar av tjänsten och livet inom sjövap
net, må några ord om desamma här vara på sin plats. 

Förs t några orienterande data om herrarna von Borclc 
De tillhör de en gammal pommersk adelssläkt, som under 
svensktiden såg flera av sina söner ägna sig åt krigaryrket. 
Ej mindre än 6 von Borekar tillhörde sålunda armen un
der Karl XII :s dagat·, samtliga dragonofficerare. Och un
der m itten och senare delen av 1700-talet var 3 medlemmar 
av ätten officerare vid det i Siralsund garnisonerade Drott
ningens livregemente. 

Förmodligen son till den äldste av dessa sistnämnda föd
des Michael Jarislaf von Borck 1758. Han antogs 1786 till 
arklintästare vid amiralitetet och utnämndes 1790 till fän
rik, P å hösten 1794 begärde han 3 års permission »för att un
der sitt nuvarande vistande i England vinna all möjlig för
~<ovran i metiern». I samband med alt permissionen bevil
Jades blev för honom en särskild instruktion utfärdad, vari 
framhölls, att han därunder borde »hälst nyttja örlogsfart» 
lllen påpekades, alt han dock ej finge träda i fransk tjänst 
------ ett förbud, som för övrigt gällde alla svenska officerare 
efter regimförändringen i Frankrike - ej heller fick han 
s~gla på Ostindien. Vidare skulle han när tillfälle gavs av
~nva sk riftliga rapporter om sitt vistande och förehavande 
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samt inberätta gjorda iakttagelser, som kunde gagna sjöv" 
sende~. V_id permission~tide~1s ~~tgån~ ~ll~~ mn_ Sverige l'~: 
kade 1 kr~g, skupe ha_~1 ater mst~lla SJ~ 1 tJal~st 1 Karlskrona 

Hans vidare oden ar emellertid okanda. Annu ett helt , · 
efter det permissionen var till ända, hade han nämligen icP 
på något sätt låtit sig avhöra. Sedan svenske ministern' ~ 
London på anmodan av flottans myndigheter låtit efle rsp a~ 
na honom, ehuru förgäves, blev han därför struken ur rn\. 
lorna på senhösten 1798. 

Tre ättlingar till honom har likaledes tillhört flott an. Ban 
efterlämnade bl a två söner, som båda blev sjöofficerare 
nämligen ovannämnde Johan August von Bord:, född i S tra]~ 

sund 1787, samt Alexander Olof von Borck, född i Karlskro. 
na 1792. 

A v dessa antogs J oh an August 1797 till skeppsgosse, hley 
1803 liksom fadern arklimästare, utnämndes till underlöjt
nant vid örlogsflottan 1813 och blev slutligen premierlöj t
nant vid K. M:ts flotta 1824. År 18Ll3 erhöll h an - något so:n 
här är av intresse - befattningen som chef för 5 :te kro
noarbetskarlskompaniet i Karlskrona. Han avled 18 15. 

Brodern Alexander Olof von Borck inskrevs som skepps
gosse 1804, blev arklimästare 1809, underlöjtnant vid ii rlogs
flottan 1816 och slutligen kaptenlöjtnant vid K. M:ts flo tta 
1841, fick avsked 1847 och dog 1862. 

En son till Johan August von Borck slutligen, vid namn 
August Jaroslaw von Borclc (1820- 1894), gjorde sin a första 
lärospån inom flottan likaledes såsom artilleriundcroffi~er 

och utnämndes till underlöjtnant vid Sjöartillerh·egcmcntet 
1842. När detta omorganiserades tre år senare under namn 
av Marinregementet, övergick han dit och steg där till kap
ten 1863. 

Så till de inledningsvis omnämnda böckerna. De äldre, av 
Michael J arislaf von Boreks hand, är båda bundna i tids
typiska, vackra band och av kvartoformat samt beröra till 
sitt innehåll sjöartilleriet. De är dagtecknade Stralsund den 
10 januari resp. 6 februari 1787. Den förra kaJlas »Fr~g~ 
Bok Uti Siö Artilleriet», den senare »Constapels InstructJOil 
Åhr 1772». 

Frågebok.en utgör uppenbarligen ett vid flottans dåvaran· 
· de artilleriskola använt kompendium för de blivande arJ;: )J· 
mästarna, alltså lägsta underofficersgraden på området. ~~: 
dan i början lJå 1690-talet hade de första åtgärderna "1c, 

tagits för att i Karlskrona - jämsides med inrätbmdet ~~ 
en styrmansskola - åvägabdnga ordnad teoretisk un<ler"15 
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ina ut i »skeppskons tapl eriei» för dem, som skulle handha 
~rdfle riet på flot_tans _fartyg. Under den l!mga tid ~v ett år-
11undraclc som ~~el~ till dc_ss_ det blev Mich~ el Janslaf von 
]3orcks tur a~t ~nham~a nodiga ~-mns~\.aper l. dessa ostycke~l, 
-ynes underv1s111ngen 1 stor utstracknmg ha fotats pa all vHl 
~id an av dc muntliga föreläsningarna låta eleverna efter dik
taJ1l ell verkställa avskrifter av det pensum, som fordrades. 
Den av den framstående artillcril,:ap tencn vid amiralitetet 
Daniel Grundell författade läroboken »0Jödig underrättelse 
oJll artilleri e t till lands och sjöss» (tr. 1705) har uppenbarli
gen därvid fått ligga till grund för vad läromästarna meddc
Jad e åt sina dis<.:iplar. Ovanligt var för övrigt ej, att dessa 
handskrivna anteckningar stundom vid beh~v bylte ägare. 
Det är likväl givet, att und er denna långa tidrymd vissa av 
utvecklingen - även om denna gick långsamt nog på den ti
den - betingade förbättringar eller skall man säga moder
niseringar av Grundeils arbete kom att se dagens ljus. Så
lunda författade vid mitten av 1750-talet den dåvarande in
form at ionsofficeren vid skolan, kommendörkaptenen vid 
feuerverkct i Karlskrona Jonas Tornquist arbetet »Sjöartille
riet ell er nödig underrättelse om artilleriet till sjöss», som 
ansågs såsom »det bästa i ämnet på svenskt tungomål» och 
kom. att för decennier framåt bli rättesnöret för undervis
ningen. 

Granskar man såväl uppställning som detaljinnehåll i den 
utskrift som von Borclc verkställt i sin »frågebok», så finner 
man snart, att den företer bestämda liknelser med den Torn
quistska förlagan, ehuru omfånget ej är så fylligt och ord
valet - ~lclvis är ett annat. Texten är sålunda genomgående 
u_p~Js talld såsom frågor och svar, allt numrer::~t i löpande 
folJd . Dc fyra huvuddelarna ha i von B :s bok rubrikerna 
»Må~tslock ens uppstickande samt dess nytta och bruk», »Pro
portwnalcirkelns uppstickande samt dess nytta och bruk», 
» St~cket~s uppdragande, visiterande och provskjutning samt 
5I~rangnmg med mera» och slutligen »Vad är en konstapels 
~oromål und~r ett skepps klargöring ifrån varvet». Härtill 

Otnmer - likaledes såsom hos Tornquist - ett bihang rö
?nde Er_nsl- (d v s det för_ sjömilitärt bruk" avsed~la) 

1:rverker~et sa1~1 t _lust!yrverkenet. On~- 1~1an om I o~~1qms l s 
'-0 tnpendnnn pa sm hd kunde karaidansera »redogorelser-
11~ lättfattliga och språket synnerligen enkelt och klart», så 
~~st: 1~1an nog s~ga, att dessa omdömen l~napp~_st __ hå~la 
. l eck v1d etl stuehum av von Boreks opus, vllket for ovngt 
sannolikt ulförts av denne i föräldrahemmet i Stralsund på 
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vintern 1787 efter lyckligen avlagd arklim~i starexamcn 0 1 med s töd av i artillerisk olan förda anteckningar. H ans Pi~-1 

tur är ingalunda dålig - det är helt na turligt den ä nnu ~'; 
den t iden gängse tyska handstilen, som. han använder ~ ia 
av - men med stavningen och med noggrannh eten v id ren~ 
skrivningen är de t ofta si och så. (\'ad h ä r senast sag ts gä]. 
ler i lika grad den nedan refererade konstapelsinstrnlZtio. 
nen). I varje fall är den till vår a dagar bevarade »frå ae. 
boken» ett i ntressant minne från en av flo ttans un d :.- rvls. 
ningsans talter för snar t 200 år sedan. 

J{ons lapelsinstruklionen förefaller att vara en un ik sa]· 
så till vida, att något annat exemplar av densamm a ej sv~ 
ncs vara i behåll. I varj e fall har författaren av d essa ra
der ej lyck ats spåra upp något dylikt, vare sig bland den 
stora samling av flottans »reglem.enten och ins trukt ioner» 
som numera ingå r i Krigsarkivet, ej h eller bln.nd fl o ttan~ 
molsvarande hand! ingar i Riksarkivet eller i sådana offent
liga bibliotek , som. skulle k u nna förväntas. möjligen vara 
innehavare därav. 

Instruktionen är indelad i 12 »artiklar» . R ubrikernas lY
delse må här åskådliggöra dels vilka krav, som .ställdes J;a 
en dåtida artilleriunderofficer, d els dc skyldigh eter, som ålåg 
honom under olika faser av tjänsten i land och ombor d: 

Art. 
» 

» 
» 

)) 

)) 

)) 

>> 
)) 

)) 

) ) 

)) 

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

7. 

8. 
9. 

10. 

11. 

12. 

Om de egenskaper, som höra t ill en konstap el. 
Om u ppbördens avlevererande eller mottagande 
med de omständigheter, som därvid förefall a. 
Om kompletteringar och rekvisitioners uppsättande. 
Om d e observationer, som böra tagas i akt vid 
skeppets bestyckning. 
Om godsets ombordtransporterande. 
Om konstapeln s göromål då dess skepp skall k lar· 
göras att gå till sjöss. 
Om vad vid utgåendet till sjöss och under v arande 
expedition är a t t iakttaga. 
Om konstaplarnas göromål under aktioner. 
Om journals hållande och avgångsräkningars fo r· 
merand c. 
Huru förhållas skall med u ppbörden då fartygen 
äro h em komna och skola uppläggas på varvet. 
Om propor tionerna och avförningarna uppå <liver· 
se uppbödspersedlar vid tillverkningen. 
Om kons tapelns göromål vid styckebruken. 
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p et skulle fö ra för långt att här gii närmare in på detal
. rna i de ol ika artiklarna. Må vara nog sagt, alt man vid 
l~t studium. av denna instruktio~1 f~r mån~a intyes,:;ant~ upp
e,511ingar eJ blott om hur det t1 llglck om bord 1 vara orlogs
}~r tyg på 1770-talct såväl under fredliga förhållanden som 
111der strid, utan även om vad som då ansågs vara >>vcder
:agen plägsed» på flottan sedan gammalt. Ej minst är de i 
]larginalen invid varje ar tikel gjorda hänvisningarna till 
~,ilka olika tjänstereglementen, instruktioner eller skrivelser, 
50

111 a rtiklarnas avfattning stöder sig på, av synnerligt vär
de. De marginalanteckningar, som med påpekande av tidi-
6are inträffade olyckshändelser eller ,gjorda misstag fram
håller nödvändigheten av att man till undvikande av ett 
återupprepande noggrant följer vederbörande artikels be
stämm elser, bör ha varit personalen till en god påminnelse 
och var ning. 

Slu lligen ett par ord om 1800-tals böckcma, i vilka Johan 
August von Borck fört pennan . De är av mindre format än 
de ovan beskrivna och kan till utseendet närmast karaktä
riseras som anteckningsböcker. Den tidigast tillkomna utgör 
en av von B. upplagd ml'l'a över örlog'sflotlans officerare 
och synes att döma av införda data vara påbörjad p å nyåret 
1813, då han själv va r nyutnä mnd undedöjtn::mt. Den upp
tar alla sjövapnet då tillhörande officerare, med generalami
ralen Johan af Puke i spetsen. Successivt hat· sedermera in
förts nytillkommande officerare ävensoul inträffade beford
ringar m. m ., likaså ett flertal sjökommenderingar. Den sis t 
i rullan anted:nadc är und e rlöjtn a nten Anlon Håfelt, ut
nämn d i oktober 1819. Åtskilliga personhistoriskt intressanta 
no tiser tord e näppeligen stå att finna i vanliga källor, var
för von Boreks rulla ur denna sy npunkt h a r sitt b estämda 
värde. 

Sistnämnda omdöme gäller också i hög grad den yngs la 
av här refererade böcker, vilken slanunar från hörjan av 
1840-talet. Den saknar titel - liksom även officersrullan gö e 
~et - men har vid närmare granskning visat sig uppenbar
Ilgen vara en rulla över manskapet vid det lill Karlskrona 
s ~ation förlagda 5 :fe kronoarb etskarlskompaniel, för vilket, 
sa-som tidigare anförls, Johan August von Borck var chef 
llnder åren 1843- L15. Vad var då egentligen ett elylikt kom
l)ani för något och vad hade det för användning inom flot
t~n? J a, msprunget Lill det hela var de år 180L1 i riket in
~·attad e ~. k Allmänna arbetsinrättni t:garna. Dessa :rar till
<oJnna for alt, som det heter, »sysslolosa och varnarliga per-
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soncr - ulan atl, såsom förut skett, sammanblandas 111 

missdå dare eller dem, vilka för begångna brott till fäs ln in Cd 

a.~·bete bliv.~~ dömda - sl-m~le kunna _under den u~~psik t, 8;1~' 
for deras forvarande och tillsynen v1d arbetet provas nöcti 1 

syss~lsältas, emot ~tt där!ör avpas~at och o til~ deras nöJ~ 
torftiga utkomst crforclcrllgt underhall». Tva saclana im·ätt 

ningar organiserades, den ena i Karlskrona (600 man), de1~ 
andra å Sveaborg (300 man). År 1820 blev 2 ko mpanie. 

(on'l inalles 200 man) ur den förra förlagda till Ku ncrs
1 

holmc~1. ~cf~lhavm;Hl e amiralen var högsta m~ndighct fÖ~ 

arbctsmrattmngen 1 Karlskrona. Folket sattes 1 arbete hu. 

vudsakligcn på varvet och på sjöfäslningarna. Men ~i ven 

för tillverkning av vissa »slöjdvaror» togs deras a rbetskraft 

i anspråk. Und er krigen 1808- 1814 fick de karlar, som var 

tjänliga till tjänst på flottan , bliva sjökommcnderadc. Den 

Karlskrona örlogsstation tillhörande styrkan var inkascrne

rad i en på kasern Sparres gård, ungefär vid norra än dan 

av nuvarande kokhuset liggande byggnad. 

Denna kompanirulla, utförd med Johan August von Bo reks 

minutiöst prydliga handstil, upptar 128 man med angivande 

av ej blott karlens nr och namn, hans födelseort ocl1 fö del

seår (ofta även datum) ulan också detaljerade uppgifter 

om kroppsHingel och hå rfärg, tidigare anställning, k ris ten· 

domskunskap, hantvcrkskunnighet, datum för antagning vid 

kompaniet och för avlagd ed samt mannens tidigare upp

förande och ådömda straff ävensom extrajudiciella - allt

så av militär bef~ilhavarc ålagda - straff. Slutligen f inns 

även en kolumn för tjänstetidens längd samt för avgå ngs

datum. 
Det är i sanning en brokig skara, som figurerar i r ullan, 

och med hänsyn till vad som ovan nämndes om rekry teri ngs

basen för dessa arbctsinrätlningar, så var ju annat knappast 

att vänta. Det är drängar och lösdrivare, gardister och ma· 

troser, husarer, jungmän, p åfallande många Yendes-art ille

rister, vidare slaktarlärlingar, timmermän och represcn tan· 

ter för flera andr a yrken, som av ena eller andra anledningen 

hamnat som kronoarbetskarlar. Ser man på anteckninga rn~ 

i kolumnen för tidigare uppförande, så befinnes 6 m an an· 

givna såsom »vådlig person» och 1 såsom »svagsint». ocl~ 

kolumnen för ådömda straff visar, alt eeclast 19 m an a' 

hela styrkan var ostraffade vid antagningen. 

Mer eller mindre ruskiga är de brott, som blivit b cgång· 

na. Mest är det inbrottsstöld eller annan stöld, m en även 

förfalskning, snatteri, slagsmål och våld mot föräldra r 111 Jll 

2f,9 

.. . företrädda. De ådömda straffen varierar mellan ett an-

9\ dagars vatten och bröd och upp till 10 års fängelse. (Där

t~d]ag har det vid arbetsinrättningarnas start avsedda und

~-:]{an? et .av f d fästningsfångar ty_dligen ej kunnat följas 

. fortsattnmgen). Mycket ofta har delmkventen undergå tt syn

\erligen l~.raftiga krop~1sstra~f - i ett fall ända upp till 

~O par spo! De som gJort sig saker till förfalskningsbrott 

]Hl. dessutom dömts ärelösa. 
Det måtte knappast ha varit någon sinekur för Johan 

August von Borclc att under sina två sista tjänsteår vid flot

tan - och därmed ä:ren d c två sista av hans egen levnad 

~ var~ den ansvange chefen för ett kompani notoriskt 

»vanartiga personer~, av vilka säkerligen ytterst få var så 

särskilt lätta at~. ta~. med, ä:ven f~.r ~n ~efälhavare, som på 

ett helt annat satt an vad fallet ar 1 vara daaar m ed dess 

uppmjukade disciplinära förhållanden, h ade ~nöjlighet att 

klämma efter, när så behövdes. 
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Ubåtens utveckling i typhänseende fö re, 

under och efter andra världskriget 

I texten om nämnda fig. återfinnas san~l ade vid s lutet av artikeln, 

Av K om mendörka pte n C H. SA H LI N, 

När ubåten i början av detta sekel införlivades blan<l sjö
krigets vapenbärare frainträdde den i skepnad av en uncler
vattensbåt i ordets rätta bemärkelse, d v s dess skrovfonn 
och egenskaper voro avpassade enbart för tjänst under vatt
net. Det var en ren u n dervattensbåt och avsågs huvudsak li
gen att insättas såsom ett defensivvapen vid försvar av kust
fästningar, örlogsbaser och viktiga ham nar. 

Men ubåten kom icke att utvecklas efter denna lin je. Då 
man mycket snart insåg dc möjligheter, som ubåten i1gde i 
offensivt hänseende, länkades dess utveckling in i n ya ba
nor. För att den skulle kunna uppträda inom avlägset be
lägna operationsområden framtvingades ökad sjödugli ghet 
och större aktionsradie. Ubåten blev ett slags övervattens
fartyg, som vid lämpliga tillfällen kunde göra sig osynl igt 
genom att intaga undervattensläge. Den övergick till all bli 
en dykbål. 

När ubåten numera inträtt i ett nytt utvecklingssk ede, 
kan det vara av clt visst intresse att granska dc olika ubåts
typer, som framträtt under ubåtens något mer än fem tioåri
ga tillvaro som krigsfartyg och att begrunda anledni ngarna 
till dessas förekomst. Det gamla talesättet om »intet ny tt 
under solen» finner man härvid ofta bekräftat i det förhål
landet, att gamla ideer och övergivna konstruktioner upp
tagits på nytt - så som snorkeln - och troligen k om mer 
den närmaste framtiden att kunna uppvisa ytterligare cxeJ1l· 
pcl härpå. 

I. Utveck!ing fram till år 1939. 

Första världskrigets praktiska erfarenh eter salte mn~dcl· 
bart sin särprägel på undervattensbåten. Nya impulser tvwga
de in ubåten i nya utvecklingsbanor. T idigare hade m an en-
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st skilt ubåtarna åt med hänsyn till d eras skrovkonsiruk
d_D·Tl Efter år 1918 k unde de med h änsyn till sina a n dra 
fLO • egensk aper dessutom uppdelas efter 

storlek, 
beväpning och 
användn ing. 

111 deln i'ng med hä nsyn ti ll s k rovfo rmen. 

Dessa skrovfor ma r u tgö ras av ubåtar med 
enke lskro v, 
dubbPfskrov, och en kombination av dessa d v s 
delvis du bbelskrov eller enkelskrov med sadeltank. 

Ubåtens urtyp, den »cigarrformadc» undervattensbå ten, 
tillhörde den fö r s tnämnda av ovanstående. grupper. Efter 
amer ikanska flottans första ubåt »Hollamh>, byggd av den 
kände k onstruktören J. P. Holland, betecknades ofta denna 
skrovfonn som »I-lolland»-lyp (fig. l). Den karaktäriserades 
av god a under vattcnsegenskaper, snabb dyktid men ringa 
sjöduglighet och liten aktionsradie. .. 

Såsom den första representanten för ubåt med u tpraglal 
dubbelskrov - ett lrvckfast innerskrov helt omslutet av ett 
yttre, icke tryckfast oinhölje - kan med viss fog den f1:~msk e 
mariningenjören M. Laubeufs skapelse, »Narval», (f1g. 2) 
angivas . *l 

Genom nämnda ubåt och fortsatt byggnad av likartade, 
förbä ttrade systerfartyg kan Laubeuf och Frankrike taga åt 
sig äran av att ha länkat in ubåtens utveckling mot typen 
dyk båt - den offensiva s k autonoma ubåten. Denna kän
netecknades, delvis på bekostnad av undcrvattcnsegenska
perna, av bättre sjöduglighet, högre fart i marschläge <;>Ch 
ansenligt ökad aktionsradie. Dyktiden blev till en böl']an 
av lä tt insedda skäl betydligt längre än för enkclskrovsbåten. 

Den tredje typen av skrovform framsprang ur elt behov 
av att m ed bibehållande av goda undervattensegenskaper er
hålla för bättrad sjöduglighet och ökad aktionsradie i ma_rsch
l~ge . T y.skland gick in för e~1 Lake-liknande, av span_.)m·~n 
d Equev1lley ulformad typ (f1g. 3), sedermera ofta benamnd -*) Amerikanaren Simon Lake har allmän t rälmats som den verklige 
Upphovsmannen till denna skrovform, vilket emellertid ä r felaktigt enä r 
8Panjoren Narci~:o Monturiol r edan år 1862. byggde sin ubåt »lctineo» 
llled dubbelskrov. 
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Krupp-Germania. De i England byggda ubåtarna av D- . 
E -klass representerade en annan lösning, i det att e n ]?etl 

skrovet utombords försåg. s med en längsgående tryckfast t·'1e
1

1
-

o • ' ] l l ' < l}· 
pa va.l'J e sH a~ s c sac elta~1k. Denna kons truktwn erhöll h ' 
tecknmgen Y1ckers-typ (f1g. 4). e-

. Unde_r ubåtens första utvecklin~speriod s01~1 krigsfartyg~

fram till 1914 - utbyggdes ubatsvapnen mom Engta11 l . 
Tysklands_ och Amerikas mariner efter i stort sett fa~la c~ ~ · 
e_nhetliga riktlinjer, in~m va~)e lund utformade med häns~~~ 
L~ll resp._ lands geografiska lage och -- i avsaknad av p ra·k
tJska kngserfarenheler*l - i enlighet med den nationell 
uppfattningen om ubåtens möjligheter och användbarhe t. Q 

Inom övriga stormakter - Italien i viss mån und anla ~et 
---:- syntes en ganska stor osäkerhet, för att inte säga Yi l!~å
c~Ighct, ha härskat belräffand~ de olik~ ubåtstypernas li1 tnp-
1Ighct. ~ all osynncrhct F!·anknke uppvisade en brokig }l l'O\'

karta pa ubatskonstruklwner. Förutom Laubeuf, vars uhå lQr 
sedermera ofta betecknades Schncider-Laubeuf, finn er man 
följande mer eller mindre framgångsrika ubåtskonst ruk tö
rer: Bertil~, Bourdclle,_ I-lutter, Maugas, Maurice, Radiguer, 
Homazzolt1, samt de Dwn och Petithomme, de två sis lnä nm
da - som gick i fransmannens Goubets fotspår - fö resprå
kare för och konstruktörer av dvärgubåtar, avsedda all med
f öras å större krigsfar tyg, med andra ord föreg:1n o-a re till 
andra världskrigets dvärgubå tar. "" 

Maurices' namn bör räddas från glömskan, enär han var 
den förste under denna tidsepok, som gav sig i kast med 
problemet enhetsmaskineri och även fick en ubåt byggd, för
sedd n".ed enhetsmotor. 

Yud Lauheuf var för Frankrike blev Laurenti för Ital ien. 
Typen Fiat-Laurenti eller Fiat San Giorgio (fig. 5) fö rekom 
inom kort i å lskilliga mariner; inom den svenska represen
terades typen av ubåten I-Ivalen. Andra kända konstruktörer 
v oro Bernardis (fig. 6) och Ca vallini (fig. 7). Den senares 
skrov typ, liksom i viss mån Cavallini-Laurentis (fig. 8), för 
tanken till den tyska typen XXI (fig. 14), skapad tre ttio år 
senare. 

Hyssland ägde i Bubnov och Dsj evj etski (fig. 9) tvenne 
goda ubåtskonstruktörer, den senare - liksom Mau rice ---
även skapare av en enhetsmotor. De inhemska konstr uk
tionerna blevo dock icke dc enda. I samband med d et r ysk-

*) Rysk-japanska och grekisk-turkiska krigen hade härvidJag varit 

utan större betydeise. 
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. Junska kriget inköples i hast ubåtar av typ Holland, Lake, 
J 1~Bquevilley och Genuania sam.t något senare Laurenti. 
1 Jupan och österrike-Ungern köpte sina ubå tar från ut

]undet, ~rarför pral~tiskt taget en?_ast rcd~n kän?a kOI~struk-
1.011er fo r ekommo 1 deras flotta fore l. varldsknget. Salunda 
•
1oprescnterades i japanska flottan Holland, Vickers, Laubcuf 

1 ~]1 Laurenli, i den österrikisk-ungerska Lake, G2rmaniu och 
~Vhitehead-Fiume, den senare en förhältrad Holland-typ. 

1 de t första världskriget fick ubåten genomgå sill elddop, 
och skrovtypernas lämplighet kunde noggrant studeras . Ubtl
tens karaklär av dykbå t befästes; de skrovformer, som i stort 
sett blevo beslående och under mellankrigstiden återfunnas 
bland världens ubå tsflottor voro enkelskrov för mindre ubå
tar (dvärg- och kustubåtar), enkelskrov med sadeltank el
ler clubbelskrov för medelstora och stora båtar under det 
de störs ta ubåtarna (u-kryssarna) i regel erhöllo dubbel
skrov (fig. 11- 13). Under denna utvecklingsperiod rådde 
till en början viss osäkerhet om tryckskrovets formgivning. 
Så småningom blev dock det cirkulära tvärsnittet det gäng
se. År 1926 framlade den tyska professorn Flamm ett nytt 
trycksk rovförslag (fig. 10). Ehuru det veterligen icke prak
tiskt utfördes torde diskussionerna kring detsamma - förda 
av de tyska professorerna Flamm, Tcchel och Schilling om
kring 1930 - ha påverkat en del av andra världskrigets 
skrovkonstruklörer. Det tyska projektet typ XI, tyska föt·
rådsubåten typ XI\' och den japanska ubåtsklassen I 400 
(fig. 15) synas med sina tryckskr ov i form av en l iggande 8 
ge belägg härför. Måhända kanuner den att återfinnas bland 
eventuella u-kryssare i a tomubåtarnas krets. 

lndelni1ng med hänsyn t ill stor leken. 

I storleksh~inseende räknade man före 1914 endast med 
kustubå tar och sjögående ubåtar, de förstnämnda h elt buud
I~a vid sina baser. Världskriget 1914-18 medförde emeller

~~.d. en radikal omvälvning häru tinnan. Från denna tid kan 
O!J ande indelning till äm pas: 

D-kryssare . . . . . . . . . . . . . . dcpl. i marschläge över 1.800 to11 

Stora ubåtar (oceangående) » 1.000--1.800 » 

Me~l-~l s tora ubåtar (hög-
SJo-ub ) . . . . . . . . . . . . . . » 550- 1.000 » 
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Mindre eller små ubåtar 
(kust-uh) . . . . . . . . . . . . dcpl. i marschläge 

Dvårgubåtar . . . . . . . . . . . . » 
100-;)0Q t 
10-50 °11 

De anförda gränserna för storleksklasserna äro un .acfa·· ,1. l . . ] "l ,.., c t l ga oc 1 vanera mom o 1 ~a mariner liksmn även benäm ni · 
ama . Ofta för ekom indelningen i l , 2 och 3 klass nv1:

1g. 
Be ~cckn!ngarna oceangåcnd_c-, l~?gsjö:, sj_ögåcndc- och l~ u~~·: 
ubatar aro ofta vaga och bliva ]att missvisande om m an i t 
l ·· l l l f" · · ' n e -:ann;r -~·esp_. anc s .. (e m1 ~w n av resp. typ. Salunda bet eckna. 
des s_aval forsta varldskngets tyska typ UB I (127 to n) son

1 d_cn ~- apanska Ro 51 (893 lon) som knstubåtar. En ub;) t ay 
s1st!1amnd~ .storlc~'" faller .uppenbarligen inte inom den kate. 
gon som v1 1 Svenge rubnccrar som k_ustubåt. Engclsmiinnen 
!Ja .med. u~tryck;n »Over-Seas-Patrollmg-Type» och »Pa lrol
r?'pe». 1 v1ss man sammanfattal begreppen storlek och an
vandnmg. 

lndelni'ng med hänsyn till beväpningen. 

Torpedubåten 

Ubåtens huvudvapen är torpeden. Tuberna insattes i trYck
skrovet för och akter, mer sällan j ytterskrovcl, som f ast in
byggda enkel- eller dubbelluber och / eller på däck placerade 
korgtubcr. Dsjevjetski och \Vhitehcads namn är knu tna till 
speciella konstruktioner av utskjutningsanordningar, vilka 
förckommo huvudsakligen på franska och ryska ubå tar. fl. 
vecklingen gick raskt fram till normalt 4 a 6 stävtuber och 
2 a 4 häcktuber. I däcksbyggnaden placerades - föret riidcs
Yis på ubåtar avsedda för opeeationer i tempererade klimat
-± a 6 tryckfasta tuber, för och/eller akter, anordnade i d ub
bel-, trippel- eller kvadruppcluppställning. 

Ett mer ovanligt arrangemang visade dc tvska min utl iig
gande ubåtarna av typ UC III, där två trycld'asta tuber ha
dc monterats en på var sida på däck intill tornet som er
sättning för fasta stävtuber och med tubriktningen avvikan
dc 5- 10° från långskeppsriktningen (fig. 17). 

Dc ryska ubåtarnas erfarenheter från isbelr,gda farvat tc'l 
L~~1Cl er f:?,rs!a världsk~·igct föranledde, att nybyggnad er i ~ke 
langrc forsags med dackstubcr. Det är därför förvånan svart, 
att såväl Tyskland som Sverige under mellankrigslid en in
förde sådana på vissa ubåtsklasser. Den enda, akteru t pla
cerade, döckshäcktubcn på tyska typen VII A försvann (l ocl~ 
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dan på de följande systerfartygen typ YII B och C samti
d~6t som engelsmännen utrustade e tt antal - för tropik

.1ä11st avsedda - ubåtar av T-klassen med däckstuber. 
!J'sidotub er inom tryckskrovet förekommo veterligt endast 
å de engelska ubåtarna av E~, G-, L-, J- och K-klass. Om

laddning und erlättades genom att överdelen av tuben kunde 
fällas upp (fig. 18). 
' Under första världskriget framkom och utvecklades vid 

sidan av denna torpedubåt ytterligare två typer, nämlig0n 
artiller ub:'Hen och minubåten. 

Art i lleriu båten. 

År 1911 framförde den ryske ingenjören Sjuravicff ett 
proj ekt till en ukryssa1~e (4.500 ton) med 5- 12 cm haubit
ser i ett nedsänkbart torn. Året därpå försåg engdsn1ä nncn 
på försök ubåten D 4 med en 7,6 cm kanon L/ 30. Men förs l 
i och med alt tyskarna insatte sina ubåtar i handelsförslö
ringens tjänst kom kanonen till allmän användning på ubå
tar. Ur dessa artilleribeväpnade torpcdubåtar utvecklade sig 
en speciallyp, artilleriubåten, till vilken bör hänföras dc 
ubåtar som förde kanoner av kaliber 15 cm eller gröv
re eller där antalet kanoner uppgick till 3 a 4 st. Dc 
tyska handelsförs törande ukryssarna av typ UK I-III (2--15 
cm, 2-8,8 cm) och engelsmännens M-klass, ubåtsmonitorer 
(1-30,5 c::u), voro representanter föt· denna ubåtstyp tilJ 
vilken sedermera anslöto sig den engelska X I (-1--13,2 cm), 
den fransk a Surcouf (2--20,3 cm) och dc amerikanska i\'ar
val och Naulilus (2--15,2 cm). Dc flesta av dessa ubåtar för
sågas i viss utsträckning med ett lättare pansar. Spcc.iclla 
behov kunn a sägas ha motiverat byggandet av dc tyska u
kryssarna och de engelska M-båtarna, beträffande dc övri
ga artill eri ubåtarna kan man frtlga sig för vilket ändamål 
de byg~d cs . Kanske böra de helt enkelt avfärdas som för
söksubå tar. 

En artilleripjäs ombord på en ubåt - även i dess ut
fo~·nming av dykbåt - är cgenlligcn en motsägdsc. Dess 
ex1stens ombord är motiverad Lloll på en speciell ubå L typ 
---- den handelsförslörande ubåten - och där enbart för in
sats mot obeväpnade handelsfartyg. Pjäsens plats, betingad 
ay dess offensiva bruk, var för om tornet. På övriga ubåtar, 
dar den avsågs användas såsom clt försvarsmedel mot flyg
Plan eller, om ubåten blivit så skadad, att den icke kunde 
dyka, mot fartyg, placerades kanonen antingen på bryggan 
eller på däck akter om tornet ; sistnämnda alternativ före-
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]~om docl-c .endast ! säll_synla fa.~l. Emellertid försågs })r . 
tlskt taget alla ubatar 1 h ela variden efter 1918 m ed aL 
två kanoner. In tipssant är e!1 jämförelse mellan d c a 1 ~~ _il. 
~.canska l,_?rpedubatarna av Salmon-klass och dess eftcrf~ t
~arc (1.415 ton, ~-10 tuber) med 1-7,6 cm kano n och 1· 
Japanska flott~~batarna I 1- 8 (1.950 ton, 6 tubel") m ed 2~~e 
cm och I 51- 13 (~~400-1.600 to_n, ()tuber) med l - 10,2 ell -~ 
1--12 cm kanono. lr~.ts att _dc Japanska ubåtarna I~r ak liskt 
taget enb_art l;lvsags fo~· takl1sk samverkan m ed slagflotlor1 l 
tyde.~: arllllcnbe.~tyc.~n~mgcJ~ på, a~t de även sl~ullc ku nn a a~~ 
ses for hand~lsfor~tonng, v1lkct dar~mot amenkanam as lllol
svarandc ubatar 1cke synes ha vant planerade för. 

Dc första engelska och tyska ubå tar, som utrust ad es llle l 
kanone r (kaliber 7,5 och 8,8 cm) erhöllo sådana - 111 <1 
l .. 'll o C( mnsyn .t1 vattenmotslandet - i sänkbara lave tta ge. Kano-
nerna forvarades normalt nedfällda i överbyganad cn · efle· 
en kort tid föranledde vunna krigserfarenhetc~ at t k;none 1~ 
placc t:.adcs fast på chick. Härigenom erhölls en tidsvinst a~· 
ungefar 20 s~~c, om kanon en, sedan ubåten intagit marsch
ellc~· m ellanlage, snabbt skulle tagas i bruk Denn a vi nst 
erholls dock på bekostnad av en icke obctydlia m insk nina 
av farten i uläge. o n 

0~~1kring 20 år senare, i mitten av 1930-talct, finn a vi på 
hollandska och svenska ubåtar en liknande form för förva
ring av moderna luftvärnsvapen . Dessa i många hänscenden 
ömtåliga och särskilt för saltvatten mycket känsli ga auto
matvapen kunde nedföras och i uläge förvaras i valt entåla 
och tryckfasta recesser i falska tornet. Som var att fön·änla 
frång_icks sn_art denna uppställningsform, i all synnerhe t clå 
det v1sade s1g att en tidsvinst på några sekunder var av an
senligt st?.r.re betydelse vid kontakt med flygplan ön vid 
samman lraffande med fartyg. Alrwrdningen, som. var tung 
och s~~r~mmande och tillika inkräktade på det redan lidi' 
gare 1 hog grad begränsade utrymmet inom ubå ten medför· 
d.?. även ökade möjligheter till haverier vid pjäseDs be
lJanandc. 

Min ubåten. 

På örlogsva~·vet i Nikolajev (Svarta Havet) stapellades 
å1· 1912 en ubat, som i överbyggnaden kunde medföra och 
m edelst ett paternosterverk utlägga självankrande lll in?~'· 
Det. ~ar Tde~1 ryska. undervattensbåten Kr ab, byggd enlig t 111" 
genJor r\ alJ etovs ntningar. Den var den första represcn tH ll' 
ten för en ny ubåtstyp, minubåten (fig. 20). Under fö rs t ~ 

.f3J)d_1 Utlci9-9!2!.!19 av m mor å fy~/,ål klan C/ 1/l f-i2i!J
!1t· !1inlvb 
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yärldskrigct utvecklades denna ubåtstyp snabbt, varvid oli
ka sätt framkomma för minornas medförande ombord och 
utläggande - ofta betingade av ubå tens skrovkonstruktion. 

.Normalt m edföreles minorna öppet, d v s utanför tryck
skrovet, vilket innebar s k våt placering. Ibland, när dc av
sågs u tläggas först sedan ubåten vislats en längre tid till 
sjöss, förvarades de slutet inom tryckskrovet - torr pla
cering. Till den förra förvaringsformen hänföres, förutom 
ovan nämnd horisontal placering i överbyggnaden eller öp
pet på däck p å räls akterut (franska A talante 1917), vertikal 
stuvning i näslan lodräta brunnar antingen gående genom 
tryckskrovet förut: tyska UC I- III typerna (fig. 21), eller 
akteru t : itahenska Bernardis-typ (fig. 22), genom dubbelskro
vet borelvarts: franska Hutter och Normand-Fenanx-typ (fig. 
23) eller genom sadeltankarna: Vickers-typ (fig. 24). Engels
männen övergick emellertid, efter prov med den till försöks
ubåt för minutläggning ombyggda M 3 (som kunde medföra 
100 minor), till minförvaring i ubåtens överbyggnad. Min
antal et kunde härigenom ökas från 20 till 50; horisontell 
~tuvning med ulläggning medelst paternosterverk gav även 
okad precision vid fällningen. 

Vid den andra förvaringsformen - torr placering - slu
va~es minorna i särskilda minrum inom tryckskrovet, och 
Utlaggning skedde genom horisontella häcktuber. Denna pla
~ering förekom på tyska enkelskrovsubåtar, klass U 71, och 
nhbelskrovubå tar klass U 117 (Bild 1). 
Normal t kunde 20--40 minor medföras; sprängladdningar

llb ovarierad e mellan 140 och 200 kg. Den amcrik::>nska min
u a ten Argonaut (2.700 ton), som kunde ombordtaga 60 mi-
1101' och därutöver var b estyckad med 4--53,3 cm stävtuber 
Och 2- 15,2 cm kanoner samt m edförde ett flygplan, utgjor-
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de en mindre l.yckad exponent för den typ av ubill, s011 
skall vara »ein Mädchen fi.~r Alles», lekmannens stora slag: 
nun11ner. 

För att kunna verkställa minutlägning även från torped. 
ubåtar konstruerade tyskarna uneler f?rsta världskri get en 
drivmina av Leon-typ, som kunde utlaggas genom torped. 
tuberna. Det var elen s k P~minan, som under andra viir lds. 
kriget ersattes av en_ torped_~?nuad n1agnetl?lina. ~ess u t 0111 
förekom även en mmdre S]alvankrancle mmtyp, som l11e. 
deist Lryclduft kunde stötas ut ur torpedtuben. 

Speciella ubåtstyper. 

Osynligheten och det clärigeno~n fr.~ml\.a_llac!e övcr.~· ask
ningsmomentet är den huvudsa~.;:.llga ~orutsat~.nmgenJoru
bålens verksamhet. Trots att ubaten sa lunda ar en sa rp rag
lad typ av örlogsfm•tyg, kan den .av dessa skäl inom si lb egen 
krets uppvisa en mångfald ~pecwllyper.o . . 

Under det första världsknget togs ubaturna 1 huv udsak 1 

a nspråk för bl a följande uppgifter: 

taktisk sanwerkan med egna flottstyrkor, 
dold spaning och bevakning, 
hancleldörstöring och fri jakt på örlogsfartyg, 
minutläggning, . 
transport av vapen och ammunition, personal och m atcl'lcl 

av olika slag samt 
smärre sabotage- och kuppföretag. 

I den mån deras specialvapen voro mest lämpade fö r upp
dra<Jet insattes torped-, min- eller artilleriubåtar. F ör v ts~a 
trat~sportuppdrag blev ibland en mindre ombyggnad av uba
ten nödvändig, . .. . 

Strateaist(a och taktiska skäl motiverade cmellerlld al t fo,1 

Yiss spe~iell användning helt nya ubåtstyper - speciolfLba
tar - konstruerades. Till dessa kunna hänföras flo lt ubate;I, 
ubå ts1~~oni toren, den flygplanbärand e ~.I hå leJ;, <.111 t i ub [tls u~:~: 
te n, d en på land lättransportabla dvargubaten s:1m l h< 
delsubå ten. 

Flottubåten. 

Hedan 1915 framföreles i England ett önskemål om en ~d 
båts typ, som skulle kunna följa och sa1?1operer~ m ed ?\~'ge 
F leet. ~ödvär..diga egenskaper voro hog fart 1 m arsc h< 
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ch god sjöduglighet, men dessa kunde vinnas blott på be
~ stnacl av tl!ldervattensegenskaperna. Dessa engelska Hott
I'~Har - »Fleet Submarines» - utgjordes av K-klasserna 
J~ 1- 22 (1.880 ton, 24 knop). och de troligen som ledarfart.g avseelda K 23- 28 (2.100 ton, 23,5 knop). Erfarenheter
)a från dessa turbindrivna fartyg blevo av övervägande ne
~ativ art. A v första K-klassens nitton färdigställda enheter 
[Öriorad es fem genom olyckshändelse, av den andra klassen 
fullbordades endast K 26 (år 1923), som med sin bestyckning 
av 3-10,2 cm kanoner inom pansarskärmar (sköldar) egent
Jigen bord e hänföras till typen artilleriubåt. 

Efter år 1932 kunde man med en viss förvåning konsta
tera att flottubåten ånyo uppenbarade sig i elen brittiska 
f]o ttan i skepnad av »Hiver»-ubåtarna Thames, Severn och 
Clyde. D e voro på 2.165 ton, dieseldrivna och nådde en fart 
av 22,5 knop i marschläge. Under det andra världskriget ut
nyttj ades de dock icke i denna egenskap. 

Ubåtsmonitoren . 

Verkliga ubåtsmonstra voro den engelska M-klassens tre 
fartyg, M 1- 3. Denna specialtyp av artilleriubåt - ubåtsm o
nitor -försedd med 1-30,5 cm l.;: anon L/35, hade byggts bl a 
för beskjutning av de tyska kustbefästningarna och ubåts
baserna på Flandernkusten. Beskjutning skulle ske i under
vattensläge med kanonmynningen ovan vattenytan. Eldled
ning verkställdes med hjälp av flygplan (landbaserade). 
Laddning av pjäsen kunde endast ske i marschläge varför 
ubåten av säkerhetsskäl efter varje skott måste förflytta sig 
utom kustfästningarnas portee för att verkställa omladdning. 
Endast M l hann färdigställas före krigsslutet; ubåtsmoni
torerna fingo därför inga tillfällen att under strid visa sina 
möjligheter. Iden var i sig själv verklighetsfrämmande, enär 
den stred mot grundprinciperna för ubåtens användning. 
Ubåtarna karaktäriserades emellertid av mycket goda clyk
e~enskaper. M 2 ombyggdes till flygplanbärande ubåt, M 3 
ltllminubå t. Två förlorades genom olyckshändelse, den ena 
.__ M l -- genom kollision med svenska ångaren Yictar. 

~ 1Ygplanbärande ubåtar. 

t Ducler första världskrigets slutskede framkon:. en ny ubåts
yp, den flygplanbärande ubå ten. För att medgiva spaning 
0\er större områden än dem, som den till mast- eller peri
' ' 0Pstoppen i sjömansstol upphissade utkiken förmådde 
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-- verbli cka, försågs på försök en av de handelsförstörande 
0 ka ukryssarna med ett monterbart flygplan. Även en brit
ty~{ ubåt, E 22, utrustades under kriget tillfälligt m_~cl ett li; 
tl t sjöflygplan. Ddta plan, som transporterades oppet pa 
1fäck och sjösaltes genom att ubåten intog mellanläge, hade 
~-u uppgift alt angripa dc över Helgalandsbukten patrulle-
r~nde tyska, Zcppelin-luftskeppen. .. 

Försöken fortsattes efter kngct med bl a d en namnda engel-
ka ubåten M 2 och amerikanska S 2. De fingo efterföljare i 

den tidi gare nämnda amerikanska ubåten Argonaut, franska 
surcouf, i ta li enska Eltore Fieramosca samt japanska I 5, vil
ka samtliga i delta hänseende kunna anses som försöksub å
tar. Typen upplogs och utvecklades endast i Japan, som vid 
krigsutbrottet 1941 ägde 11 flygplanbä rande ubåtar. Denna 
utveckling m ås te emellertid anses fullt konsekvent med hän
syn till den japanska uppfattningen av de stora ubåtarnas 
och ukryssarnas användning. Enligt denna uppfattning voro 
nämligen de ubå tsbaserade flygplanen ick,e avsedda för spa
ning i h a ndelsfö rstöringens tjänst utan utgjorde känselspröt 
för ubå tarna i deras egenskap av d en japanska slagflottans 
framsk jutna spaningsorgan (S1 .. iss l). 

Antiubåtsubåten. 

Bland d e medel, som engelsmännen togo i s1n tjänst i 
kampen mot de tyska ubåtarna återfanns även ubåten. Den 
gamla C-klassen (cnkelskrov) kom åter till heders i form 
av bogserat torpedbatteri. Om det bogserande lwndelsfarty
ge_! (»ubåtsfälla») prejades av en tysk ubåt, kunde den i 
1~!age bogserade ubåten losskopplas och angripa sin i marsch
lage befintlige motståndare. Uppnådda resultat föranledde, 
att,en ny självständigt arbetande typ utvecklades: antiubåts
~tbat,en - »Submarine Destroyer of Submarines» - numera 
tllad »Submarine-killen>. Dessa ubåtar, R 1- 12 klassen 
k4~0 ton),_ karaktärise~:acies .. av ohög _far~- i uläge (15 __ knop) ' 
on __ dyk hd, god manoverformaga 1 u lag e och 6 sta v tuber 

2 for sa:vskju~ning - varav 2 i dä~ksöver?yggna?en (Bi_l_d t De nadd c mga resultat under forsta varldsknget, ena r 
~~~levo färc~iga först 1918. Även de __ bri!~_iska .!-~1bål_arna (J 

1 
1) s k »B1ght Patrols», avsedda for tJanstgonng 1 Helgo

dandsbukten, byggdes för jakt på utlöpande och hemvändan-
e tys.k a ubåtar, av vilka också en föll offer fö1· dem. 
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Bild 2. Engelska ubåten R 7. 

Efter Fighting Sh ips. 

~l 

l 

Specialtyp: Antiubåts,ubåt (»Submarine Destroyer of SubmarinPs;>) . 

Färdigställd: 1918. Depl.: 420/ 500 ton. Fart i uläge : 15 knop. 

Dvärgubåten, 

Behovet av en fartygstyp lämplig för lokalförsvar av ör

logsbaser och vikliga hamnar - den ursprungliga under
vattensbåtens huvuduppgift - var anledningen till al l Ita
lien åte rgick till en ubåt med litet rlcplacemenl. Den na 
dvärgubål, ilalienska B 1- G klassen (40 ton), konstru e rades 
för all has tigt kunna laslas på eller lossas från järnv ~igsvag

nar och snabbt transporteras till hotade platser på den ad
riatiska kusten, där ubåtarna omedelbart kunde sji)sä tlas 
och kaslas in i striden. 

Mindre känt är, att Hyssland redan år 1913 stapell ade och 
i slutet av år 1914 elisponerade över tre färdi gst ällda 
dvärgubåtar. D:essa, ~r 1- 3, om 35 ton och fö rsedda 
med två stävtubcr, tillhörde först östcrsjöfloltan. År 1916 
överfördes emellertid Nr l och 2 till Vita havet m ed p lace· 
ring i A:rkangclsk resp. Murmansk, uneler det Nr 3 tra nspor· 
lerades till Donau, där den i mars 1017 i näslan o~kadat 
skick erövrades av österrikisk-ungerska stridskrafte r nära 
Galaz (Bild 3). 

Handels- el ler last ubåten. 

Ehuru de icke seglade under örlogsflagg böra d e t ysl~a 
hand elsubå larna inrangeras under beteckningen spec ialub~; 
tar. Doc to go s .. i br~tk. som l~lock~d~rytande. lastf:a rLyg f~ 1 
transport av for kngsmdustnen v1klJga och 1nom hctn l a~ld ._ 
svåråtkomliga r å varor. Under det andra världskrige l atei 

uppstår dc1~na ubåtstyp under den engelska bete~].;: n ingen 
»Cargo-Carrying Submarines». 

Bild 3. Ryska dvärgubåten N r 3. 

Efter Martiny: Bilddolmmente aus ÖE:t.-Ung . Seekrieg 1914- 18. 

Färd ig1ställd: 1914. Depl.: 35/45 ton. Fart: 8/6 knop. 

Torp edtuber: 2 s täv. 
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Med ett vifst berätligande kan man, i all synnerhet om 
man vill framhäva motsatsförhållande till flottubåtcn, be
~eckna den ubåtstyp, smn byggts med tanke på huvudsaklig 
Jakt på h andelsfartyg, och där vissa egenskaper (hög fart 
och stor aktionsradie i marschläge) särskilt tillgodosetts så
som handelsförstörande ubå tar. 

. Vid en genomgång av år 1939 befintliga och i de olika ma
rmerna ingående ubå tar kan sammanfattningsvis följande 
synpunkler framhållas med avseende på förekommande 
typ er: 

att sk rovkonstruktionens tre huvudformer allmänt före
k omma, 

att medelstora och stora ubåtar samt ukrvssare normalt in
g ingo i stormakternas och medelstora" och mindre ubå
tar i d c smärra ländernas mariner, 
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att Lorpedubå ten var den dominerande och att m in u b·" L 
förekomma i varierande antal, norinalt c:a 10 '/r_ av<l tat· 
lalantalet, o, 

all artilleriubåten endast uppträdde i ensbaka exempt .. 
den var uppenbarligen under avskrivning (i stället v~ ~· 
alla båtar artilleribeväpnadc), to 

att specialubåtar egentligen ·endast återfunnas i fo rm . 
floltubåtar, flygplanbärande ubåtaL· och dvärgu bata /

1 

.. Ubåtens .. prcs!.anda hade under mellankrigstiden icke för
apelrats namnvart Fart och aktionsradie i uläge had e icl· . 
tillgodosetts i högre grad än tid igare, trots att ökad ak thi~ 
tet från luften var alt emotse. Lyssnings- och förbi ndelse
medel hade emellertid förbättrats; placering av G tuber · 
förstäven betydde en avsevärd ökning i kampkraft ( lva 3~ 
sl~oltssalvor), och förstärkt tryckskrov m edgav större dvk
djup och därmed tiven ökat sk.ydd vid sjunkbombanfal l.. 

II. Utveckling under 1939-1945. 

l:nder det andra världskriget synes ubåtens utvcckl i ne~ ha
va följt två skilda linj er. Den första kännetecknades a\:--för
bällringar av den konventionella ubåten, variocnom de nna 
framträdde i nya former. Den andra linj en in~eba r dykba
lens övergång till ren undervattcnsbå t. 
. Ubåte ns m u ngsidigh et framg~ll' av dc skilda uppdrag som 

lllldcladcs densamma. Bcfinlliga ubåtstyl)Cl' logos i ansp råk 
bl a för ~ 

handclsförstöri ng, 
tak t i sk samverkan med egna styrkor och minutläggning, 

strategisk spaning, innebärande bildspaning av ficntli o· ], ust, 
undersökning av därvarande holtenbcs<kaffcnhet , "'d.i up-, 
ström- och andra navigaloriska förh ållanden, konstaleran
dc av förekomst och belägenhet av fientliga försv arsan
stalter wm bcf~istningsanläggningar, minfält, flvgpL1tscr 
m m och där r ådande flyg- och radiotrafik, ·' 

a rtilleriöve rfall och kuppföretag mot fientlioa hamn ar och 
stralegiGkt viktiga anläggning'ar, u 

lranspr.r tljänst, avseende vapen och ammunition, slri c\svag
nar, personal av olika slag (commanclotruppcr, flvk tingar, 
politiska och militära ledare, agenter och sabotörer m fJ) , 
proviant, flygbensin, läkemedel, ädla m eta ller (valut or). 
dokum ent m m samt krigsviktig råmatcriel , 
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1, 0 rttj änst vid konvojer över Nordatlanten (mot tyska raid-
eS" ) fartyg 
. J)lt för en h el del tillfälliga specialuppdrag såson1. 
~a,ddningtjänst (egna nedskjutna flyga re), 
~~placering av eller tjänstgöring som meterologh,ka stationer 

samt slutligen som 
tillfälliga sjömärken (lysbojar, fyrar). 

För några uppdrag erfordrades emellertid antingen viss 
ombyggnad av redan existerande ubå tar eller en helt ny 
ubi\tstyp. Sådana uppdrag voro 
Juftvär n för egna ubåtar, 
försörj ningstjänst för egna ubåtar eller flygplan, 
transporter av andra vapenbärare; tjänstgöring som moder

far tyg för dessa, 
tjänst som lrupptransportfartyg, 
anfallsföretag mot inre hamn- eller skärgårdsområden 

(dvärgubålar). 

Allmän utveckling. 

Innan sistnämnda specialtyper närmare beskrivas synes 
utveck lingen av tidigare förekommande ubåts typer böra be
handlas helt a lim än t. 

I avsaknad av en slagflotta, som kunde göra engelsmännen 
rangen slridig insatte Tyskland sitt ubåtsvapen som prak
tiskt taget enda offensiva sjökrigsmedel och naturligt nog 
mot de engelska livsviktiga sjöfartsförhindels~rna. Samma 
blev förh ållandet beträffande USA :s insat~er mot J apan ef
ter katastrofen i Pearl HarlJor. I Östersjön och Medelhavet 
blev förh å llandet delvis ett annat. Här funnos tmgefär jäm
bördiga sjöstridskrafter på båda sidor, ehuru av skilda or
saker de ryska och italienska flottorna endast vid enstaka 
tillfällen visade sig till sjöss. 

Atv dessa skäl togos de tyska och amerikanska ubåtarna 
·-:: ?Ch föe övrigt även de sovjetiska - redan från krigets 
boq an i anspråk nästan enbart för handelsförstöring, sedan 
de egna större övervattensfartygen mer eller mindre satts 
l!r str idbart skick. De brittiska och italiensk a ubåtarna gåvos 

~n m era v.idsträck! an~ändnin.g, som fick ~in karaktär _av 
et operahonsomrade Inom vJlkct ubaten msa ttes. De Ja

llan~ka offensiva ubåtama, byggda och avsedda endast för 

~~~b sk san~:rer!~a.n .med ... slagfl?ttan, l~öllo~ , utom. fö~: sådan 
l~ns t och forsorJ mngstJanst for armen, tillbaka 1 ho g grad 
or a tt vara beredda till slutgiltig insats när - enligt den ja-
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panska uppfattningen - det avgörande sjöslaget m ed d 
amerikanska flottan skulle utkämpas. När Japan cfle t· e11 
alltför konservativt och osmidigt fasthållande vid denett 
princip till sist övergav densamma var det för sent. Ila 
Ersält!1ings?y~gnadcn av ~~bålar l~om undcr .. kriget al t htl

vudsakhgcn mnktas med hansyn till ovan namnda fö rhål 
landen. Amerika var mest konsekvent med enelast en tvp · 
endast efl operationsområde - uneler det britter, ryssa~· Ocl 
tyskar tvingades hålla sig med flera typer, avsedda för olil ·~ 
artade operalionsområden och sålunda av växland e sk ro~. 
eller slorlckstyp. I USA finna vi Albacorc-ldasscn och yngre 
systerfartyg, i England U- (V-), S- och T -klasscl'i1a, i Sovjet. 
unionen M-, III- och S-klasserna och i Tyskland typ Yl! c 
IX C och IX D2. Sistnämnda typ - IX D2 - utrustades för: 
övrigt med en liten bogserbar helikopter för alt man sb rlle 
få möjlighet till spaning över större havsområden. Som ti
digare framhållits hade redan år 1918 ett dylikt behov gjort 
sig gällande. D'e j apanska ersättningsbyggnadsprogrammen 
av år 1941 och 1942 avsåga huvudsakligen flottubåta rna av 
I -klass (2.095- 2.330 ton) och ubåtar av Ro-klass (970 to n). 

Förutom specialtyper förekom byggnad av nya ubåts
klasser egentl igen endast i Italien , E ngland och Ryssland. 
I det förstnämnda landet i fonn av Acciaio- och Plutto
klasserna och i en speciell handelsförstör ande ubåtstyp, n~im
ligen Cagni-klassen, vilken med ett deplacement på 1.500 ton 
förde 16- 45 cm tuber och 36 torpeder. I England framkom 
den nya A-klassen, avsedd för tjänst i Stilla havet och i Sov
jetunionen K-klassen för insats i Norra Ishavet och Atlanten. 

Nybyggnad av minubåtar förekom endast i Tyskland, som 
vid krigsutbrottet var i total avsaknad av denna ubåts lyp. 
De minbärande engelska och italienska dvärgubåtarna be
handlas i ann at sammanhang. 

De tyska minubåtarna av typ VII D förde minorn a i ver· 
tikala, genom tryckskrovet gående brunnar, placerade ome· 
delbart akter om tornet, således nästan mitt i ubåten , soDl 
var en förlängd upplaga av torpedubåten typ VII C (fig. 25)· 

Typ X B - som kunde medföra 60 st. självankrande Jn l· 
nor - hade sammanlagt 30 minbrunnar, 6 st. gående gcno nl 
tryckskrovet förut och 12 st borelvarts på varje sida gftcnde 
genom ytterskrovet (fig. 26). Här återfinnes sålunda en ], 0~1:· 
binatian av två tidigare sätt för våt p lacering. De torrt fo i
varade minorna utgjordes av torpedformade magnet-, akus· 
tiska eller kombinerade minor, som kunde utläggas gcnonl 
torpedtuberna. 
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.A. Ulllän t k~n s_ägas, . att den sä~.'präglad~ .1~1inubå te~1 syr~ c s 
, väg att forsvmna 1 och med okade mo]hgheter ltll lnm

PDäggnin g, genom torpedtuberna (äve1: de br~ttiska, ocl.1 so:'
~1 tiska ubatarna hade under andra varlclsknget gatt 111 for 
h~nna metod). Måhända kunna dock ett mindre antal större 
minubåtar. med 1~1öjlighet .till »våt~ minför:raring förv~~nh~s 
ppträda 1 framtiden. Enligt amcnkansk kalla ~kall 11amh
~en stora sovjetiska minubåtar (1.800 ton) lw siktats i Öslcr-
~j ön unde.r 1?52- 1953. . .. . 

Artillenubaten nybyggeles Jckc uneler det andra. varldskn
o·et. Den planerade Lyska u-kryssaren av typ XI - med 
tryckskrov i form av en liggande 8 - p å 3.140 ton, () tnbcr, 
4--12,7 cm kanoner i clubbeltorn och 4 lufl\'ärnspjäscr samt 
förs edd med ett mindre flygplan, tord e ha ritats före 1939 
och blev aldrig verklighet. Den utgjorde en förbättrad typ 
av det första världskrigets handelsförstörande u-kryssare 
och dess uppgift övertogs av den tidigare nämnda typen 
IX D2. 

I detta sammanh ang kan konstateras, att under det artille
ribestyckningen på dc tyska torpedubåtarna under krigets 
förlopp förändrades från en a två 8,8- 10,5 cm flackban c
pjäser jämte en 15 mm akan till enbart luftvärnspjäser, nor
malt 1- 37 mm och 2-20 mm - i några fall även raket
ställ på tornets y ttersidor - , förändrades motsvarande be
styckning på dc amerikansk a torpedubåtarna från 1--7,6 cm 
kanon och en kulspruta till en a två 10,2- 12,7 cm kanoner 
och en a två 20 eller 40 mm akan. Inverkan och betydelsen 
av operationsområdets karaktär och storlek samt ubåtsmot
medlens - i syn nerhet flygets - effektivitet framträder 
klar t vid denna jämförelse. 

Utveckli ng av nya specialtyper. 

luftvärn s ubåt. 

En specialtyp av artilleriubåt framkom emell ertid men 
med mycket kort livslängd. Det var den tyska s k »Flak»
Ubåten, en med ett fl ertal automatvapen bestyckad luftvärns
Ubåt, som insattes till skydd för de egna i franska Atlant
hanmar baserade ubåtarnas förflyttningar i Biscayabukten. 
Dbåtarna voro av typ VII C eller YII C41 men försågs med 
e!l helt ny bryggkonslruktion, medgivande placering av tal
l'lka luftvärnskanoner på bryggan, såväl för som akter om 
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tornet. De fö rde normalt 4-37 mm eller 2--37 m m Ocl 
Ll- 20 mm eller enba rt 8- 20 mm au tom atkanoner. 1 

För viss sp ec ialljänst - unde rhåll och försörjning- konst
ruerades fö ljande ubå tstyper: 

Förrådsu båta r, 

huvudsakligen avsedda för transport av olja eller flygbensin 

och viss ammunitionsutredning till i avlägsna operat ions
områden stridande ubåtar eller flygplan. De utgjordes av 

den tyska typen XIV och japanska I 351-klassen . 
Den tyska förrådsubåten med tryckskrov i form av en 

liggande 8 och ett depl. av 1.688 ton saknade torpedtuber 

och kunde medföra <132 ton brännolja samt fyra rese ry. 

torpeder. Två till förrådsubåtar ombyggda u-kryssare - tn 

IX D 1 - ,ävenledes utan torpedtuber, kunde medföra 252 ton 

olja under det elen beordrade men avbeställda XX- typen 

(U 1601- 15, 1701- 15) på 2.700 ton beräknades kunn a Gill

bordtaga 800 ton. 
Dessa förrådsubåtar av de tyska ubåtsbesättninga rna 

skämtsamt benämnda »Milch-Kuh» för att undvika förväx
ling med de stora torpedubåtarna som döpts till »Scc-Kuh» 

- karaktäriserades av sin i förhållande till längden G7, l m 

mycket stora bredd 9,4 111. De voro synnerligen välutrustade. 

Förutom brännolja kunde jaktubålarna genom .förrå dsn bå
tarna erhålla ammunition, proviant och personal. 

Förrådsubåtarna voro försedda med kylrum för olika slag 

av livsmedel, förrådstankar för vatten och oljor av olika slag, 

lastrum för vapen och ammunition samt dessutom utr usl adc 

med operations- och sj u krum, utrnärkta verkstäder och 

t o m bageri. Viss specialutbildad rescrvpcrsonal, såso n1 t ex 

tcletcknil;:.cr, medfördes att ersätta lidna förluster, plats för 

aYpollcttcradc sårade fanns liksom även för förvari ng nY 

tagna fångar. , 
Yerkstädcrna voro så tilltagna att mindre haverier och 

skador kunde repareras så att jaktubåten antingen kun~e 

fortsätta sina operationer eller få möjlighet att klnra s!~ 

hem. En förrådsubåt beräknades kunna underhålla 1()-l;J 

jaktubåtar och förlänga deras uppehållstid inom op~ ralio ns

områdct med c:a 14 dagar. 
Den japanska I 351-klassen (tre enheter färdigställd n), nv

sågs för försörjning av de flygplanbärande ubåtarna av lYP 

I 13, 15 och 400 (de sistnämnda kanske bäst karaktäri serade 

som hangarubåtar). Dessa förrådsubåtar på 2.G50 ton k LI W 
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d m edföra 3G5 ton f lygbensin, GO st 250 kg:s flygbomber, 
~ torp ed er - flyg? - och 11 ton färskvatten. 

1 Till denna typ bör även hänföras de tyska transportubå

t rna för torpeder, typ VII F, som utgjordes av en aktcr

.. ~er fö rlängd ubåt av typ VII C. De konstruerades med ett 

~ymlig t lastrum inom tryckskrovet strax akter om bryggan, 

där 39 st. toq~.eder kunde .s.~uvas. Ubåtarna, fyra til~. anta
del, insat tes for transportlJanst mellan torpedverkstaderna 

och ubå tsbaserna sam t för försörjning av stridsubålarna till 

sjöss ; det senare var ett farofyllt arbete enär torpederna här

vid m åste förns upp på däck, sjösättas, ombordtagas och 

åter n edföras under däck, med ubåtarna hela tiden utsatta 

för ri sken av ett överraskande flyganfall. 

rransp ortubåtar. 

Lant mililär, i vissa fall även flygmilitär, försörjningstjänst 

med u ndcrhållslrans])orter över - eller rättare sagt under 

- havet blev redan tidigt aktuell och av stor betydelse för 

nästan alla krigförande parter. 

Sålu nda transporterade tillfälligt ombyggda ubåtar av typ 

\'II C flygbensin till ::\Torg.e unde t· dc bråda invasionsdagarna 

i ap ril HJ.W. Under Maltas belägring insatte England sina 

minubåtar aY Cachalot-klass och stora torpedubåta r av 0-, 
P- och R-Uasscrna som transportfartyg för personal (flyga

l'e), proviailt , Yapen och ammunition, och Rommel's Afrik <-1.
kår erh öll under den kritiska tiden vapen och förnödenheter 

av ol ika slag samt olja m ed hjiilp av ombyggda äldre, ita
lienska ubåta1· av Balilla- och Finziklasserna. Italien hann 

även med att konstruera en nv specialtyp, tmnsportllbåterz. 
Den fö1·etrö.ddes av Homolo-klassen på 1.300 ton med en 

lastkapacitet av 610 ton. Endast två av tolv b eställda dylika 

~)åta r blcvo Linliga och tagna i bruk De blcYo emellertid 

~C~{ e långlivade, båda - Homolo och Rcmo -- sänktes red a n 
l Juli 19-!3. 

.Amerikanarna sökte under hela krige t understödja den på 

F.tlippi nerna organiserade motslåndsrö1·elsen med proviant, 

lakem cdel, vapen och annan militär utrustning. För dylik 

transport tjänst ombyggdes de äldre, stora ubåtarna Y 1- 3 

P.å 2.000 ton. Hcdan i ].;rigels början hade nämligen dc amc
l'lkanska ubåtarna visat sin användbarhet vid försörjningen 

1ch evakueringen av öfästningen Corrcgidor, som föll först 
t en 6 maj 19-12. Betecknande är T. Roscoe's ord i U. S. Sub
~"llarin c Opera lions in \Yorld \\'ar II: »Mae Arthur said he 
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Bild 4. Japanska a r m e n s ubåt Vu 3, 

Efter Il!. London News 1946. 

Speciaityp: Transportubåt. Sänkt vid Lingayen 1944. Bärgad av USA. 

Färdigställd : 1944. Depl.: 290 ton. Last: 30 ton eller 50 soldate r. 

would be back. But the submarines never lcft th e Phi
lippiues». 

För Japans vidkommande blev underhålls- och evakue

ringstransporter av trupper, vapen och materiel av s lörsta 

betydelse, när befästa ögrupper inringades och isoler?.des. 

Så skedde exempelvis i samband med den sn::1bba fram

ryckningen mot Filippinerna, då amcrikanarn:1 icke b rvdde 

sig om alt omedelbart rensa upp dc japanska befäs tni ngs· 

anh1ggningat· och försvarsanstalter av mindre bctvd elsc, sol11 

dc härunder helt enkelt gingo förbi . Det är viss~rliae n för

vånansvärt men med hänsvn till nämnda förhållanden för

klarligt att det var den japanska armen, som toa init ia tivet 

till och själv börj ade bygga transportubåta.r. D~ japanska 

annctra nspo rtubåtarna, cirka 30 stycken, VOrO av lvå );:}aS· 

ser, Yu 1- 12 och Yu 1001- 1014, den första och mi nd re ty· 
pen på 290 ton, kapahel att medföra 30 ton materiel eller 
50 soldater (Bi ld -!). 
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j\ven japanska marinen byggde transportu båtar ehuru be

' lli ot större. Då behovet var trängande konstruerades ubå-
t) c.JI; på enklast möjliga sätl och försågas med maskineri 

ta: äld re modell, varför farten bl ev relativt låg, 13/ 6,5 knop. 

f"·e Idasser byggdes, två stönc och en mi11dre; d c båda sto
.1 voro I 361-klasscn (12 st) om 1.-lLJOt ton och den fö.rkitt-

1.:de I 373-klasscn (2 st) om 1.660 lon. Den mindre utgjor

des av Ha 101-klassen (10 st) om 370 lon . Dc förstnämnda 

]Jade en lastkapacitet av 82 ::cspektive 1~0 t,on, I 373-klass~n 

kund e dessutmn m edfora 1:J0 lon IJcnsm 1 tankar utanfor 

tryckskrovet Båda voro av urlas tn ingsh ä nsyn utrustade med 

större landstigningsbåtar - »Sampans» - , I 361-klassen med 

två, ·l 373-typcn med blolt en. Av Ha 101-klassen förändrades 

några tm torpedtransportfartyg fö-r dvärgubåtarn as försörj

ning m ed torpeder. I 361-klassen utrustades - i molsats till 

de övriga - ursprungligen med torpedtuber, vi lka dock 

snart borttogs. 

Lastub å ta r. 

Som las tubåtar - cargo-can·ying submarines - , alltså för 

handelsfartygsbetonad tjänst, togo japaner och tyskar s ina 

(och övertagna italienska) stora ubåtar och u-kryssare i an

språk. Under de sista krigsåren utnyttjades - efter om

byggnad - u ngefär 25 st av dessa för transport av krigs

viktiga råvaror m ellan Jap an och Tyskland (Frankrike). 

Härvid erhöllo japanerna specialstål, kvicksilvet', bly, alu

minimn-, r adio-, radar- och optisk materiel i utbyte mot 

gummi, tenn, molybden, wolfram, läkemedel som_ kinin, 

opium In n1. 

För alt öka ubåtarnas transportförmåga byggdes i Tysk

land och J apan under våre n 19-!-1 bogserbara pontonformade 

underva ttenspråmar (Cargo-Tubes), inredda för t ransporl av 

ovan nämnd materiel eller för olja. De förekommo i storlekar 

från 40 till 300 ton, en på 700 lon var planerad . Pontonen, som 

bestod av en cylindrisk kropp med kupolformad förstäv och 

konisk akterstäv, kunde framför as på clt bestämt djup med 

hjälp av en reglerbar dyklank som på elektrisk väg kund e 

lllanövreras från ubåten via e n i bogsertrossen innesluten ka

bel, 90-tons pontonen var 19,5 m lå ng och 3 m bred med 

en la stkapaci tet av 15 ton. En ubåt kunde bogsera upp till 

tre så d ana pontoner kopplade i följd. Japanerna hunno ta

ga dylika pontonpråmar i bruk, huruvida tvskarna fingo 

lltaktisk användning för desamma är osäkert. 
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Moderubåtar. 

Ytterligare en. typ av transportubåt fra~~1tr_~dde i !nrm av 
moderubåten. T1ll denna grupp ku_?I?a hanforas ubalar a\", 

sedda för transport av och tJanstgormg som bas- eller 1110_ 
derfartyg för: 

dvärgubå la r, 
människatorpeder och grodmän, 
motortorpedbåtar eller sprängbåtar, 
bombflygplan och 
V-vapen. 

Dc dvärgubåtsbärande ubåtarna insatte& redan vid Pearl 
Harbor. Dc utgjordes av I--16-klasscn på 2.560 ton ot.:h fö rde 
vardera en dvärgubåt akter om tornet, där den fasthölls med 
starka krampor (Skiss 2) *l . Dvärgubåten var förbund en med 
moderubåten medelst en sluss för besättningen, genom te
lefon- och laddningskablar samt med ledningar för pilfyll
ning av tryckluft och syrgas. Förutom mot Pearl Harbor in
sattes på detta sätt transport erade ubåtar bl a mot Sydney, 
Cape Esperence (Guadaleanal), Ulithibukten och, m ed mest 
lyt.:kat resultat mot Diego Suarcz på Madagaskar, där en 
dvärgubåt den 30/ 5 1942 svårt skadade det brittiska slag
skeppet Ramillies. 

Italienarna byggde om ubåten Leonardo da Vinci (1.053 
ton) för transport av en dvärgubåt av typ CA (12 ton): Av
sikten var att i december 1943 föra denna till Nc'v \ orl\s 
hamn, varest undervattenssabotage skulle utföras av dvärg
ubåtens besättning (grodmän). Företaget - betingat huvu?
sakligen av psykologiska skäl - kom emellertid aldrig ltll 
utförande beroende på att Italien dessförinnan kapitulerade. 

Även på tysk sida förekom dylika modcrubåtar. I-lö;; ten 
1944 ombyggdas tre ubåtar typ vn c på ett sådant s ät~ att 
de kunde medföra vardera två dvärgubåtar av typ B1ber. 
Under vintern igångsattes från Nord-Norge en operation mot 
ryska ishavshamnen Arkangelsk under vilken Bibcrub:'\ tar· 
na skulle intränga i hamnen och anfalla det rysl<:.a sl agskcp· 
pet Arkangelsk (ex Royal Sovereign) eller därstädes even· 
tuellt tillfälligt liggande brittiska hangarfartyg. På grund av 
inträffade materiel- och maskinskador på dvärgub{ttarn:J 
måste operationen emellertid avbrytas redan i sitt inlcdan· 
de skede. 

Fät· transport av människatorpeder försågs vissa ital ie n
ska ubåtar av Adua- och Flutto-klass liksom även ett par 

*) S e sid. 270. 
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gelska av T-klass med tryddasta cyUnderformadc behål
f~1re på däck för och akter eller på sidorna borelvarts om 

torn et. o • l Il t o l f 1\~r·· . 
Antal et behallare vanera<. e me an va oc 1 yra. 'J.anm-

kotorpedern a kunde sjösättas antingen då moderubåten be
f 11 11 sig i övervattensläge (mellanläge) eller ock sedan den 
~ lämplig plats intagit bottenläge; i sistnämnda fall måste 
b~sättninga~·n a. slussas t~t. An.märlmingsvärda 1:esullat upp,
nådd es av Ilahenarna v\d anfall mot A}~xandna denr 1~/12 
1941 då de engelska slagsKeppen Qucen bllzabeth och,, all[!nt 
okad arles svårt samt av britterna mol Spezia den 21 / fi 194-!, 
då den italienska kryssaren Bolzano sänLte~: och kryssaren 
Gorizi a skadades. 

Japanska ubåtar av I 15- och I 361-klass ombyggdes 194-l 
för transport av själumordslorpeder, typ Kaiten (Skiss 3). 
På ubåtarna av I 15-klass borttogas befintlig flygplanhan
gar, vilk et medgav en pl~~ering. på d~ck av ~yra till sex 
Kaiten-tmpeder. De fasthollos t1ll ubatens dack medelst 
krampor och till att börja med stod de via en sluss i för
delse med ubåten så att föraren kunde embarkera på sin 
torp ed även om ubåten befann sig i uläge. I och med att 
torpedan talet utökades från tidigare två kunde sluss-syste
met icke tillämpas för samtliga torpeder varför ett par måste 
sjösättas i marschläge. Observeras bör, att dessa självmords
torpeder hade en diameter av 100 resp. 131 cm och voro 
16 m långa samt nådde en högsta fart av 30 knop till skill
nad från dc långsamtgående 53 cm människatorpederna med 
en högsta fart av endast 3 knop. 

Moderubåtar för motortorpedbåtar planerades redan 1933 
i Tyskland. Dessa specialubåtar, typ III, skulle kunna med
föra två motortorpedbåtar, vardera om c:a 10 ton, placerade 
i cirkulära behållare akter om tornet. Sjösättningen skulle 
ske genom alt trimma ned ubåtens akterskepp. Någon dylik 
ubåt blev dock aldrig byggd, men år 1942 togo italienarna 
åter upp iden, troligen med tyskt understöd. Med utgångs
Punkt från den beprövade sprängbålstypen MTM (1,3 ton, 
33 knop) skapade de en något förminskad upplaga av den
na, den s k MTR, vilken skulle medföras på ubåtar och 
~örvaras i tryckfasta behållare. Italiens kapitulation satte 
aven här stopp för ytterligare utveckling och planlagd an
vändning. 

Hangarubåtar. 

Dbåtar, som för spaningsändamål utrustas med ett flyg
Plan, ha tidigare karaktäriserats som flygplanbärandc. Ubå-
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tar medförande två eller flera atlack(bomb-)flygplan böl' 
närmast hänföras till hangarfartyg och sålunda beteckna~ 
hangarubåtar. Denna ny ubåtstyp framträdde i J apan i kt:i~ 
~ets slutskede i ~orm av »jätte»-ub_~tarna ~ 13- 14 om 3.600; 
J .900 ton med tva flygpl an och de annu storre I 400- 101 0111 
5.223/ 6.500 ton med tre flygplan; systerfartyget I 402 färdja_ 
ställdes aldrig som hangarubå t utan förändrades under hv a~ 
nadstidcn till förrådsubåt för olja (Skiss 4). Sistnänlt~l~ 
äro de största ubåtar som hitintills byggts i något land. Dc 
hade konstruerats för alt möjliggöra ett förstörande av Pa
namakanalcns slussar genom. flygbombning. Ett anfall mot 
dessa slussar skulle insättas i juni 1945 av 6 torpedplan och 
4 bombplan, transporterade till Gulf of Panama ombord på 
hangarubåtarna. Då dc specialbyggda flygplanen icke hlev0 

färdiga i tid och I 401 dessutom minskadades Jnåste anfallet 
uppskjutas. Det avsågs insättas i slutet av augusti men dess
förinnan - den 16/8 - inträffade Japans kapitulation. 

Robotubåtar·. 

Enligt den franska marinkalendern »Les Flottes d e Com
bat» år 19-!7 skall den tyska ubåten U 1053, typ VII C, ha 
varit utrustad med en startbana för elen tyska V I projekt i
len. Denna ubåt bör därför räknas som den första exponen
ten för en ny ubåtstyp, den robotbestyckade ubåten, eller 
robotuhåten. U 1053 förolyckad es emellertid den 15 februari 
19-!5 utanför Bergen, enligt tyska och engelska uppgifter vid 
försök under djupdykning - ett förhållande, som. icke mot
säger den franska uppgiften. Då tyskarna vid denna ticl
punkt plan erade anfall mot Amerika med likartade men 
större projektiler, som skulle avfyras från Europa, torde cl~n 
nära till h ands liggande tanken att utnyttja en ubåt in v1cl 
amerikanska kusten som utskjutningsplattform för redan 
färdigställda V-vapen m ed största sannolikhet ha tagits un
der övervägande och även föranlett praktiska försök. 

Dvärgubåten. 

Dvärgubåten användes under andra världskriget för första 
gången som ett offensivt vapen. Detta kunde ::;ke genom att 
möjligheter crhå lolits att ~örflytta dem. o~pptäc}da till pld: 
nerat anfallsomrade. Antmgen kunde dvargubatarna )Ile 
föras på en moderubåt eller också kunde de i uläge bogscrns 
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·Jl anfallsområdet av större kamrater. Tyska dvärgubåtar 
tlv typ ?eehund (15 ton, 2 man) b~sutto till o~h med så stor 
8-ödughghct att de kunde starta frän den bclg1ska kusten och 
5
{1gripa den allierad e sjöfarten i Engelska kanalen. Man kan 

f.nappast fatla, att dessa tyska miniatyrubåtar kunde utföra 
;ädana prestationer som att, trots hårt väder och undee oav
låtlig fientlig motverkan, hålla sig till sjöss under hela sex 
dygn. 

Dvärgubåtarna voro bestyckade med torpeder eller minor. 
Vissa italienska och tyska typer kunde medföra antingen det 
ena eller det andra. De tyska minorna voro torpedformade, 
de italienska betydligt mindre och cylinderformade, varför 
itali enska ubåtar kunde medföra fyra till åtta minor, de 
tyska blott två. Minorna intog härvid torpedernas. plats. 

De brittiska dvärgubåtarna - typerna X, XE och Wehnan 
- voro enbart minbärande. Minorna kunde vara utforma
de som tidsinsti:i llda stora sprängladdningar, som fälldes 
und er målet. Sådana minor användes vid anfallet 1not 
Tirpitz å r 19-13. Minorna voro formade efter ubåtens skrov 
och upphängslade efter dess sidor (fig. 29). En annan typ 
l> limpels », ävenledes tidsinställda men 1ned små sprängladd
ningar, fästes av en utslussad dykare på elektromekanisk 
väg vid målets hollen eller sida, såsom vid anfallet mot 
Takao år 19-!5. 

På grund av inom landet rådande torpedbrist förde ett 
mindre antal av de japanska dvärgubåtarna av typ Kairyu 
(fig. 35) i förstäven en fällbar minladdning. 

Torpcdtubcma voro på de äldsta japanska typerna place
rad e inombords, liksom fallet var med första världskrigets 
italienska B-typ (fig. 28). De italienska CA- och CB-klasser
na förde emellertid sina två tuber borrlvarts om tornet 
(fig. 30) lmder det den sista - officiellt som dvärgubåt be
tecknad e - typen, CM, var bestyckad med 4-45 cm stäv
tuber. Dcplacerandc 92/ 114 ton synes den dock böra hän
föras· till storleksgruppen mipdre ubåt. 
~e tyska dvärgubåtarna av typ Seehund, Biber och Molch 

(fJg. 31-33) och den torpedbärande japanska Kairyu (fig. 
35) hade sina två torpeder upphängslade bordvarts på ett 
sätt som i princip användes redan på den år 1904 byggda 
t):ska Forelle, sedermera ryska Forel (fig. 27). Upphäng-
11lng under kölen - vilket föreslagits redan av amerikana
ren Moriarty (1902) och italienaren Robiola (1913) - före
kom på den tyska dvärgubåten Hecht (fig. 34). 

21 



286 

Människotor peder. 

Den sistnämnda form·en för transport av ei1 torped a11_ 
vändes även på den tyska människotorpe.den. Denna he teck. 
ning, liksom övriga förekommai~de, vanhgen ».~nn~~mS->> Och 
»tvåmans-torped», för dessa ohka sla_g av _manmsk_oslyrda 
undervattensfarkoster är i stort sett f elakhg och h ars ta111_ 
mar från den italienska 50 cm torpeden »~i~~1atl a »_, s?n1 i 
nov. 1918 av italienarna Rosetli och P::wlucc1 fordes m 1 Po. 
las hamn och där förorsakade sänkningen av slagskeppet 
Viribus Unitis. Alla av människohand styrda och um~cr Yat. 
tenytan gående farkoster böra nämligen - om man Ylll Yara 
konsekvent - kallas för und ervattensbåtar. 

Den tyska enmans-torpeden »Marcler Il» utgjordes av en 
torpedliknande farkost (Marcler ~.I var "e1~. o:nby~gd torped) , 
som av en »förare» kunde framforas sava l 1 ytlage som un
der vattenytan. Uneler denna farkost var en sprär~gla~.ldad 
torped upphängslad. Föraren kunde avfyra denna VJ~l l~l.m p. 
lig tidpunkt. Denna enmans-torped representerar 1 SJ al~· a 
verket den enklaste formen av en torpedundervall ensbat. 
Föregångaren och tvillingbrodern till Marder II, ~!en s k cn
manstorpeden Neger - även benämn.~ Marder 'i -, som 
dock icke kunde intaga uläge, borde narmast beteckn a ~, som 
»dvärgtorpedbåt» (fig. 37). .. 

De italienska och engelska männis.kotorpederna, bcnamn
da »Maialis» respektive »Chariots», bestodo också av en 
ombyggd torped, liksom den tyska försedd me?. en dykt~nk 
D e medförda tvenne stora (ibland flera smarre) sprang· 
laddningar, avsedda att fästas vid det fientliga målets ... un
clervattenskropp. Dessa minlad~ningar ~o~·o placer~de Joru ~ 
p å den plats där torpedens stnclskon bd1~are ~.utllt fas tad.' 
likheten med elen minhärande japanska Ka1ry u ar upp cnbaJ. 

Denna »lvåmanstorped» skulle således kunna karaktä!·i · 
seras som el en enklaste fonnen av en IninundcrvattenslJal. 
om icke b esättningens placering stred häremot. Be~ättni t~gs: 
männen (grodmän) som voro försedda ~ne~l andmnf{S:1Pl1.a 
rater, sutlo grensle över - redo på - sm farkost (f1 g. 36). 

Den tredje och sista formen av människatorpeder var d~~~ 
japanska självmordstorpedeT~ Kaiten (fig. 38) ?ch . den .o Vll_ 
krigsslutet ännu icke utexpnmenterade och betydllgt lang. 
sammar: Shi~~kai. De1~ st~~·sta av de tre u_Lf?ra~1dcf;?r11~f~, 
vari Km ten forekomnut matte,. som redan h~1ga1 e l~<u_n1nd· 
16 5 m i längd och hade en dwmcter av 13o cm. 1 01 P"' 
m~skinen dr'evs antingen av fotogen och syre eller i den 

::'87 

B Ld 5. Rysk:~ »självmords.ubåte n» Keta . 

Arkiv J. Meister, Nizza. 
Färdig 1905 Depl. : 3 ton. Di m.: 6,4 X 1,0 X 1,0 m. 
Besättning: Tre n1.an, varav två medelst en kugghjulsanordning drev pro
pelleraxeln fö r band. 
Sprängladningen var placerad i elvärgubåtens förstäv. På bil den synes 
tändanordningens anslagsspets. 
Ubåten var konstruerad av elen ryske löjtnanten Janovitj och byggd hos 
Lessner, St. Peterslburg. Utrangerades 19.6 .1908!. 

sista modell en av vätesuperoxid (H~ OJ och hydrazin 
(~2 H4), varvid en aktionsradie av 25.000 meter vid 40 knop 
eller 50.000 m c le r vi d 30 knop erhölls. F öraren sa t t i n n eslu
len ungefär mil t i torpeden , var försedd med elt per iskop 
och styrde torpeden mot målet. Då han i de senaste versio
nerna icke - såsom tidigare varit falle t - hade någon teo
l'eti sk möjlighel att lämna torpeden, l ed de explosionen av 
den 1.550 kg stora sprängladdningen även till hans egen för-
111telsc om torpeden tr~iffade m ålet. Här skulle beteckningen 
illänniskolorpcd kunn a vara berättigad. , 
. Redan tidigare hade en ubåt av likartad konstruktion fö
lekommit. Den hade tre mans besättning. Det var (kn rvska 
d~ätgulJåten Kcta som under rysk-japa'nska kt·igct !J\·g-gdes 
Pa försl ag och efter ritningar av d en ryske lö.i tn nnlc:1 Ja-
110Vi tj (biltl 5). Cbåten, som färdigs!iilldes 1\)0;), ve> r i för-
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stäven fylld med sprängämne som skulle bringas till de t0 11 , 

tion vid anslag mol målet. Kela utrangerades redan ~11· 190~-

Ä ven tyskarna byggde självmordstorpeder - ehu ru l ro]'· 

gen endast på försök. De utgjordes av typema Hai oth De;

phin, 8 m långa 53 cm torpeder m ed en fart av 20 kno l

Av förstnämnda typen färdigställ es ett, av den senare lvtJl
1
· 

o .._ ~ - \... 1 

tva exemplar. 

Utveckling mot ren undervattensbåt. 

Under å r 19-13 n ttddc d en allierade sidans molmedel mot 

dc tyska - och även japanska - ubåtarna en sådan effekti

vitet a t t dessa praktiskt taget drev os bort från h aven . De 

landbascrJ. de fly g p lanens ökade aktionsrad i e och tillkomsten 

av MAC's (Merchant Aircraft Carricrs) och specialbyggda 

eskorthangarfartyg försämrade i bög grad ub:Harnas möjlig

heter att i m arsclthige in taga lämpliga utgångslägen för dag

anfall i uläge eller na ttanfall i mellanläge. R adar m ed m ik

rovågor och s trå lkastare av typ »Leigh Light» (»Snowfla

kc») i flygplanen gjorde det möjligt att lokalisera, u ppläcka 

och anfalla ubåtarna under mörJ.cer, då de voro sysselsatta 

med laddning av batteriet, och förbättrade radiopej la nord

ningar medgav, att de tyska ubå tarna kunde inpej la s så 

snart de avgåvo sina mycket korta spaningsrapporter. Ubå

tarna tvingades n ed under vattenytan. Asdic, sonolmoys, 

hedgehog (mousetrap) och squid med förhältrad e sj unk

bomber av olika slag och försedda med kraftigare spräng

ämnen, utnyttjade i inti1n samverkan m ellan övcrYat tcns

stridskrafter och flygplan stegrade sänkningssiffrorna i k~· 

tastrofal grad och medförde till slut alt en upptäckt ubat 

blott i enstaka fall lyckades undkomma. 

Trots att tyskarna å sin sida utrustade sina ubåtar med 

en mängd skyddsmedel såsom radardeleldorer av olika slag 

(t ex Metox, N axos, Tunis m fl), attrappmål för att m issleda 

fientlig radar, undervattensprojektiler som alstrade luftbub· 

belridåer för skydd mot p erifonerna, genon1 omfattande {!\
gärder av ljudisolerande art sökte ernå ljudlös gång oci 

genom stötisolering ökat skydd mot haverier vid sjunkbomb~: 
anfall samt försåg ubåtarna med h~ftspm_1ingsradar, . n ya t~~
pedtyper (»Fat och Lut») och penskopliknande m m or b, 

1 

vo de under 1944 slutgiltigt besegrade och bortdrivna fru' 

Atlanten. 

289 

Emelle.rtid h~.de i Tyskland s~dan 19.13 stora ansträngning

Jij11ga~· gJorts for a!t framskaffa en ny ubåtstyp, som trots 

fientll~ motvcrl~an. ater m~~~ fra~~1gång skulle kunna insättas 

J1lOt .fiende?s forb.mdelsevagar over haven. Resultaten här

aV v1sade s~.g dels ~ form av snorkeln, som medgav praktiskt 

taget obegransad v1steJse under vatten dels såsom nya skrov

l,onstruktioner och n ya maskintyper, som vid gång i uläge 

c1av båten betydligt ökad fart, i vissa fall tredubblade den-

" samm a. 

Olika slag av snabba tyska ubåtar. 

För att komma fram tilJ en i uläge snabbgående ubåt 

följde tyskarna tre olika vägar. ~edanstående former av 

framdrivningsmaskineri i uläge togos i anspråk härför: 

vätesuperoxiddriven gas-ångturbin, 
dieselmotor med förbränning i sluten krets, 

kraftig elektramotor med utökat och förbättrat ackumula

torbatteri. 
Redan 1935 hade den tyske professoren \Valter föreslagit 

att för. drift ~v ubå tar .<i uläge) utnyttja den värmeenergi, 

som b1ldas vid katalytisk: sönderdelning av vätesuperoxid 

(H2 0 2). Han hade konstruerat en lämplig turbin härför och 

den vätesuperoxidförening, som, förutom brännolja, använ

des för driften av denna turbin kallade han »Aurol». Men 

först hösten 1938 kunde planerna på byggandet av en för

söksubåt, V 80 (på 80 ton), för dylik drift förverkligas. Se

dermera betecknades den för \V alterturbiner använda 80 'X· 
vätesuperoxiden som »lngolin» eller - - liksom för V-vapen 

111 fl - som »T-Stoff». V 80 nådde en f_art i uläge av 23 knop. 

Fodsatta försök och vunna erfarenheter visade alt en 

ändring av den konventionella skrovformen var nödviin

dig f.ör alt goda resultat skalle kunna nås. En redan tidigare 

bestalld m edelstor försöksubåt Y 300 blev av denna anled

ning avbeställd till förmån för en likarlad m en av förbätt

rad skrovform kännetecknad försöksubåt, \' 301. 

2 
I september 19-12 beställdes en mindre ubåtstyp om c irka 

50 lon och betecknad typ XVII. Fyra försöks- (skol-) ubåtar 

a.Y d.enn a typ byggdes (U 792- 795), varav U 792 och U 79-1 

~archgst.älldes i november Hl-13, U 793 och U 795 i febmari 

944. VId en provtur i m ars nämnda <h· med U 793, i vilken 

Pr~vtur amiral Dönitz deltog, nåddes en fart av 22 knop 

fBild 6). Något senare uppnådde U 792 det än bättre resul-

1~to av. 25 knop i uläge. l!ndcr v~rkställda provturer visade 

alm na mycket goda djupstyrningsegenskap e:r. 
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Bild G. Tyska Walterubåten U 793. 

Efter Bel,ker: Kampf u. Untergang der Kriegsncarine. 

Typ : XVII. 

Färdigst2)ld: 1944. Enhetsmaskineri under begränsad tid. Vätesu perox id 

(eag. Hydrogen Peroxide, ty. Perhydrol) - 80 % H"O~ - jämte liränn· 

olja och vatten förenas i en förbrännin gskammare. Den bildade gasbland· 

ningen driver en turbin. Vis-s del av gasblandningen måste pum!las ut. 

vilket medför att farten i uläge avtage1· med ökat dykdjup. Fart L 2S knop. 

Depl.: 23G/259 ton. 2 stävtuber. Fyra ubåtar av denna typ byggdes , U 

792.-795. De tjänstgjorde endast som skolubåtar. Strid;;ubå tarn a. som 

voro en förbättra d upplaga, betecknades XVII B. Jämför Bild 1i'. 

Med ledning av vunna erfarenheter och sedan erforderliga 
förbättringar vidtagits beställdes hos Blohm & Voss i Han1· 
burg en första serie stridsubåtar (U 1405- 14Hi) av de nna 
nya typ X\'II B. En andra serie (U 1081- - 1092) obetyd ligt 
förändrade systerfartyg, typ XVII G, beställdes hos rr cnna· 
nia varvet i Kiel, men dessa ubåtar hunno aldrig t i !l bygg
nadsstad iel. 

Dessförinnan h ade två stora försöksubåtar, ävenled es för 
\Valtenlrift, stapellagts. Dc utgjordes av U 79(1--797, v<~ro 

avsedda för atlanttjänst, skulle ges en skrovkonstrukti on ]Jk

artad den samtidigt byggda typen XXI (eleldroubftl) san1t 

betecknades som typ XVIII. Ingen av dem färdigstä lldes. I 
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Bild 7. Tyska Walterubåtarna U 1408-09. 

Efter Sveriges Flotta. 

TYP XVII B. De p l. : 312/33.7 ton . 4 tube-r. Fart i uläge: 21,5 knop1. 

Färdigställda: U 1405-07 dec. 1944-1945, U 1408-0,9 ofuUbordade·. 

De tre försita sänktes vid kapitulationen, de båda övriga förstördes på 

Blohm & Voss•varvet i Ham,burg (se bilden) . U 140·7 bärgades och för

des till England, därstädes ontdöpt till Meteorite. (Bild 18 .) 

Observera de rektangulära öppningarna på U 1408-09. Omedelbart före 

sjösättningen infördes genom des·sa hål och upphängdes· pä ramen R 

(se skissen) de säckar av polyvinylkloiid ( konstgummit Mipolam), i 

Yilka vätesup eroxiden av säkerhetsskäl förvarades. 

öppningen strax under de båda vänstra rektangulära hålen tillkännager 

att typ XVII B på försök erhållit ett par midskepps belägna, snett ak

teröver riktade torpedtuber. Jämför typ XXVI W. 

Lägg även märke till akterskeppetJS torpedlilmande form. Den nära tio 

år senare (1953) färcligEitällda amerikanska försöksubåten Albacore synes 

ha erhåll.it en liknande akterstäv (se Bild 14). 

stället utlades i maj 1944 en beställning på 100 enheter av 
e~1 medelstor stridsubåt, typ XXVI \V. Denna var på cirka 
~;:>0 ton, hade en fart av 11/ 22,4 knop med en aktionsradie 
1 _uläge av 160' (22 knop) samt förde 10 torpedtuber, av 
t~lk~ sex voro riktade snett akteröver men placerade unge-
1ar 1 ubåtens mitt (se fig. 19). Omkring femtio av dessa 
lUlldra ubåtar (U 4501-4600) voro halvfärdiga vid krigs
s}ntet; b eräknad leveranstid var hösten 1945. I färdigställd 
~-'epna cl hade den varit en fruktansvärd motståndare. Slut
t'~~n kan nämnas att ytterligare en mindre ubåtstyp (kust
D at) för turbindrift hade planerats men aldrig beställts. 

en betecknades typ XXII. 
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Försök h!ld e även_på~örjats m.~n i~ke _ pral~tiskt sl u tf() q 
med ett dieselmaskmen m ed forbranmng 1 sluten krets 
(krei slauf, closed cycle). En mindre ubåt, U 796, be tcc]z 11 •

1
J 

typ XVII K (K = kreislauf) låg vid krigsslutet i KieL i <l t 
närm.as te klar fö r provtur. A v vissa skäl förefaller det s a~
nolikt att en av de första \Valterubåtarna typ XVII ändra t 
från turbindrift till sådan dieseldrift. Enligt Gröncr ska]I 
nämligen den av Genuaniavarvet byggda U 794 även ha er
h ållit beteckningen Wk 202 (\V = Walter, k = krc i ~lauf?) 

i motsats till systerfartyget U 792 m ed beteckningen \Ya 201 
CW = Vvaltel', a = aurol ?) . Germaniavarvet var också det 
enda varv som sysslade med framdrivningsmaskineri av den
n a art. Sådana dieselmotorer avsågs även att placeras i ubå
tar av förekommand e Waltertyp - som reservmaskineri att 
vid uppkommande brist av H2 0 2 ersätta turbinerna -och i 
dvärgubåtar av typ Seehund. I de förstnämnda skulle erfo r
derligt syre medföras i gasform, förvarat i cylindrar om 1.100 
liter och komprimerat till 400 atm. med cylindrarna p lacera
de utanför tryckskrovet Troligen ha nämnda b ehållare för
varats intill kölen på U 794 p å den plats som tidigare aYse tts 
fö r mipolamsäckarna (se Bild 7). Härigenom torde Yinst 
ha erhållits såväl i utrymme inombords som i viktshänsecn
de, enär syrgasbehållarna kunde ersätta nödvändig ba ll as t. 
Dvärgubåtarna av typ Seehund skulle däremot medföra sitt 
behov av syre i flytande fonn förvarat i behållare placera
de inombords. 

Den tredj e möjligheten att erhålla ökad fart i uläge be
stod uti att förs e ubåtarna med kraftigare elektramotorer 
och genom att i möjligaste mån utöka och förbättr a acku· 

mulatorba tteriet samt alt skapa en med hänsyn till vat ten
motståndet så lämplig skrovform som möjligt. Resullate l av 
ansträngningarna i detta avseende utgjordes av den str Ö J~1-

linj eforma de typen XXI (1621 / 1619 ton, 6 stävtuber, 1 5 ,~/ 
17,5 knop) och den mindre versionen typ XXIII (232/2J6 
ton, 2 stävtuber, 9,7/ 12,5 knop). A;v den sistnämnda typen 
färdigställd es 68 enheter, av vilka ett stort antal hunno ~ n

sättas i strid med gott resultat, under det att av 139 färdJg

ställda ubåtar av typ XXI endast en hunnit löpa ut och "U.r 
på väg mot sitt operationsområde, då kapitulationen aYbrol 

vidare stridshandlingar (se Bild 8 och 9). 

B ild 8. Tyska ubåten U 2325. 

Typ XXIII : Elektroubå t. Nybygges i Ryssland. 

Färdigställd : 1944. D ep!. : 232 / 256 ton. Fart u iäge: 12,5 knop·. 

Bild 9. Tyska ubåten U 2518. 

Efter H . lVIa sson. 

~~P _xxr.: Elektr~ubåt . Nybygges i Ryssland. 

ard1gstalld : 19 4t> . D ep!. : 1621/ 1819 ton. F a rt i uläge: 17 knop . 
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Tabell I. T ys ka ubåt ar 1938-1945 med hög fart i uläge. 

Maskin-
De p l T u ber Fart 

Ubåts nr Färdigställd LxBxD Il kr 
typ 

Akt. rcdie An m. 

~~· .-;

o:-'-< 
"''< (JJ
~l-' ~ Beteckning 

eller typ 
'i' p) ~ 

l ~-- ~ 

l 
1938 l ? l 80/ l ? l ? l ? l W l /23 l ? l K?nv_. skrev ~~- ~ ~ ~ 

Beställd 
el ier 

påbörjad 

~~-------- Forsaksub ~ 1 ~ ~ 

l l 
Ej l l ? l -~ l -~ l W l ? l ? l Ko•.v. skrov ~ ;;-' <"D 

v 80 l st 

1942 påbör jad c:a 7CO . . . . . avbeställd ;:6 g ~ ~ 

, U 791 1 1-;~~~n l fä;dig 1 655/725 1 52x4x5,5 1 2 B l 6(0/4.360 l W l 9,3 tl9 l 205 ' (19) l Försöksub [~~~ 
l st v 300 

v 301 

l XVI I U 792 ' 794 ')1 " l nov. 19431 236;259 134 x 3,4 x 4,6 1 2 B l 210/5.000 l W l 9/25 l 8)' (25) l Gerrnania varvet ~ ~ ~ ~ 
U 793,795 feb r. 1941 j Blohm & Voss .... . s·~ ro 

•J ' 

~ C"D ~ 1-1 

i XVII B ~ :~~~-) ~ 1943 l ~~~~S l 312/337 111,5x3,4x4,31 ~~ l 210/2500 l W 1 8,5/21,5 1 114' (20) lBiohrn & Voss ~o s;~~ 

1 
XVII G U i~~1- 1 1944 l påb;jrjad l 314/345 140 x 3,4 x 4,3 1 2 B l 210/2.500 l W l 8,5/21,5 1 114: (20) l Germania ~ [' ~- ~ 

XVII K U 798 l 1944 l fä;dig 1 308/340 140,7x3,4x4,91 2 B l 1.500/1.500 l K l 14/16 l ;~gg. ~m: l Gerrnania ~ : ~ ~ ~ 

l U 7f9~- ~ 1944 l fä~ig 11485/ 1612 171,6x6,2x6,41 6B 12.000/15000 1 W 1 18,5/24 1 230'(20) l Gerrn;nia §~~~ 

XXVI W U !~gb- ~ ~~j~ l fä;~ig 1 842 /926 1 56,2x5,5x5,9 1 64 1~ l /7.500 l W 1 11 /22,4 l 160' (22) l Blohrn & Voss ~g~~-
XVIII 

l l l 1944- l l l ~--~- l l l ;:r~~ ,..., 
XXI U .. (3 1944 1945 

1621/1819 76,7x6,6x6,2 6 B 4000/5020 . E 15,5;17,5 285' (6) Sektion,bygge 5·.: ~ ~ 
XXIII- U ... ' 1 l 1944 l 1944 l 2321256 l34,1x3,0x3,7l 2 B l 580/600-l E l 9,7/12,5 l 17> 14) l " · C!'"§"§..§: 

Maskintyp: 'iV = vValterdrift; K = Kreisla uf; E = elektroubåt,. 

l) U 792 =ex W a 201 ; U 79 4 = ex WK 202 . 

2) U 1405-07 färdiga, sänkta av egen hesitttuing; L 1408-0!J ej fiirdiga. förstörda. 

:\) S erierna U 2501- 2761; U 3001-3051; U 35 0l.- 3C9 5, e ndas t 13 9 st fiirdi g a . 

4_) '>'> \J 2?.2.1..- 2."-G()·. U 4001- 41.20; U 4701- 4712 » GS » » 

Tab e ll II. J a p a nska ub å t ar 1 9 34-1 9 4 5 m ed hög fart. i u\äg e . 

l l ' .. . l l '"""" l Maski"- l e ec nmg 
Ubåts nr e:ler Färd igställd De p l Lx Bx D Tu ber Hkr Fart 

eller typ påbörjad 
typ 

A~ l 2 st. 1 1933~34 l 1934 
l 

/46 123,9 x 1,85 x l 2 B l - /600 
l 

E 
l 

/21: 
l H yoteki 

Ko~ l A 1-2 l 1936 
l 

1936 
l 

/46 

Il 

)) )) 

1 2 B l - j600 
l 

E 
l 

/23 
l Hyoteki 

Kogata l A % 1 1 1939.43 1 1939.43 l /46 )) )) l 2 B l -/600 
l 

E 
l 

/ 19 
l 

Otsugata l B 45 l 1942 
l 

1943 
l 

/50 124,9 x 1,88 x 1 2 B l 40,'600 
l 

E 
l 

/18,5 
l c 62~76 

Tei,gata l D 
l 

1944 
l 

1945 
l 

/60 
l 

26,2 x 2 x 
1 2 B l ]50 500 

l 
E 

l 
8/16 

l (Koryu) 

Akt, radio l An-n. 
i uläge 

20' (24) IDvärgub. 
Försöksub. 

19' (23) 
l 

)) )) 

16' (19) l Dvärgub. 

17'(11l,5) 
l 

)) )) 

Il' (16) 
l 

)) )) 

Fartyg 

l 
l st. 

l 
1937 

l 
1938 

l 
/ 197 142,8x3,3x3,1 1 3 B l 600/ 1800 l E 113,2/21,3-± 1 2.2C0'(12)? l Exprirnent ub. 

nr 71 

1.070/ 179x5,8x7,7 1 4 B l 2750/5000 l E 1 15,8/19 1 135'(3) l S~;~~~s~ l 
Sen ko II 201-2231 1944 

l 
19-!5 

l - ·· - ·---- l 

l Scnsho I I-Ia~~~- ~ 1945 1 1945 l 320/ 1 52x4x4,2 1 2B l 400/1250 l E 1 10,5/13 1 100'(2) )) )) 

Anm.: Dvärgubåten Kairyu om 20 ton hade endast en fart av 7,5 / 10 lm o p.. 

Fartyg nr 71 aktionsradie torde gälla med sn orkeldrift. 

,_..~ ~o p.:J 

~ -;; o· ;:= (? ..,.. • - ' 
ES~ 
f? ,.., 
~rt>:=.. 
,;:; r:; 

l'-' 
~ 
C,ll 
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De japanska elektroubåtarna. 

En i stort sett likartad utveckling ägde rum 1 ] a pa n~] 

flottan. Sent omsider (19"13) insågo japanerna att deras st'a 

ra ubåt~r hade b~,g~ l s för ~lltför ~nsidig användning och ct:
den allierade ubatsJakten aven har fordrade en all lfiir hö a 
tribut i förluster av ubåtar angrepo de problemet pu sa111g 
ma sätt som tyskarna. Om. de erhöll idcen till snorkel f!..\)

Tyskland, (~om i sin ~ur f~~t de1~ fr~n Holland) eller om d~L~ 
var en pa Japansk sida SJalvstandigt framsprungen liisnina 
är icke fullt klarlagt. Det sista alternativet behöver doc]? 
icke vara otroligt, enär den franske mariningenj ören M' 
Poincet redan år 1913 i en artikel betitlad »Le Mo u le r d~ 

Plongee» konstaterat, att några små japanska ubåtar hade 
försetts med en slags luftmast - för friskluft och a \ gaser 
- som användes vid gång strax under vattenytan.*) 

De nya japanska typerna av snabbgående, helsvetsade u
båtar, dieseldrivna men med stort ackumulatorbattc1 i och 
kraftiga elmotorer, bestodo av I 201- 223-klassen, om 1.201 
ton och med en tidsbegränsad högsta fart i uläge av Hl k nop 
samt av den betydligt mindre Ha 201- 279-klassen, om 3i7 
ton och 13 knop. Den större typen förde 4 stävtube1· och 
L! torpeder. Av de förra färdigställdes tre, av de senare tio. 
Inga av dem hunno emellertid att sättas in i strid (Bild 10). 

Anmärkningsvärt är att ungefär samtidigt som professor 
'Valter i Tyskland år 1935 påbörjade sina försök m ed en
hetsrnotorn för att bl a erhålla en under vattnet snabbgåen
de ubåt, företogs av samma anledning i Japan li k nande 
försök men med dvärgubåtar. De två första exempla ren - · 
försöksubå tar - uppnådde år 1934 en fart i uläge av 2! 
knop. De mer stridsbetonade dvärgubåtarna nådde icke sam
ma goda resultat ehuru icke föraktliga 19 knop kan an no
teras för klass A, 18,5 för klass B och C samt 16 knop för 
klass D. Krav på ökad sjöduglighet och extra utrustni ng son1 

nätsåg, propellerskydd m m var anledning till att fart en suc· 
cessivt sjönie 

I augusti 1938 sjösattes i Japan en experimentubftt, »Far: 
tyg nr 71», på 197 ton som vid försök uppnådde en fa rt 1 

uläge av 21,34 knop (Bild 11). Sedan verkställda prov och 
experimen t med densamma avslutats år 19-10 n edsk rotades 
fartyget, som hela sin livstid omgivils med den strä ngaste 
sekretess . Erfarenheter från dessa dvärgubåtar och n äwnd!l 

*) Enligt »U. S. Submarine Operations in W . W. II» hade den japa nske 

amira len Miwa med stolthet framhållit för amerikanarn a att han h~de 

biträtt och understött ett japanskt försaag till luftmast någon tid innan 

tyskarna utrustade sina ubåtar m ed snorkel. 

:;:;ild lO . Japanska ubåten l 202. 

Efter USNl P roceedings. 

TYP »Sen kO·} : Elektroubåt. 

Färdigställd: 1945 . Depl.: 12.91/1.4;i0 ton. Fart: 15,8/19 knop. 

Motsvaras i USA a v ubåtsklassen Ta n g. Se D il d 12. 

Bild 11. Japanska experimentubåten »Fartyg nr 71». 

Efter The Navy 1954. 
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F'ärdigställd: 1938. Byggd och sjösatt i största hemligh et på Kure örlogs

Varv. Nedskrotad efter verkställda prov år 1940. 

DepJ. : ,j 213 ton (197 ton standard). Dimei' ~jone·r: 42,8 X 3,3 X 3;1 m. 

likr: G00/1.80:3. Fart: 13 ,2/21,34. Aktionsradie: 13.800' (12,5), J 2.200' 

(12). r. stävtuber. 16 ton olja. Besättning 11 man. 
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experimentfartyg lågo senare till grund vid kcmstruktion 
av I 201- och Ha 201-klasserna. e11 

. p e här nämnda ubåtstyperna h~ planerats och by ggt s f ö. 
t]clnst enbart under vatten. De utgora representanter för 1 

1 

rena undervattensbåten och kännetecknas bl a av fö r g; eo 
u~-~e.r _vatten lämpad skrovform, av hög fart i uläge ochcl~~ 
mo.Jhghet att under vatten genom snorkel ersälta förb ,. ' 
kad luft med för människan liksom för motorn erfordc1~t 
friskluft. tg 

De voro de förs ta exemplaren av en helt ny ubåtslY]) so1 
• . o l .. - l . 11 
1 .. n~anga _1ansee~1den wmmer att ge sin prägel å sjökr i _ 
formgen 1 framtiden. g 

III. Utveckling och utvecklingstendenser efter andra 
världskriget. 

För_ att kunna utröna efter vilka riktlinj er den närmaste 
fram ll dens ubåts typer komma att byggas måste bl a f iil jan
de fak to re r och synpunkter beaktas och stueleras: 

det militär-politiskt-strategiska läget 
ubåtens och ubåtsmotmed1ens nuvm:ande och t:kymtand e 

pre s landa, 
tänkbara användningsmöjligheter för ubåten. 

Ett spänt politiskt läge ~- eller, om man så vill, det »k alla 
kriget» - mellan öst och Väst torde, på grund av rå dande 
olikheter i livså skå dninii kunna förväntas bestå även i fram
t~den o?_~l kommer ~~rn~~d även att sätta sin prägel p å båda 
sidors forsvarsanstrangmngar. 

I händelse av ett krigsutbrott d essa maktkonstella tionct· 
emellan kan det asiatiska blocket, kontinentalmakten , be
träff ande sjökrigföringen på världshaven i stort sett bedö
mas ha inriktat sig på att i största möjliga utsträcknin a söka 
störa Västmakternas livsviktiga förbindelselinjer över ; ädels
haven, d v s på handelsförstöring och angrepp mot t rupp· 
transporter. Dess stridskrafter komma här att p2träffas i 
fon~-~ av !lygp~an, ö:ervattensraidfartyg (hjälpkryssare) och 
- foretradesv1s - 1 form av ubåtar. I Östersjön och Svarta 
Havet torde läget emellertid bli ett annat, enär Sovjet här 
kan uppträda som sjömakt, varför inom dessa innanhav flot
tor komma att shillas mot varandra som skydd för eller mot 
invasionsföretag, för att freda egen sjöfart eller viktiga sjö
områden, avsedda t ex som övningsplatser för ubåtm': 111 111· 

Väst-sidan, sjömakten, får sålunda räkna med del s a tt 
bekämpa ett intensivt ubåtshandelskrig på världshaven och 
dels att bestrida östsidan sjöherraväldet pa innanhaven. 

p essa förhå llanden komma i viss mån att p&verka utveck
. aen och konstruktionen av respektive sidors ubåtar och 
~~::='väst-sidans del i allra högsta grad även ubåtsjaktmot-

edlen . 111 J{:ontinentalhlocket, Sovjetunionen-Kina, behöver för av-
sedd kri.~för_~n~ del~ st.?ra, i uläge snabbgåend~ ub~tar för 
JHll1delsforstormg p a varldshaven, dels stora mmuba tar för 
Jllinutläggning invid främmande kontinenter, dels olika slag 
av specialubåtar t ex för att medgiva insättande av vissa slag 
av V- eller atomvapen, dels ubåtar hl a lämpade för taktisk 
samverkan med egna flottstyrkor på innanhaven och slutli
gen ett s~örre antal skolubåtar av skilda typer (storleksord
ning : uba tsflotta). 

Atlantblockets och de neutrala staternas ubåtsbygge kan 
icke plan eras på ett lika omfattande och enhetligt sälL De 
i detta block ingående staterna vilja säkerligen i fredstid å t
minstone till en viss grad anlägga egna synpunkter på hur 
deras eget ubå tsvapen skall utformas och själva bygga dc 
egna ubåtarna med hjälp av inhemska konsh'uktörer. Detta 
konuner m ed största sannolikhet - trots NATO - att re
sultera i en viss heterogenitet bland Västsidans ubåtstyper , 
ett förh åll ande som, sett i stort, kan ofördelaktigt inverka 
på massprod uktionen vid ersä ttningsbyggnad och även i öv
rigt - t ex vid överlåtelse av ubåtar - fö ranleda olägenhe
ter av mer eller mindre besvärlig art. De vid innanhaven be
lägna staterna måste även planera sina ubåtstyper med hän
syn till användning inom dessa farvatten, övriga Atlantpak
ten anslutna stater sina ubåtar för tjänst på världshaven, mer 
eller mindre avlägset från egna baser. Till den förra grup
P~.n synes Grekland och Turkiet samt Danmark, Sverige ocb 
Vast-Tysk l:.::nd kunna hänföras, till den senare Storbritan-
nien, Frankrike, Italien och J apan samt Holland , N or ge, Por
t~gal och Spanien. Amerika torde på grund av geografiskt 
~age, ekm~omiska förhållanden och med nuvarande försprång 
1 utvecklmg på ubåtsom.rådet komma att intnaa en sär-
ställning. "' 
~mell ertid synas redan på Västmakthåll åtgärder ha vid

t~gJ ~ s för alt i möjligaste mån undanröja en del av ovan 
raYisad e olägenheter. Det har säkerligen varit bl a med dy
l~k a synpunkter för ögonen som. England överlåtit eller ut
~:at en. hel del av sina under andra världskriget byggda 

l1 atar t1ll Danmark, Norge, Holland, Frankrike, Portugal 
0~h Grekland. De för Nordsjö- och Medelhavstjänst under 
Slst_a kriget utprövade och efter ombyggnad och in.oderni
sermg säkerligen mycket användbara och händiga ubåtarna 
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a_v typ U (\') ?ch ~-ha tillförts de dans~~a, nors~w, POl'lugi, 
siska och grck1ska orlogsflottorna, den for ocean- och kol 
nitjäusl lämpade typen T den holländska flottan. Fran kt·it 
dis.poncrar över några ubå tar av S-typ under det I~ al ic n 0~\ 
Turkiet erhå llit amcriknn~ka -~1båtar av typ AI~~~CL"J a_c k: Sist~ 
nämnda typ, som synes 1 stor;<; ta_ lagc~. for .. lJanst 1 Sva rta 
Havet och Medelhavet, har mabanda overlamnats dels för 
a lt om edelbart höja den turkiska fiollans beredskapsstyrka 
d els fö r att göra den ilalienska och turkiska ubåtspersona
len för l!·ogen med ubåtslyper av amerikansk konstruk tio n. 

Dei torde I~!åhända icke dröja alltför länge förr än även 
Tvsklnnd tillfö!·cs ubåtar i en eller annan fo rm; m an ctnot
scr m ed c lt Yisst intresse 0111 dc i så fall få bygga Cftet· eget 
sinne e ller om för Atlantblocket gemensamma syn pun kter 
i:i.vcn skola prägla tysk t ubåtsbyggc. 

På den presumtive molstä nd a rens sida synes ett lika rtat 
förhå lbndc föreligga i det Humänicn (troligen) och Ki na 
(med säkerhet) utrustats m ed sovjetiska ubåtar av typ lVI 
och J~ I. Det si stnämnda land et skall för övrigt enligt ut
lä ndsbt källor (Procccdings aug. 1953) vara i full gå ng med 
atl bygga upp ett slarki eget ubåtsvapen. 

Tillgång;;n p fl för ub å.isjukt ~lispo!1ibla flyg- <;,ch fprt y~s
stvrkor inom Västmakts1dans vrd ollka havsomrade n belag
na state r kommer i'ttminstone uneler den närmaste fra mli
d en att spel a en viss roll beträffande ubåtstyperna. Man kan 
så lunda förv änta <;ig att äldre konventionella ubå ta r, ehuru 
snorkelför~.edda och med förbättrade undervatlcnsegcnska
pcr·, i relativt stort antal komma att uppträda på inna nhaYen 
p å respektive sidor liksom på Västma~dhå~l län~s cl e1~ e ~n·~
p ciska atlPnlkusten. Här torde icke hka mtens1v u balspkt 
kunna insä ll as som ute på värlclshaven, i det försn~im nda 
fallet beroende på att luftherraväldet över innanhaven ~wm
m er att bestridas vilket vid atlantkusten i betydligt nu ndre 
q·ad torde bliva fallet. På världshaven däremot liksom ulan
för fi entlig kust av strategisk betyclelse komma r.ovjeliska, 
amerika ns'ka och engelska ubåtar tillhörande kategori en ren 
undervattensbåt att anträffas. 

Av huvudmaskineri härledd indelning. 

Från och med år 1954 blir en ny indelningsgrund av u~~; 
tar erforderlig. Anledningen härtill är att ubåten genon• c e~i 

b o NT . t l l"' . d 21 1.'lll ll 91 
:amerikanska u Hten auhlus s ape av opmng en . " 

11
• 

1954 tillförts. den första represei1tanlen utrustad med a toi 
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. ·aftmaskineri. Följande uppdelning med hänsyn till hu~ 
J;t1drnaskineri torde därför inom. kort bliva aktuell: 
yl 

Konventionella ubåtar - ubåtar med dieselmotorer, 
1
· snorkel, elmotar och ackumulatorbatteri. 

Elektronbålar - ubå tar med dieselmotor, snorkel, star-
2· ka elmotorer och ett synnerligen kraftigt utvecklat acku 

mula t01·battcri. 
3. Ubåtar m ed enhetsmaskineri - vilka ytterligare kunna 

spaltas upp i: 
a) turbindrift - sluten krets m ed förbränningskammare -

ubåtar försedda med \Valter-maskineri eller liknande 
patent (P. \Vinand 1912) jämte medfört syre i någon 
form. 

b) dieseldrift - sluten krets - ubå tar med dieselmaskineri 
jämte medfört syre i någon form. 

c) a tomdrift - ubåtar försedda med atomreaktor och tur
binm askincri. 

Aktuella ubåtstyper. 

De uhå lstyper, som kunna tänkas bli erforderliga i ett 
komm ande krig, torde med hänsyn tagen till bedömd, av
sedd anv~indning och med ledning av -- i USA - färdig
ställda försöksubåtar och inom skilda mariner pågående ny
byggnader av ubå tar sannolikt komma att utgöras av: 

Torp edubåtar (Attack-submarines) för allmän använd
ning, snorkelförsedda och med möjlighet att utlägga »tor
ped»-minor samt karaktäriserande av följande egenskaper 
i uläge, nämligen 
hög fart (15--20 knop) under begränsad tid, 
stort dykdjup (200 m), 
möjli ghet till tyst gång med hjälp av »smyg»-motor, 
krafti g tubbestyckning (stäv-) med anordningar medgivande 

snabb omladdning samt utrustade med sådan lyssnings
och eldledningsmateriel att salvskjutning från djup ned 
till omkring 50 m kan ifrågakomma och samtidigt gott 
träffresultat kan påräknas (målsökande torpeder). 

I maskinellt hänseende komma de att tills vidare tillhöra 
gruppen elektronbåt Till d enna typ kan hänföras den ny
fYggda amerikanska T:angldassen på c:a 1.600 ton i marsch
age (bild 12). Den betydligt mindre (250 ton) och lång
sannnare (12,5 knop) sovjetiska förbättrade f d tyska ty
P(en XXIII kan i viss mån hbinföras hit (för kustanvändning) 
bild 8). 

22 
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Bild 12. Amerikanska ubåten Ta ng. 

Efter Fighting Ships 1953- 54. 

U båtstyp för a lim ä n tjänst: »Attack subm,nrine». 

Färdigstä lld: 1952. D ep!. : 1.615 / 1.800 ton. F a rt: 15- 20/ 17 kn op 

Elektroubåt, utrustad m ed .specialtillverkade dieselmotorer m ed blott 

hälften av tidigare v ikt/ hkr samt fordrand e endast % av tidigare utry mme. 

Slora minubålar, avsedda för minutläggning vid fie nll ig 
kust, fjärran från eget basområde. Såväl självankran de mi
nor som bottenminor - m åhända även drivminor m ed kort 
livslängd - torde komma att medföras.; p å grund av förva
ringsform ens enkelhet och den nuvarande minmateriele ns 
»driftsäkerhet», synes våt stuvning mest trolig. 

Dylika minubåtar (omkring 1.800 ton) äro troligen u nder 
byggnad i Sovjetunionen, en sådan under försök i USA. 

Anti-ubåts~ubåtar (Submarine killers), snabbgående. hän
diga ubåtar för jakt på fientliga ubå tar av alla sig. D e fo rd ra 
bl a kraftig aktionsradie under vatten och stora krav måste 
ställas på lyssningsmaterielen liksom på egen tyst gång. F öra 
målsökande torpeder. Typen återfinnes inom den am erika_n
ska flottan i K (»Killer»)-klassen på 765 ton. Mask in enet 
h elst av typ enhetsmotor (bild 13). 

Handelsförstörande ubåtar (Commerse-des troyers) snabba 
ubåtar såväl över som under vattnet. Enär de äro avse dda 
för handelsförstöring på världshaven fordras kraftig .. ak· 
tiansradi e och stort torpedförråd. I-löga krav m åste stallas 
på radar- och radiomaterielen liksom på förläggningsulryn;
met för boes.~ttn~ng~n. Under byggnad varande sovjetiska u?~i 
tar av sava} forhattrad K-klass som. f d tyska typen X1 
kunna hänföras hit (bild 9). 

Luftspaningsubåtar (Radar picket submarines) avsc'i S0,1~1 

rörli ga luftbevakningsstation er mot fientligt (atom -) fl):o· 

Bild 13. Amerikanska ubåten K 3. 

Efter All Hands 1953. 

Special u båt: Antiubåts-ubå t (»Subma rine Kill en>). 

Färdigställd: 1952 .. Depl.: 765 ton. Fart: ? 

:l 03 

Torde l~~muna att återfinnas i arktiska farva tten. Represen
tanter for denna typ utgöra dc amerikanska Rcquin, Spi
nax m fl. 

. Robotubåtar (Guided missil e submarines) ä ro huvudsak
hg_en avsedda att tjällsigöra som rörliga plattfo rmar för ut
skJutning (n a ttetid) av raketer eller robotvapen (evcnt. Y
va~en med atomladdning). Återfinna s bland de amerikailska 
~hatarn a i exempelvis Carbonero (rake t-) och Tunnv (ro-
otbestyckad) . · 

Flygplanbärande ubälar (cvent. hangar-ubå tar) för trans
port av flygplan , som kunna medföra mindre atombomber 
~::? tänkba ra . Ingen representant ~inn e~ eme!lerti d. fö .. rdig~ 
kt lld ~~ler und~r byggnad, men sakerl!gen lt,:Iga r ilnmgar 

ara for en dylik typ. 
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' Moderubåtar för transport av dvärgubåtar (med a lo ni, 
minladdningar) eller n1.änniskotorpeder resp. grodmän. Ty_ 
pen ej erforderlig i fredstid enär vid förefallanie b ehov av 
sådana andra slags ubåtar lätt kunna omhyggas. 

Förrådsubålar (event. verkstaclsubåtar) för transport av 
olja eller krigsmateriel (torpeder) avsedda_ att und erlätta 
olj cförsörjning (even t. i uläge) för luftspanmgs- eller han
delsförstörande ubålar och för de senares torpeclkomplette
ring, samt för smärre repa:·ationsar~eten till sjöss: .. Oljeför
rådsubåten Guavina i amenkanska flottan kan anforas som 
exempel. 

Transporlubåtar för transport av trupper, stridsvagnar 
eller andra fordon, landstigningsfartyg, motortorp_edha tac·, 
sprängbåtar m m. De amerikanska Perci: ?ch Sealwn med 
en transportkapacitet varelera av ett amfibiefordon och 160 
soldater höra till denna typ . 

Lastubåtar (Cargo-carrying submarines) av mer h andels
fartygsbetonad art för transport ~v krigsmateriel (atombom
ber -ammunition) och råmatenal (uran, kobolt etc .) Ty
pel{ företrädes av den amerikanska ubå ten Barbera. 

Dvärgubåtar för angrepp mot baser och vik~.iga h amnar ' 
(minutläggning, undervattenssabotage). !ypen ar. r~prc s en
teracl i England av XE-klassen; Amenka, Fra~k~·1kc och 
Sovjetunionen hygga egna versioner, den sovJetiska och 
franska utgör en förbättring av tyska Seehund. 

Skol- och övninasubåtar av skilda slag för utbildnin g och 
övning såväl av ub~tshes~~.tningar son: av ubåtsj!"ld~) erso~1~ 
(målfartyg). De nyligen SJosatta amenl~anska ubat~rn.:;t a' 
(» Training») -klass på 250 ton äro specialbyggda harfor. 

Försöks- och experiment!lbålar för prov med och studier 
av nya maskinanläggningar, nya vapen eller fö~·hindel sem~~ 
del. Märkliga representanter härför äro d~ ~menkanska ~1ba 
tarn a A1bacore och Nautilus och d_en bntt!ska .. Expl~~·cL de 

Albacm·e (bild 14) är en expe_-nmentubat for utronan.
11 

• o l "-J . t'l (bi ( av lämphg skrovform, vatte!1motstanc _m m, ... 'iaU 1 u ~ ___. 
15 och 16) - liksom den pa st~pel~1 hggande Sea. \\ olf der 
en försöksubåt för enhetsmaskmen med alomdnft un ·>l' 

det den i mars detta år sjösatta brittiska ubåten E xpl01" 

Bild 14. Amerikanska försöksubåten Alba·core. 

Efter Ill. London News. 

Färdigstälid: 5/12 1953 . De p!.: 1.280 ton. Besättning: 4.0 man. 

Fart: 25 / 20 knop. 
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Avsedd för h ydro-dynamisk forskning och s om snabbgå ende må lfartyg 

vid övnin g i ubåtsljakt. 

(bild J 7) avses för fortsatta försök med turbindrift medelst 
vätesuperoxid (Hydrogen Peroxide). Firman Vickers-Arm
strong har seelan 1945-46 disponerat den ex-tyska \Valter
ubåten U H07 (av engelsmännen omdöpt till Meteoritc) för 
studi um av sådant enh e tsmaskineri och Explorer har byggts 
med iakttagande av vunna erfarenheter från dessa försök. 

Vi d en jämförelse mellan fotografierna av Nautilus och Ex
Plorer reagerar man omedelbart inför skillnaden i storlek på 
deras tornkonstruktioncr. Denna olikhet kan icke bero endast 
på den olika grad av färdigställande som tornen bcfinn_a sig 
l utan Explorers torn synes tyda på, att man med uppglvan
de av en hel del av de fördelar som den högre tornkonstruk
tionen medförde i utbvte erhållit en hetvelande fart ökning 
i ul äge. • • 
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Bild 15. Amerikanska atomubåten Nautilus. 

Med tillstånd av El. Boat Division, Groto11. 

Stapelavlöpt 21/ 1 1954. Depl.: 2.500/3.100 ton. Fart: 28/20 knop (trolh;en). 

Längel: 97 ,5 m. Besättning: 90 man. Beräknad kostnad: 2.75 miljoner kr. 

Dem;a nbåt är världens första atomdrivn a fartyg och samtidigt vär, dens 

första ubåt med enhetsmaskineri för praktiskt taget obegränsad drift. 

Inmontering av det~lamma påbörjat den 15 / 2 1954. Nautilus lil,so m de t i 

ma~;kinellt hänseende något förändrade systerfartyget Sea \V'olf bö L räl'· 

nas som försöksubåtar. 

I det!a sammanhang kan nämllas att enligt från ull an del 
~rl~ållna informationer skall i november 1953 några soY· 

J~t~ska, m-':~ket snabba ubåtar (bedömd fart 30 knop?) 1ncd 
hoJ- och sankbara torn ( !) ha siktats av en tysk handels· 
ångare ost Gollands sydsp ets. Ehuru uppgiften måste m otta· 
gas med en viss skepsis behöver den icke vara otrolig för
utom beträffande farten, som säkerligen överskattals 111cd 
dryga 10 knop. leken till elt sänkbarl torn är icke nv. In
nan periskopet gjorde ubå ten seende framfördes under .1 800-
talet flera projekt till teleskopiska torn för all möjl iggörn 
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Bild 16. Principskiss· över Nautilus a to m-maskineri. 

Efter USNI Proceedings 1953. 

Nautilus. maskineri utgöres av en atonweaktor (»Thermal reactor» 

atom:vä rmeelement eller neutrongenerator) A, där kärnklyvning verk 

ställes med »långsamtgående» neutroner. Som kylmedel användes vat

ten (K = kylare och samtidigt »ångpanna;>>) . Det i reaktorn utvecklade 

Yärmet tillvaratages här för att utnyttja,<>' i en turbin T . 

Systerfartyget Sea Wolf, stapellagt 15 ~kJpt. 1953 , skall daremot förs·~s 

med e-n reaktor, där kärnklyvningen verkställes med »medelsnabba» neu

tron er. Kylmedel är här en flytande metall (kvicksilver). 

(Kärnk lyvning med »snabba» neutroner = atomexplosion.) 

observationer inifrån ubåten. Under detta århundrade ha 
även A. Burgovne (1903) och Simon Lake (1918) föreslagit 
d~lika konstruktioner. Inredningsritning av polarforskaren 
S_rr Hubert vV ilkins sorgligt ryktbara ubåt Nautilus (ex. ame
rrkanska ubåten O 12), eft er den ombyggnad som_ verkställ
des 1931- 1932, för att göra ubåten lämpad föt· gång under 
}lolarisen, visar att ubåten försågs med ett litet teleskopiskt 
orn utformad i enlighet med Lake's förslag. 

Man kan ifrågasätta om den fartökning som erhå lles med 

~tt hel~. nedsänkt mindre torn verkligen l~an var_a "'~v ett så
ant varde att nackdelarna med en dylik lcr1.ftforbrukan-
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Bild 17. Brittiska experimentubåten Explorer. 

Efter III. London News. 

stapelavlöpt 5/3 1954. Beräknas färdigstä lld våren 1955. 

Dimensioner : Längd ö . a .: 68,7 m . Bredd 4,8 m. Fart i uläge,; över 20 knop. 

Explorer är en försöksubåt utrustad med enhetsmaskineri för vätesuper· 

oxiddrift (»Closed cycle»). Den bygges av Vickers -· Arm.strongs Ltd. 

Ban·O\v in - Furness, med hjälp av erfa r enh e ter frå n Meteorite (Bild 

18). Lägg märke till att torn (brygg-) konstruktionen på grund av sin 
litenhet knappast kan u rskiljas. 

de, utrymmesslukande och tyngande konstruktion uppväges. 
Frågan torde väl knappast kunna uttömmande b esvaras 
förrän ytterligare upplysningar erhållits b eträffande närma~ 
re konstruktionsdetaljer och ernådda resultat. Ej h eller få r 
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Brittiska ubåten Meteorite, ex tyska Walterubåten U 1407. 

Efter Fighting Ships. 

: 1945. Depl. : 312 / 337. Dim.: 41,5X3.,4X4 ,3 m. Fart: 8,5 / 21.5 lm. 

neri för gång i uläge: 1- 2.500· hkr. Walter-turbin. U r s.prungligen 

, 2- 2.500 hkr. m.en rådande brist på H 2 0 2 var troligen. anledning 

att endast en turbin inmonterades. Jämför U 792 (bild 6). 

Jane's F ighting Ships 1953 lä r en vätesuperoxiddriven förosöks

(om. 2.200 ton) vara und er byggnad även i USA. MasldneriE:t karak

.,,r;~ _,...,,, som »closed cycle», d v s »förbränning i sluten kre ts» (och sär· 

helt bortse från möjligheten att uppgift en kan Yara en 
ren fant as iprodukt 

Av ovanstående framgår att en för alla ändamål passande 
och effektiv ubå tstyp i praktiken icke kan erh ållas _men väl 
att den »minförande» torpedubåten är en synnerligen an
I'Ö.ndbar typ, som i m ånga fall - ofta dock först efter om
öyggnad - k an tagas i anspråk för de m es t skif tande än
damål. 

Inom de här nämnda ubåtstyperna komma de sedvanliga 
hovformerna, enkelskrov och enkelskrov m ed sadeltank 
~Uvudsakligen för stridsubåtar och dubbelskrov för »träng
t!håtar», att å terfinnas, ehuru i framtiden i högre grad än 
ittills anpassade för att erbjuda så litet vattenmotstånd som 

IO.öjligt. 
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Vid u tformande t av en v iss ubå ts typ mås te ~n m ängd 01. 
k a faktorer, tagas i beakta n de. 1-

Användningsfo rmen fram tvingar vissa önsk vä rda ege ns]· 
per betr äffande bestyckning och sn abb omladd ning, fa r te\a
och akt ionsradiens storlek såvä l på son1 uneler vallPnv ta~ s 
manöverförmåga, tyst gång, mo tståndsk raft mot sju nkbon~: 
b er m m . 

Det b livande operationsområdets storlek och karak lar lHe<] 
hänsyn till utsträckning och k limat, dj up- och strömfö rhål
landen, va ttne ts konsistens (salth alt) och ogen?mski nli ghet, 
samt bottnens beskaffenh e t m m inverka pa ubatens stodc]; 
skrovform och plåttjocklek liksom på periskopens oc h hvcl: 
rofonmaterielens användharh e t m m . · 

E nkelh e t i konstruktion m edför lägre byggr~adskoslnn d et· 
och ger ökade möjl igheter till snabb ersättningsbyggn ad un
der kr ig. 

Författaren kan i detta sammanhang ej underl :lla att 
s tarkt framhålla följande allmänna synpunkler p å ulla lens 
utrustning: 

enkelhet i konstruktionshänseend e och handhavand el nåstc 
e fl ers trävas; 

appamtur och vapen m å ste vara tillj'örlitliga och j'nnkl ions
dugliga under alla tänkbara förhållanden. 

Personalen måste i fredstid vänjas vid chockverk 1 11 av 
sjunkbomber. Yid varje tillfälle, då dylik a spr änges, böra 
ubå tar i största utsträckning beredas möjlighe t att i uläge 
och p :'\. varierande avstånd fr å n sprängplatsen f å gö ra sina 
erfare nheter ; härigenom erhå lles viss möf)ighc t alt även 
psykiskt pröva uhåtsbesä ttn ingama. 

D e t är viktigt att gallring bland personalen iciG' endast 
gör es vid övning med andningsapparat utan även av ova n
stående skäl. 

Som avskräckande ehuru delikat exempel p å en lt ndel' 
alla förhå ll anden icke användbar utrustning, kan , föru lol\1 
bl a t id igare omnämnda öm_lå liga luftvärnsvapen, o äwn f~~ 
r ekammande \ VC :n av porsim b e tecknas. Det ar p a en ubcl 
en sy nnerligen både allvarlig och förvisso o~ehagli g oläge~~ 
h et om desamma vid e tt sjunkbombanfall splittras och sa l:'. 
ur funktion, vilket vid e tt flertal tillfällen inträffnde u ne et, 
andra världskriget. På äldre ubåtar voro klosettskålarna a' 
metall. Fredshänsyn och otillräckligt förutseende to r1lc ]J ~ 
föranlett u tbytet. I samband härmed kan ifrågasätt as 01~
ickc numera förekommande plastmaterial med s to r 1110 
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elskraft och segh et, kan u tn\)'ttjas för att ersä tt a glas 
stå: x i man~metrar m m) och p orsl in · (~ervi~effekter) . .. 
(t Otillförlitlighe ten hos de engelska ubatsmmorna - aven 
. rvatten dartyaens - under de t första världsk r iget och 

iJ' 'etsvaran dc förhå llanden ifråga om de tyska och amcri-
11101slw - och i någon mån även d e engelska - ubåtstor
]; a~erna u nder det andra ge anledning till allvarlig efter
P~1ke . D en j ap~!1ska torpedma.terielen, so~~1 ~ynes ha va_rit 
1 tt sköteb arn, kannetecknades 1 motsats harhll a': stor tJl~
h ·litJiahe t och utmärkta prestanda, trots d ess enllgt amen-
1.0ansk ~1 tsago ofta enkla och robusta utformning. 
'Erforderliga ekonomiska medel m åste i fredstid offras för 
försök och prov i ~~ l/a tänkbara a~s~.end en, .. ~å .~tt ubå tsp er
·onalen k an vara overtygad om saval att forvanlad vnpcn
~·erkan erhålles, när ubåten en gång lyck as komma till skott, 
liksom a tt alla ombord bcfintli~.a an~n·dn~ngar, so_m k~~nna 
underlätta ett undkommande, aro funktwnsdugllga, aven 
efter h årda, ehuru icke för ubåtens existens livsfurl iga 
sjtmkbo~~tbanfall.. .. . . . o . • 

A'lla , aven de rmgastc moJllgh etcr att giVa ubatarna Jck e 
blott ökad e chanser att komma till anfall utan även att för 
bättra d eras utsikter ntt kunna å te rvänd a h em måste tillva
ratagas. En nyligen (nov. 1953) utkomm en, ytterst intt· e~
sant och välskriven tysk bok - »Die vVölfe und d er Adnu
ral» av Wolfgang Frank -- b elyser p å ett utomordentlig t 
sätt hur u ubåtsledningens absoluta förståelse för och minu
tiösa omsorger om sin ubåtspersonal och deras vapen å ter
gäldas av dc underlydande m ed oinskränkt förtro end e och 
fullkomlig hängivenhet. Liknande erfarenheter erhålles v id 
ett studium av den amerikanske ubåtsamiralen Charles A. 
Lockwood's lika läsvärda bok »Sink'Em All». Betydelsen och 
vikten h ärav kan icke överskattas ehuru Maehitsura Hashi
llloto' s nyligen utkomna bok »Sunk. The Story of_ the Ja
Panese Submarine Flee t 1942- 45» visar att de Japanska 
U?åtsbesä ttningarna modigt gingo i döden trots bristande 
forståelse frå n ledningens sida b e träffa nde ubåtspersonalens 
berä ttigade krav p å tidsenlig materiel. D et engelska amirali
tetets omdöme, avgivet i den officiella broschyren »The 
Battle of the Atlantic» om de tvska ubå tshesättningarnas 
llloral efter sex å rs hÅrt ubåtsk~·ig är värt att å te1~givas: 
»Yn~il the very end the German U-boot arm fought with 
d18Cipline and efficiencv. There was no relaxation of cffort 
)~'.hesitation to incur i·isks». Ubåtsförlusterna under de tta 
<rlg tal a även sitt oförtydbara och gripande språk: av Tysk-
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lands 39.000 ubåtsmän föllo 32.000 på sin. post, av Ja ) i strid insatta 135 ubåtar återstodo vid kapitulationen bl 6t~l1s Ytterligare kommentarer äro överflödiga. 9. 

Studiet av ubåtens utveckling under de förflutn a femti åren visar att den - åtminstone i de större marinerna 0 

har blivit eller h åller på att bli »en flotta i flott an». Pra~ tiskt taget alla slag av örlogsfartyg h a fått lån a ut si n~ namn till motsvarande specia ltyper i ubåtarnas krets. ' 
Strax efter andra världsln·igets slut förutsp ådde ett anta] högre amerikanska sjöofficerare - bland dem ett par amiraler - att Pbåten skulle undantränga en del av de i Örlogsflottorna ingående övervattensfartygen. Enär ullalanden av liknande innebörd näs lan alltid förekomma i samband med någon språngartad utvecklingstendens hos ett vi sst fartygsslag eller vid uppträdandet av ett »nytt» vapen böra de även i detta sammanhang emotlagas m.ed en viss skepsis. Emellertid lär i Amerika, enligt »New York H erald T ribunen av den 9 sept. 1953 (jmfr Marine Rundschau nr 5/53, US~I Proceedings, nov. och dec. 1953) en ny ubåtstyp h a planerats, betecknad »morgondagens slagskepp». Det kan tänkas att den är en produkt av ovan nämnda entusiaster. Den har dock åstadkommit mycket skarpa meningsskiljaktigh eter inom. den amerikanska marinledningen. 

Denna projekterade typ skulle u tgöras av en »Super -Atomubå t» på cirka 6.000 ton och med en fart av 35 knop i uläge. Uppgift över bestyckning återgives icke, men densamma skulle förmodligen, efter vad som kan utläsas, ur den »förhoppningsfulla» benämningen, kunna tänkas bestå av medelsvårt artilleri eller måhända raket- eller robotvap en. Ett nytt artilleri-ubåtsmonster är kanske inom kort åter en r~.alitet. Om det i färdigställd skepnad får något existensberattigande kan väl blott framtiden utvisa. 

Författaren anser sig böra framhålla att denna, på grund av det begränsade utrymme som. stått till buds, alltf ör san1
• manträngda och ofullständiga översikt kunnat utarbetas ~ trots rikhaltig tillgång på facklitteratur - endast tack " ~11 e 
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t värdefulla bistånd i form av uppgifter, skisser, foto
d~ fier och hjälp med översättningar från ryska och ja
gl~\ska språken, som givits honom av nedanstående myn
~~~heter och enskilda och för vilket han frambär silt var
!'1" l . a ta c c. 
~~~ngl. :1\farinförvallningens skeppsbyggnads avdelning, ubåts-

byran, 
J' rrrlskrona örlogsvarvs fartygsavdelning, maskinsektionen, 
~r'arinstabens bibliotek, 
J'ornmendörkapten H. Engström, Stockholm, 
JfelT Jiirgen Rohwer, Hamburg, Tyskland, 
f{err Karl \V. Griitzemacher, Karlsruhe, Tyskland, 
f{err Jurg Meister, Nizza, Frankrike, 
Löjtnant Aldo Fraccaroli, Milano, Italien och 
Ingenjör Hajime Fukaya, Kanagawakan, Japan. 
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Rörlighet vid det fasta kustartilleriet 

Inträdesanförande vid Kungl, örlogsman nasiills 
pets sammanträde 3/ 2 1954 av Major B . LAR ssok~. 

N. 

Jag h ar vall alt tala några ord om ett för kustar ti lle ri et 
allt mera aktuellt ämne under den kanske något p aradoxal 
titeln »Rörligh et vid det f asta kustartilleriet». Hur k an Ill a~ 
då tala om rörlighet hos något som är fast? Och h ur kan 
m an överhuvud taget eliskutera fast kustartilleri H)::i ~, På 
tröskeln till en epok, som präglas av rörlighet och snabbhet 
i sådan grad, a tt adjektivet snabb kommit att verka alltför 
tamt och efterh an d ersatts av supersnabb och andra suspekta 
nybildningar. I en epok där m å nga mänskliga öron redan 
vant sig vid atombombdetonationer och genombrott av ljud
vallen p å löpande band. Då den atomdrivna ubåten redan 
sjösatts . Då det atombombförande, readrivna bombpla net 
har sådan a prestanda i fart och topphöjd, alt man även på 
stormaktshåll börjar inse, att ingen organisation i värl den 
effektivt kan leda den konventionella r eajakten till s trids
kontakt med sådana bombplan. 

I en epok, då den vertikala omfattningen ej längre iir för
behållen exklusiva företag i mindre skala utan man måste 
räkna m ed luftburna styrkor av stor omfattning och med 
avsevärd eldkraft och stridsuthållighet Så stor att tunga slag 
kan utdelas enbart av luftburna förb and vid invasion mot 
vårt land, varvid den sjöburna d elen av invasionen k an tän
kas följ a efter för a tt fullfölja eventuell b cgynnclscfram
gång och konsolidera positionerna i brohuvudena för fo rt
satta operationer med snabba pansar- och mekaniserade 
förhand. 

Hur kommer då det fasta kustartilleriet - ka nske det 
mest statiska av alla stridsmedel - in i bilden i d cn nu ut· 
präglat dynamiska eller k ansk e sup erdynamisk a epok'? . 

Under den period av partiella reformer inom försvn::so l ~ 
ganisationen, som vi nu h ar anledning se fram emot, ~~]Je:. 
det att snarast klargöra, vilka stridsmedel som börj ar ovet

1 leva sig själva. Och utan suckan och klagan lägga dem ~t. 
acta efter vederbörlig anmälan till museinämnden . !-lur gut 
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dn m ed det fa.sta kusta.~· t~lleri et v~d en s.ådan ram~.sakan 
de t 1 j ärtan och n] urar ? Bor J ar de t m te bh moget for av
f1'.' ·v

1
111· 11 a trots att de t inte har m er än 50 år på nacken, J·rJ ::.·• 

s,' vara att vapnets traditioner - bl a stora delar av vapen-
Jn ~te ri elen - ~r m er vörcli:ads~judandc . ~an k?n peka p å 
~SA där clet fas ta kustarhll en ct sedan nagra ar ar prak-
·skt ' taget n edlagt. Vad sägc~· det oss? I.nt e m yck e t. Med all 

1.~spekt för ~et span.sk-~menl.-.an ~ka knget k a n man k_nap~ 
\ ast låta bli a~t ~orv~na s1g ?.vcr alt f~st kusta:.t~llcr1 
l. ,erhuvud taget 1nga tt 1 USA :s forsvar smak t. Men fot oss 
~ ~en skar är det an norlunda: vi sitter på första parkett, och 5

' 11 rid ån plötshgt går upp, måste vi sitta kvar. 01 
ös ters jöns distanser är korta, och den snabbt växande 

·vska sjömakten kastar sina tydliga skuggo_r dä1:övcr. : ris-
1.erli aen m ås te vi som sagt räkna med att en mvaswns spJut
:pet:a.r l~onu:? e r. att bl i luflh~1rn a. MeJ~ under övc~·sl~åc~lig 
framtJd ar forvisso en kombmerad luft- och kuslm\ aswn 
att räkna med. Och d c m ek a niser ad e a rmeer nas lo.nsluka n
de und erhå lls tjänst kan inte undvara transpor~fartyg~.ns 
överlägsna kapacitet. Våra s törre ha1~111ar och. var~ .. skar
gårdar har fö ljaktli~cn f~wtfarand e hog a.~~tuahtct f<;n· .den 
som planlägger en mvaswn. Hamnarna fo~· ur~as tnmg .~': 
tung m a teriel i stor skala, skärgårdarna - giV etvis med dan 
befintliga hamnar - som lämpliga invasionsområ den för 
den, som seelan gammalt specialiserat sig p~ infilt~·ations
lak.tik och som säkerligen ve tat att anpassa sm taktik efter 
ett atomhon:thhot. Att inför detta auditorium dessutom. un
derstryk a vissa skärgårdsområdens utomordentliga betydel
se för våra sjöstridskrafters operationsduglighet är överflö
digt. F aktum kvarstår : våra hamnar och skärgårdar m åste 
effektivt försvaras. I försvaret av en hamn erfordras själv
fallet rörliga styrkor, stödda på starka b efäs tningar. För 
ett segt hamnförsvar kan dock inte undvaras fast kustar
t ill eri~ Och om ett skärgårdsområ d e sk all kunna försvaras 
effektivt mot alla aktuella och sannolika anfallsmedel p å 
och under ytan, m åste försvarets stomme utgöras av fast 
kustartilleri. D et är otänkbart - i varje fall med de resur
ser som i dag k an överblickas - att uppträda m ed rörliga 
förband i skärgårdsterräng i sådan omfattning, a tt försv~rets 
tyngdpunkt komme att ligga på det rörliga planet. Och aven 
0ll1 det vore möjligt, skulle rörligheten inte vara ti~.~ någon 
llY,tta, eftersom geografien oftast är sådan , att forsvar~t 
f aste tas upp på en viss hestämd plats. Något allernativ 
lllns i regel inte. 
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... Fast kustartilleri __ kan såle~es inte undv~ras _ i __ vårt k lis 
forsvar. Men vad hande r nu mom detta vapen 1 rorlighcte t. 
epo k. J ag skall inte trötta m ed rop på större eldkraft 

0 
11

S 
högre stridsuthå llighet Alt vår vapentekniska utveckling \lelt 
d e r o en följd av år varit eftersatt,o är _känt a':_ d e ~! cs ta . A~
scxarsplanen - vars huvuddel gar hll en valbehovl iu on 1 

beväpning av närluftvärnet - bara är ett första stZa 
1
i: 

vägen, kanske inte är lika känt. Men nog h ärom. "' a 
J ag skall i stället resa krav på rörlighet inom det fast 

kustartilleriets ram. Den moderna stridstekniken gö t· ie~ 
möjligt a tt anfalla ett kustar tilleriförsvar på många och kan. 
ske ovä ntade sätt. Slagen k an d essutom fall a tätt. El t kust
ar tilleriför svar måste kunna reagera snabbt och också ovän. 
lat. Det duger ej att vara enbart defensiv. Den SCI L bara 
litar på sina b efä stningar, sitter där i spänd vänlan och 
känner sig som en igelkott, han är i själva verket en a nrätt. 
ning, som kommer d e t att vattnas i munnen på de n mest 
kräsne angripare - en kronärtskocka. Som spisas bl ad efter 
blad, ulan att det ens i=ir säkert att bottnen hå ller. 

Varje chef måste h a ett rörligt moment, någo t alt öve r
r aska m ed, en k lubba, även om. den är liten. Det är inte väl 
o rdnat, om varje J.-anon inom ett kustartilleriförsvar ståt· 
fastlåst i s1tt värn. Det måste finnas pjäser i reserv, b rickor 
som KAförsvarschefen har till sitt omedelbara förfogande 
och kan kasta in efter spelets växlingar. J ag m ena r inte 
pjäser i förråd, det har vi inte råd till. Varje anvä ndbar 
pjäs skall s tå eldberedd eller i beredskapsställning. Ser en 
chef, a t t försvaret börjar vackla i viss riktning eller at l f ien
dens intresse kan spåras i viss riktning, skall h an genast 
kunna komma med motå tgärder. 

Här är det i regel snabbheten som. är avgörande. Dä rför 
är det bättre att ha små resurser omedelbart tillgängl iga än 
att ha större resurser som. äro svåråtkomliga. Eftersom del 
m ås te gå snabb t, kan det knapp_ast bli tal om tyngre 11la
te riel . I fråga om artilleri i inloppsförsvaret är de t närmast 
aktuellt med lätta kanoner och automatkanone r med sEldan 
rörlighet (eller kanske d et räcker med flyttbarh e t) , ntt en 
n y eldenhet snabbt kan ordnas. Antingen som k omplette· 
ring av en spärr, som lidit förlus ter eller visat sig för svag. 
eller för att improvisera ett försvar inom ett förut ofii rs~a
rat områ de. Detta är ingen nyhet i princip. Lätta, r ör]Jgg 
batterier fanns vid KA, redan då seklet val' ungt. Denna 
materiel har efter hand fallit för ålderss tr eck et utan n ·sätl· 
ning. Nu är det emellert id nödvändigt att blåsa l iv i deii 
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.. ·li o-a tak liken och anskaffa lämplig materiel. D et är inte 
1'01.a"Iw noner som. erfordras. Det är minor - större minor 
]Ja\ ubå tar och mindre mot dvärgubå tar, som kan bli ett 
d~?dlig t h ot mot våra baser, . om inte molåtgärder snabbt 
_
0

11 vidtas av chefen på platsen. 
],a J-{ar då denna särskilt lätta maleriel något värde för för-

raret? Det tunga eldunderstödet kan ju inte iniproviseras 
?~~111 ett skärgårdsområde av karaktär Stockholms eller 
~sterg_ötlands skär~ård~r._ I _mera_ ogrm:_d sl~ärgård ka1~ 
00 to nscrat kustartlllen mgnp a fran lamphga bpl pa 
fastlandet, m en en sådan m etod ligger i alla fall inte inom 
våra ekonomiska resurser för nä rvarande. Emellertid: ut
formas de t . t un ga eldunderstödet lämpligt, och det kan vi 
6öra om vi bara få r medel, h ar de t en stor stridsuthålligheL 
Det kanske faller ur för tillfället men lever upp igen efter 
längre eller kortare lid. Och jag är övertygad om att raider 
mot våra skärgå rdar - det må gälla infiltration ell er anfall 
mo t en has - kommer a t t gå p å bred front m ed många små 
och snabba en heter. Och m ot dylika a nfall måste 1nan kun
na sätta in m å nga snabbskjulande eldrör och många minor, 
alltså lätt mal eriel au· typen {örbrukningsmaleriel. 

Men det behövs rörlighet inlc bara för försvar . Vi m åste 
kunna riposte ra, odt det m åste gå fort. Om ett motanfall 
i skärgård sk all ha någon chans att lyckas, måste det slås 
ut, innan angriparen hunnit hämta andan. Det är nödvän
digt a tt skapa lättrörl iga förband med god eldkraft utan 
omgån g gripbara. Eftersom det gä ller skärgårcls terräng, m ås
te det vara amfibi eförban d väl födrogna med skärgårds
krig, väl förtrogna med terrängen och förs.varsanstalterna. 
Det behövs specialförhand för denna uppgift. Det är inte 
så enkelt, som man ibland får höra: man lager en infanter is l, 
?ätter honom i en landstigningsbå t, åker till angiven ö, där 
lnfanteristen slåss precis som vanligt. Obekantskap med 
skärgårdsförl1 ~dlanden kan ge upph ov till sådana yttranden. 
Forsöken m ed amfibieförband - till en början som anfal
lande styrka och för första gången som sek tionsreserv vid 
~1DS k ri gsövning 1953 - h ar gett så positiva resultat, alt 
beslut ut an tidsödand e kommitlea rbe le sna ras t bör fallas om f11 am~ibi e_sk ol~, lämylig_en vid KA_ 1 g_?.m ensam / ör he~a 
' llstar hll er iet for utb1ldnmg av dyltka fm·band, sa att sa
~~an a snarast ].;:an börja tillföras krigsorganisa t ionen. Lämp
tg amf ibiem ate riel hör ockstl anskaffas . Här är ej fråga om 
~110ra styrko r. Små, snabba och välskjuland e förband, o m e
c elbart tillgängliga, det är va<l vi behöver. Del stora mot-

23 
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anfallet ligger på ett helt annat p lan. För oss gäller: re. 
skall med raid fördrivas. Låt oss begrunda · ett enkelt cxe:tq 
pel. På en ö ligger en spaningsradar och några m äts lati11

' 
ner varav en eldledningsradar. Var j e enhet är utbyggd l l) 
ett motståndsnäste, och försvaret är samordnat så lång t dl 
går. Men luckorna äro stora och eldsambandet följ akt liaeet 
svagt eller obefintligt. Fienden vill nu för sin fortsall a vc~·\ 11 

samhet före en viss operation till varje pris eliminera dess'' 
mät- och spaningsorgan. Attackflyget kanske misslyckas ll~ 
grund av god maskering och dålig sikt. En commandotai;l 
sätts in i gryningen. Finns nu inget amfibieförband till hands 
övergår öns förband på en gång till vår bekanta k ronärt: 
skocka som spisas blad för blad. Finns amfibierescrv, blir 
läget ett annat. Något av nästena faller nog, men ve tsk apen 
om hjälpmöjligheterna och bullret från landstigningsbt1tar. 
nas motorer hjälper övriga nästen att hålla ut. Och bladet 
vänder sig, när den terrängvana sektionsreserven, stödd a1 
tung eldkraft som ledes av reservens egen epatrull, blandar 
sig i leken. Rörligheten har gett utdelning och den u tsl agna 
mätstationen ersätts med ett rörligt organ. 

Rörligheten vid det fasta kustartilleriet måste fram . Ulan 
det ofj'ensiva elementet ingen varaktig framgång i för svaret. 

Litterafur 
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»Den stora expeditionen». Sven vVaxells dagbok. 
Rallen & Sjögren tills. m . tidn. Vi. Sthlm 1953. 

svenska män hava ofta deltagit i utforskandet av arktiska trakter och 
gjort stora insats'er i lösandet av geografiska problen~;. På grund av sin 
dådkraft och uppnådda r esultat hava de spritt glans över det svenska 
nanu1et. Hi tintills har det i Sverige varit relativt litet känt om en stock· 
uolmspojke, Sven Vvaxell, som ur denna synpunkt utan tvekan torde kun
na inrangeras bland våra mest betydande upptäcktresam1e. 

Ar 1725 utsände Peter den store en expedition till Kamtjatka med 
uppgift att utforska detta onll'åde, Asiens nordostliga stra.ndkontm·, för 
fas tställandet av dessa nordliga trakters eventuella samband med det 
amerikanska fastlandet - Alaska - och deras läge i förhållande till 
Japan; et t stort upplagt program. Denna expedition leddes av dansken 
kommendörkapten Vitus Bering-. Expeditionen återkom till S: t Peters
burg 1730 utan att s lutgiltigt hava löst de uppgifter, som_ förelag-ts den. 
Bering föreslog själv utsändandet av en ny expedition. Hans förslag god· 
kändes, och en sådan, »den andra Kamtjatkaexpeditionen», utrustades i 
S: t Petersburg och utgick därifrån i början av år 1733. Även nu var Be
ring ledare. Expeditionen var till och med enlig-t nutida begrepp ett 
jätteföretag. Dess huvuddel uppgick till c: a 500 personer. Därtill kom 
!hjälporgan», huvudsakligast för transporter, som omfattade bortåt 2.000 
man. 

Bland befälet i huvuddelen finna vi Sven "'\Vaxell såsont »styrman med 
löjtnants r ang». Han var född 1701 pä Söder i Stockholm:, son till en 
krögare ; han hade g-ått till sjöss: vid unga å1' och så småningom hamnat i 
rysk tjänst!. Waxell kom att med tiden spela en avgörande roll vid det 
slutliga genomförandet av expeditionens uppgifter. Expeditionen var borta 
från S :t Petersburg i 16 år 1733-1749. Bering- dog av umbäranden under 
en svär övervintring på de;1 öde ö, som - i likhet med sundet norr om 
den - fät t hans namn. Efter Berings död övertog- Waxell ledningen, 
Uppenbarligen därför att han synes hava varit den lämpligaste Slamlande 
kraften. vVaxell fullföljde uppdrag-et och kunde föra de kvarlevande kam
raterna å/ter till Kamtjatka och S: t Petersburg-. 

Vid sin återkomst till den ryska huvudstaden fann WaxeJL bland då
~arande europeiska vetenskapsmän vissa tvivel rörande trovärdigheten av 
e till den ryska reg-eringen. insända rapporterna. Waxell neds'kre·v på 

:ln knaggliga tyska en, som. han själv säger, sanningsenlig be•rättelse 
Yer Vad som tilldragit sig under expeditionen. Berättelsen var stödd 
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på hans egen och andras' dagböcker samt överlevai~des utsago. Ma 
skriptet till denna »Sven Waxells dagbok)> har hitintills varit känt :u
das t av specialiserade vetenskapsmän och ej kommit till en större llUbli:· 
kännedom. Först 194(} offentliggjordes den på ryska och dä refter llo s 

«Va 
en engelsk och en danE;k: översättning publicerats. 

I s lutet av 1953 har dagboken utgivits på svenska på Raben oc-h s··· 
grens bokförlag med kommentarer av den ryske ve tenskapsmannen d J~-, O.;. 
tor Jury Semjonow, nu bosatt i Uppsala. Från sin tidigare vetenskap\io 
verksamhet kände denne in gående Ull de förhållancl ea , under vilka :: 
peclition en verkade. Semjonow har därför kunna t inplacera expeditionens 
historiska, geografiska och ekonomiska uppgifter och följeler i deras rik. 
tiga sammanhang i förhållande till RyssQands och andra län ders expan. 
s ionssträvanclen J. de t rakter, dä r »elen stora expeditionen» rörd e sig_ 

En sextonä rig expedition, som från S : t Petersburg förflyttar sig tvärs 
genom Ryssland och Asien till OchotE~m havet och i ödemarken bygger 
de fartyg, som äro nödväneliga för uppgiftens lösande unel er Hi rcler i 
okända ishavsvatten måste hava fordrat ett maximum av själsliga ocb 

kropps li ga prestanda från medlemmarna och i synn erh et för ledarna. Ex

peditionen h a de ock att uts tå många spännande och livsfarliga ä l" en tyr. 
Om svårigheternas omfattning kan man möjligen göra sig en förestii.l lning, 
då man betänker b1~isterna hos de t ekniska hjälpmedel, son1 stod en 
forskningsresande till buds på 1700-talet. 

Sven Waxells dagbok läser man m ed stort in tresse. Man, förviinar sig 
måhända över att nutida svenskar känna så litet om denn e landsman, 
oaktat flera svenska vetenskapsmän på 1800-talet och även senare haft 

kontakt med hans namn .. Ur svensk synpunkt noterar man. att Sem jonow 
placerar honom, på ett högt moraliskt plan i likhet med vad ryssarna 
på sin tid gjorde. Även amerikanarna ha funnit anleclnling befästa hans 
minne genom a tt giva ett berg i Alask a namnet Sven Waxell. 

Berättelsen om. »Den s tora expeditionen» k an gott läsas som för ströelse. 
För den , som. tänker djupare, är el en högintressant. W axeH var ej den 
ende svensk, som deltog i expeditionen. En karolin, Strahlenbeq;, fram· 
t räder även som bet ydand e personlighet. 

I den stora expeditionen deltog förutom nämnda ledande personer ett 
antal specialiErter från andra länder. Intressant är att Semjonow rrani· 

hå ller fem »främlingar», Berin g, vVaxell, Str ahl enberg, steller och Spang· 

berg, som synbarli gen full t rättvist jämställes med fem ryssar (tidigare 
forskare och samtida deltagare i expeditionen ), nämligen Dezjnev, AtJaso>· 
Feodorov, Gvozclev och Tjirikov, när de\t gäller att fördela äran tör de 

uppnåelda resultaten. 

~raxell blev efter h emkom sten omhuldad av ryska regeringen och dOg 

år 1762 so1n kommendörkapt en i Kronstaclt. Hans änka och barnen- eln 
til " 

s on, som vid expeditionens början var i tonåren, de-ltog i resornn -
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Jades ej blott rikliga gåvor utan även pensioner. l-Ians barn adlades• 177S 
d: grund av faderns stora tjänster åt landet. 
V sven Waxell är värd - oaktat han var i utländsk tjänst - att bliva 
-änd av sentida landsmän och tillerkännas en plats bland elen geogra-
K . .. 
. ){a forskmngens storman. 

fJS f"" d semjonows oror och kommentarer äro mycket intreSisanta och visa 
en ingående kännedom om hithörande frågor och litteratur. I dem giver 

11an i mer än 200-årigt perspektiv en klar bild av expeditionens politislm 
sammanhang med dåtida och senare ticlers utveckling. »Den stora expe
ditionen» är ett grundläggande led i den ryska expansion ostvart, som 
i modern tid ma rkeras av bl a det rysk-japanska kriget och de förveck
]inga.r i Asien , som Ryssland varit inblandat i unel er och efter första och 
andra världskrigen,. 

Boken är illustrerad med autentiska bilder och unikt kartmateria l. Ty
värr lär Sven Waxell s utseende ej vara känt; därför saknas en bild av 
houom .För överskådlighetens skulle hade en innehåll sförtecknin g och ett 
personregister varit önskvärt. 

N. Kg. 
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