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Arsberättelse 
. 
l reglementen och förvalt:: 

ni ng. 
Avgiven i februari 1947 av ledamoten Malm. 

(Forts. fr ån häEte 7, sitl. 396.) 

Förplägnad. 

För marinens del innebar avvecklingen i vad rör proviant
förråden inga större problem, enär redan mot slutet av 19-!4 
och hörj an av 1945 anskaffningarna av fönådsprovianl min
skades, med den påföljd att några mera avsevärda överskotts
lager icke funnas vid beredskapens upphörande. 

Vissa partier konserver och annan förrådsproviant hava 
dock av omsä ltningsskäl avyttrats från marinen och till över
Yägande del genom vissa hjälporganisa tioner tillförts det nöd
lidande Emopa. Bland köparna förekomma sålunda Svenska 
Kommitten för internationell hjälpverksamhet, Röda Korset, 
»Rädda Barnen», Faddcrortskommitteer, Niosaiska församling
ens Efterhigshjälp, >> Hjälp krigets .offer>> etc. 

Bland större mängder livsmedel , som på detta säll avytt
l'ats mä·rkes: 

Konserverade eller preserverade livsmedel: 
Fiskbullar, kons. . .... . ....... .. ... ... .... . ..... . 
Fläskaladåb, k-ons. . .. ........ .. . . . .... · · · · · · · · · · 
l<ötlil\Jonserv . . . .............. . .......... . ... ... . 
~'ij ölkpulver ..... .. ........................... . . 
Aggpulver ..... ...... ........... . ... . .......... . 

Mjöl och produJ..:ler av mjöl: 
Grahamsmjöl ............ .. ...... ... .. . ....... . 
;retemj.öl ...... ....... ..... .... ........ .. ..... . 
lllakaroner ..................................... . 

'J'idskrift i Sj öväsen det. 

4,000 kg. 
7,600 )) 

14,500 )) 
6,500 )) 

760 )) 

300 )) 
7,000: }} 
6,500 )} 

22 



Bröcl: 

An1.1.ehröd 
Spisbröd 

Gryn: 

Havregryn 
Korngryn 
Mannagryn 
Sagogryn 

Ovrigl: 

Choklad ........ _ ............................... . 
Gröp,sail~er, tqDkad.e ... . ................. . .. . .... . 
Kaf~eersät~niljlg . .... ..... ....................... . 
Nypon, torkade ....... ... . . ...... . ......... . .... . 
Sill, sa l,~ . . .. .............. ..... ......... ... .... . 
Sirap ................. . .... . ..... . . . ........ .. . 
1'\rter, .gröna ......... . ......... ..... ........ . . . . 

I,ooo 1 
l:l,7QQ 'g. 

» 

2,000 
1,000 )) 
G,-±00 , 
2,-±oo , 

-1,850 » 

7,000 » 

900 )) 
500 » 

HO,OOO , 
900 )) 

7,ROO , 

Vad angår fön;åQ.shållning av proviant h~va nya föreskrif
ter fö,r orgapis.a,tioJ;l av och redovisning vid proviantfön<Jd fas l
ställts av marinf.örval.tr,tiJ).gen. Därigenom ® : fastslagi Ls en 
uppdelning i organis,a,LorisM hänseeude av befintliga förr:lcl, 
så · att »distriktsförråd» inrättats vid Norrlandskustens, Osl
kuslens, Sydkustens ooh VäsLimstens marindistrikt, avsedda all 
tilLgodose behovet j1äm.J.väl ~ör motsvarande kustartilleriförhand 
m m. I öw-1gt sl~ola UI)cder fredstid finnas anordnade »regional
fi;ireå,d» o oh » lo~~aluppbörder>> rp:ed till resp anstall eller för
banQ., begränsat ve1:}~samhctsområde. I ett vjJdigt avseende 
prö'(aS f n ett system som går ut på a.tl v~ssa provi anLfön :åd 
sl~ola direkt •Oil1mänderhava redovisningen av en eller flera. 
matinrät.tnilllgar, varvid redovisningen överflyllals till resp in~ 
tenden.turfö,rvaltning. Därigenom har avsetts att frigöra v:ss 
pers-Q'l).al, som tidigare. varit bunden av matinrättningarnas sl~ol
sel .och. adminis.trati•on, näml1igen uppbö1:dsman för m atin ra tl
ningen och denne undersLälld }öuådspersonaL Prov pag<1 I 11 
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'd flottans matinrättningar vid Ostkustens, Sydkustens och 
''
1
. tJ•t!Stens marindislrikt. 

\'95 ' 

Vad i övrigt angår driften vid marinens matinrättningar 
. ett omfattande .anbete utförts i avsikt att inbespara per

~~.ol öilw kapaciteten och Ö·vm·huvudtaget ernå en modernise-so,,.. ' ~ 

ri ng av arb:tsmetoder och ar:betsm.aLerieL Dessa undersök-
ninga.F hava l vad avser lokaleT och materiel utförts av en sär
skiJ'd Jwmmitte, sammansatt av representanter från dc tre för-
51.arsgrensfö·rvaltningarna S(;nnt sakrevisionen och organisa
tionsNämnden . Man har därvid särskilt sökt åstad1zomma än
damålsenlig utrustning av olika slag. Det har därvid konsta
terats, a tt man med relativt små medel kan åvå1g.abrin:ga avse
värda fö:renklingar i aTbetet båcle inom köks- och serverings
arbetet. Matinrättningskon1.mitlens arbete har .efter hand till
godogjorts vid nryan1äg,gning.ar ävensom vid den kontinuerliga 
ersättnlingsanskaffningen och moderniseringen av matinrätt
ningarna vid försvars.väsendet. 

Då av kom mi Ilens undersökningar framgå H, att tidigare 
anskaffade tvålanksmaskiner i vissa avseenden vom mindre 
ändamålsenliga har genom kommittens försong konstruerats en 
maskin av .s k tretankstyp som visat sig n11otsvru·a förviän-tning
arna. I avvaktan på anskaffning av dessa tretanksmaskiner, 
som emellertid äro tämligen dyrbara s.am.t då vid praktiskt la
get alla matinrättningar tidigare nyans1wffats t'"åtanksmaski
tler ha,r en s k eftersköljningsmaskin konstruerats ocrh börjat 
anskaJfas för kompleltering av de befintliga tvåtanl\smasiki
nerna. 

Ut-rustningen till matinrättningen vid Marinens underaffi
eersskola har helt anskaifats på basis a v kommittens arbeten. 
Likaledes hava mer eller mindre crenom,crripande ni'odernisc-
til (J • .. • " o . .. . 

0 
1t>aa. verkstallls eller planlagts 1 vad avser matmrattnmgan1a 

1. a vid Stockholms ör1ogssla.tion, kasern Sparre och Anckar-
Slt.erna och Vaxholms lmstartilleriregemente. 

l"] Beträffande· inom marinen bedriven indust,riel1 livs-medels-
l lverJ · .. J b · · I( l l · <mng ar att notera, alt uono. agenet 1 ar s zrona 1 an -
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slutning till verksliilld ombvggnad nlruslals med modn 
~. " , '"rna 

helsmaskmer och ugnar. ar. 

Delvis jänm1öpande med nyssnämnda l\!omm i L tes 

l l~ · · ·t l . . l . . . arbete 
1a.r av 'orsvare s. cen tra a orgamsatwns·.;.on1n11lle en omfal[ 
de arheLssludieunders.ökning utförts i vad avser arhelsora _an. 
. . . .. . . "'anisa

LIOn och arbetsn1e loder VId malmraltnmgarna. P a gru11dy 1 
' d .. , · h f l d · a av oessa un erso:1.;.111ngar a va e ter 1an v1ssa personalbe- ) 

ringar vid dessa inrättnin gar kunnat ~\vägabringas , vilket ~~~
si,g ultryok ·i en sårski ld n[td ig fö reskrift om maximerat an~~~ 
anställda servis- och köksbiträden. Denna fö'l·eskrifl har se
dermera av Försvarets civilfö,rvaHning kompletterals med be
stämmelse angående limavlönade biträden. 

Vad angår den arbetsledande personalen vid matinr~illning . 

arna n!Jå nämnas, att en särsk ild instruktionskurs unde r hösten 
1945 hållils för husmödrar, Ymvid särskilt 1110dern a rbetsledning 
och arbetsorganisation varit föremål för genomgång. 

Genom a lt ra tionalisera verksamheten vid matinrälln in g
arna har man åsyftat -- fö,rutom att inbespara personal och 

•kostnader i övrigt - alt öka deras möjhgheter all as tadkom

ma god föda. 
De sedan längre t:id ventilerade planerna alt indraga de 

smärre inrällningarna, speciellt de som sedan gammalt tillböra 
sjöreserverna, hava p~1 försötk börjat genomföras. F n har där
för matinrättningen vid Stockholms örLogsvarvs sjöresen ned· 
lagts och personalen hänYisals t ill Stockholms ödogss ta ti ons 

malin:rättning. 
För aLL giva möjligheter åt dPiflsledarna för mal;nriitln ing

arna att Jwn linuerligt övervaka driften vid dessa anläggningar 
samt för all ,giva marinförvallningen ett i nröjligastc m~111 till
förlitligt siffernmleri.al vid bedöman del av ver ksamhe ten '"

1d 
matinrätlningarna har inom marinen in förts fortlöp ande 5 1' 

driftl<'ostnadsbcräl'"ningar, i huvudsak ,grundade på sanu na prin
ciper smn industriens självkos.Unadsberäknnicrar. I dr ifl],osl· 0 er 
nadsberälmingarna smnmanställas dc olika koslnaclsfa)dor 

) soi11 

(råvaruk,oslnader, arbetskostnader och övriga kostnader , 
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. 
6

{! i por ti onens framsLällningskoslnad. Dessa driftkos tnads-
1 11~ä]mingar j ämte vissa statistiska uppgifler insändas månal
~~·en till .marinfönallningen, där de bearbetas och samman-
11" f "" tl" . .. . l\f l ställ as · o~· sam · 1ga rnatmrattnmgar. I 1 ede värdena för måna-
den delgivas sedermera vederbölande driftsledare, som med 
ledning därav kan jämföra rcsullatel med sin egen mati·nrält -

Iling. 
Delvi s på basis av dessa undersökningar har man kunnat 

konsta tera, alt tillagningskostnaden per por tion - ,l,idigare be
räJmad till 10 9~ i själva verket belöpte sig ~ ~ill ca 25 %. På 
grund därav har det befunnits erforderligt au korrigera denna 
beräkningsgrund (kbr 21 juni 1946), vilket medfört konsekven
sen av ökad ersättning fo,r sådan porlionsbenättigad personal, 
som av nå,gon anledning uppbär kontant ersältning fö-r por
tion. Jämväl av icke kostberättigad erlagd ersättning för por
tion mol kontant ersättning har på samrna sätt korrigerats. 

Genom ovan angivna m1di.ga beslut. av den 21 juni 1946, 
varigenom vissa delar av RM I B och RM III B ändr ats, hava 
Yidare vissa ytterligare personalkategorier Lillenkänts riätt att 
vid marinens malinrättningar erhålla tillagad por.tion eller 
från pPovi.antförrLtd oeh uppbörder mot ersättning uttaga pro
viantartiklar. 

Med an ledning av beredskapens upphörande har nwrinfö,r
valtningen utfärdat föreskrifter i samband med återgången till 
for fredslid gällande bestämmelser för maLhållningcn, varvid 
aven officers- oeh underofficersmässarna ombord t1illerkänts 
r~ tt att u ttaga portion, antingen tillagad eller i form av ingre
dienser. 

.. Flottans förplägnadsförhållanden ombord har varit föremål 
for en 'omfattande utredning, sedan sakrevisionen i samband 
~led en undersökning av depåfartyget PaLricias ombyggnad p~1-· 
}rkat undersö1kning av dessa förh~tllanden. 

Geno1n beslut den 28 april 1944 ur)pdrocrs ål m.arinfönall-
ll it . o 

lgen att undersöka fnnnJwmliga y~igar för ändrad ordning 
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beträffande bespisning av befälspersonal å flottans Iar tyo _ 
fallande försök angående möj liga förenklingar hi=il'Lll h~ 1~11U 111 -
med anledning därav verks,bällts. Man har dän1id pröYaL har 
a lternativ, näml·igen dels ett kök för befälspersonal ocl

1 1
°1J!,a. 

c t l 
manskap, dels ett för all persm1al gemensamt kö1k och dels sl or 
ligen hittills befintligt antal kök men med mässpenningbel~ l
pen beräknade efter samma regler som rifråga om övr ioa Pl-

. o a_ 
ternat1v. 

Försök enligt allernaliv l hava utförts å minkryssaren Alvs
nabben samt å jagaren Visby under oktober 1944-mars 1945. 
enligt alternativ 2 å pansarskeppet Dl'Ottning Victoria noyelll~ 
ber 1944-jarru.ari 1945 samt å jagaren Norrköping oktober
december 1944 samt enligt alternativ 3 å pansarskeppet Gus
taf V och jagaren Stockho-lm oktober 1944-mars 1945. 

Efter .avslutade försök har marinförvaltnin!!en hos Kun cr! 
o b• 

Maj :t föreslagit, a tu gemensamt körk för •all personal borde fö-
rekomma å m indre far tyg (ubåtar, vedettbåtar och mms Yepare 
av mindre 'typ) men att å övriga fartyg ett kök borde >i nrii llas 
:f6r befälspersonal och ett för manskap samt att i a\'Yaklan pa 
om- och nybyggnader befinllriga kök borde bibehållas. I\ungl 
Maj :t har sedermm'a godkänt detta förslag, vilket sålunda skall 
Iigga lill grund fö~- under byggnad varande och kommandr 
fartyg. 

Sammanhängande rned dessa försök ha.r utredning ang~J en 

de beloppet av mässpenningar fö-r olika pers,onalkategorie r vid
tagits. Man har sörkt finna en form för att n11ässpenn ingarnas 
storlek skulle följa den allmänna prisnivån å livsmedel. I ovan 
omfönnälda framställning om ordnande av utspislllin gsförhål
landena onl!bord ,fann marinföTValtningen sig böra föreslå, all 
mässpenningbeloppet borde utgå i form av vissa procentsatser 
på skeppsporlionsprisel. Fö~·slagct innebar följande procen
tuella tillä,g.g: 
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~ Kaj ut-
l Gunrum l UO-mässl Hbm- l 

bord mäss .. 1~---~~~--~~--~~ 
:Beställningshavare, soin håller 
gajutbord ............ .. ..... · ...... .. 250 

:Beställnin gshavare, som bespi-
sas från kaj utbord .............. . 175 

Officer el. vederlike; över 8 
mässmedlemmar ............. .. 100 

Officer el. vederlike; 1-8 
mässinedl em m ar .. ............ . .. . 125 

Underofficer (hbm); över 8 
mässm edlemmar .. ........... ... .. 70 

Underofficer (hbm); 1- 8 mäss-
medlemmar ...................... .. 90 

Hbm och furir; över 8 mäss-
medlemmar ........... .... ... ... .. . 30 

Hbm och furir; 1-8 mäss-
medlemmar ..... ....... ........... . 40 

H0vmästare och kock 60 40 30 

Enär frågan om mässpenningbeloppets storlek borde prö
vas såsom ett led i den överarbetning av avlöningsreglemeri 
tena, som pågår till följd av beslutad lönereglering av stab
tjänstemännens löner, har Kungl Maj :t Ö•verlämnat forslagel till 
1945 års lönekommille. 

Till .samma lwmmittc har jämväl överlämnats av marin
förvaltningen avgivet förslag angående avskaffande av ölpeli
ningar till l\Joslberättigad personal ombord. MarinförvraJtnlingen 
har efter veckställd utredning funnit, att i skeppspoPLinnen in
gående ölporbion lllnmera endast hade betydelse såsom en lö
neförmån. Det förel~oimner nämligen nmrlera sällan, att öl
Portion utlruges in natura utm1 personalen föredrage~· alt lyfta 
kontant etsrättnring för dei1samma. Vid sådant fö~,hållande bor
de ölportionen utgå och ersättas med annan mrå\.tidsdryck sanit 
Pet~ohalert eventuellt erhålla kompensation i f·oi'l11 av ökat sjö
ti]j,äg,g. 
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Vad angår utbildning av marinens personal i förp ]'\rr 
... l d o 19 '5 f'' ]'' d l l . l fl ' ;-,l1<trl, tpnst 1ar un er ar "' · orp agna ss w an YIC otta n~ s··.-

mansskola börjat sin verksamhet, t v endast för fiollans st Jo, 

manskap. Denna Ullbildning, som framdeles kom mer allt ~~ll
falla även flottans värnpliktiga, avser alt ersätt::t lidinur~ ·f 

11
' 

D c Or, 
mer för uthildtving av denna personal, vilken som hckant Yari 
relativt ojämn och otidsenlig. l 

Bland 6vriga större arbeten, avseende förplägnad, m~1 slut
Iigen nänmas försök med ny förplägnadsutrustning för 15 ctn 
rörliga kanonbatterier v,id kustartilleriet, vilka försök iinnu p:

1
_ 

gå, samt under färdigställande varande krigsförplii gnadsplan 
för marinen. 

Försök pågå likaledes för fastställande av li:impl i g nöd
proviant för ubåtar och livhå lshesältningar. 

Materialutredning. 

Under den fö,r marinen säregna rubriken ma lcrialutred
hing innefattas av ålder sådan materiel av förhrukningsnmur, 
som användes för tvätt, reng6ring, belysning o d sam t en m<'mg
fald halv- och helfabrikat s·åsom vir1;.e, spik, skruv, nit etc. I 
de större materialförråden omfattar karloteket därför en bety
dande mängd artiklar, som - om man inkluderar olil'a di
mensioner - uppgår ti1I fyratio- :\ femtiolusen ruhr il,cr. 

Materialutredningen Jagerh~tlles i materialförråd och, se
dan marinverkstäderna tillkommit, i verkstadsförråden vi d ma
J1inverkstäderna. 

På gnmd av den stora mängden fä<rrådsartildar, som mltsl.e 
lagras för olika ändmnå l, har lagerhållningen sländi gl yanl 
förknippad med stora sYårigheter. Det har i avsalmad aY en 
rättvisande norm för lagrens storlek och omfattning Yid upp
repade tillfällen påvisats vissa missförhållanden i dessa hiiW 
scenden och man har med jämna mellanrum m åst göra. ]Jet,·
dande avskrivningar av okurant materiel m m. Att ful lstän
digt undvilm lagerförluster torde vid materielens sUi ncligo tJL· 

. cJJing icke kunna undvikas. Därcmo.L torde dylika förluslrr 
, e na avseY-ärt nedbringas genom en Himplig standardiscrmg 
~ti il l . . . l l . ' h J;:ala ogtsenng av matene en, genom ana ysermg av oen 
~rJ11ala förbrukningsfrekYensen samt genom utsortering fr [m 
11 

6ret av sådana reserv- och crsältningsdebr, som i förs.ta hand 
]Uo d · l J 1· höra samman me matene ens ulvcc' Ing. 

För all söka bringa reda i dessa förh<lllanden har elt !Je
tydande arbete ned l ::~gts. Sedan särsl"ild arhcLsJ,raf L slällLs till 
förfogande, har i första hand malericlen katalogisera,Ls och 
uppställts i ordlistor, varvid densarn.ma sammaniörts i grupper 
och till delals enhetliga benämningar. Dylik kaLalog har fär
digs.tällls för malcrialulredning, som enligt företagna nndersöJ,_ 
uingar är föremål för regelhunden konsumtion å flottans far
tyg, och katal·ogiscringsarbetet, avs.eendc äYcn ö-vriga förbrul'
;ingsel11heler, närmar sig nu sitt slut. 

Jämsides dänned har på basis av statistiska undersökningar 
över fö.rbrukningcn uppgjorts och sanunanslällts lwhovss Later, 
utvisande normalförbrulmingen på olika fartygstyper och öv
riga förbrukningsenheter per månad. DyliJ,a stater, som er
sätta tidigare gillande utredningsrcglem.e,nten, avse alt lj~i.n a 

till ledning för beställare vid uttag av materialutredning frtm 
förråd och samtidigt utgöra underlag för beräknande aY lager
hållningen i fred oc.h krig. Behovsstaler förr kltslartillericls båt
materiel äro utgivna av trycket ,och äro för flo ttans fartyg och 
hjälpfartyg under tryckning. För fä<rbrukningsenheler i land 
hava dylika sl::~:ler uppgjorts av marinens lokalmyndigheter alt 
tjäna samma ändnJJ~tl. Sannolikt kommor dock hchovsslaler, 
avsedda för vissa rörliga kustartilleriförband all centrall ulfäJ·
das i anslutning ·Lill fällulrusLnings}islor för fii<rbandcn. 

Genom tillskapande av särskilda rcsct·vdelsförråd för Yissa 
reserv- och ersältningsdelar till invenlarieeffeklcr har man, 
son1 1i annat sammanhang on'l!nämnes i denna berättelse, avsett 
att från materialförråden avföra Jagcrh ~dlning av dylil'a delar, 
V~rs lagring erfordrar speciell sakkunskap, särskilt i vad an
gar vapenmalcriclcns utveckling. 
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'llill särskilt organiserade drivmedelsförråd hava vida. 
delals ved, kol, br.änn- ·och sm.örjoljor m 111• te av, 

Vad slutligen a ngår kvaliletsnormer för den van lin , 
l d . , . ,ast fö 

re \On1t111an e matenalu lreamngen är en provisori sk öv . -
. rlarb l 

nmg av de ·år 1930 utg ivna bestänm1elserna ri delta h'i e, , , nseen l 
under utgivning. 1 e 

På bas is av deL ovan skisserade, normgivan de arbetet 
vissa övriga utredningar och direktiv av den art, al t de Och 
l .. .. l b .. . l eke 
1~r n armare (Unna e roms, kmnmer en kngsma [('l i alu trect. 
nmgsplan under den n ärmaste t iden all utfärdas. 

Föreskrifter för nrganisation ·och redovi-snin cr a\' m.a1-·1 o . nens 
materialförråd har utfärda-ts av marinfö•rvaltnin "en ]'er· 

1 o . ) 111-

l iga mater ialförråd hava dår uppdelats på tre typer, Yarav 
förråd av typ C i pr;incip äro för sin rtillförsel hätwisade till elt 

förråd av typ A. Genom denna ordning avser m an a ll ]\On

centrera anskaffning.arna samt aU d ler hand ås tadko mma en 
standardiseri111g av materielen, så att ensartad utredning am·ä n
des för samma ändam ~tl inom hela marinen. Genom dessa fö
reskrifter har man därjämte sörkt lösa den gamla, a\' alski lli ga 
<revisionsinstanser pitpekade in adveTtensen i marin ens materiel 
redovisning, näml.i.gen alt i materialförråd lag e rh å Ilas YISSa in
\'enlarieeffekter, Yars .r-edovisning i övrigt är föremal fö r sär
sk ild kontr-oll. Då det av praktiska skäl befunnits förde laktigt 

al t a lltjämt i begränsad omfa ttning tillå ta l.agerhölln in.g av 

dy lika artiklar i materialförDåd en, har man eftersträvat en lös
ning, som, utan a tt även lyra inven.Lariekonlrollcm, och ulan 

Lidsödande formalileler modgiver tillgång till if1-f1gusa ra nde 
materiel. Man har sökt finna lösningen i en å lerga ng Lill el l 
äldre redovisningssystern för den dåvarande s k in strumental
uppbörden. Här ifrågavarande artiklar påföras dä rfii1 numera 
en s k pe~'Sedelupphörd, varifrån utta.g endas.[ får göras a,· riss. 
särskill bemyndigad perso111a l eller i övrigt under vissa S:i rslz il~a 
former, i bägrge fa llen mol kontroll att arLiklarna, d i1 del ej ar 
fråga om ersä ttning för normal förslitning eller kassatio n, bli

va på fä<rd.a inventarieförteckning. . 
Vad angår avvecldingsmateriel och dess avyttri ng s{1 [lal 
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av na turli ga skäl varit hart när omöjligt all avgöra om 
del J;oiHna ·ÖverskoLLslager hava varit all hä nföra till bered-
upP l l t · · o d " · f d ·d -s~aps tiden e er u gJorts av sa _ana ~ven 1 re. sll .. uppKom-

ande okuranta rester. En omfordelnmg av dylotka overskolts

;~ger har emellertid visat sig nödvändig. 

Utmönstring och försä ljning .av okurant materiel har jäm

räl varit erforderlig. Endast i undantagsfall så<;om ·t ex be
träffande förbrukningsmateriel till gengasaggregat har det d~ir
dd omedelbart kunnat konstaLeras all materielen är obehövlig, 
i övrigt h ar man i regel m åst fö,retaga ·Omfa ttande och tids
ödande utredningar för att konstatera aLL ifd1gaYarande mate

riel verkligen är obehövlig och oanvändbar. 

Drivmedel. 

Vid beredskapens .avslutande var lägel i vad angår mari
nens lw1, ved och olj eförsörj ni ng föl j ande. 

Kolimporten söderifrån hade upphö'l'L sedan handelsförbin
delsern a med Ty~dand under sommaren 19'44 avhruti Ls. l\la

rinens lager av stenlw l befann sig därfö·r Lro.ts strang sparsam
het under långsam nedgång, men betydande lager, till stör:>La 
delen upplagda i111om marinens egna kolgårdar, återstodo. 

Vad angu r oljor hade genom den s k lejdlraf1i,ken icke obe
tydhga mängder införts i landet genom spärren. De sålunda 
införda oljorna bes lo do både av pannbränn- och nwtorhränn
olja samt bensin av olika kvalitet samt hasoljor, avsedda all 
efter förädling framställa smörjoljor. Vissa sn1ärre partier fär
~iga smörj oljor och felter ingingo också i lejdinföi·seln. Olj e
ltnporten, s'om bedrevs i marinförvallnin gens regi, avsåg till 
någon mindre del ciYila behov (genom Reservförr:\dsnämnden) 
tnen huvudparlen ulgj•orde en av dc alLiera.de medgiven för
brlllkningskvot för försvarsv:äsendel. De införda parLierna upp
delades sålunda på de tre försvars.grensförvallningarna. 

Enär de med lejdtrafiken sammanhängande förhållandena 
torde hava allmänt intresse, länmas nedan några sifferuppgif ter 
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angaende av marinförvaltningen importerade oljor under : . 
19-10- 19-15, vilka siffror hämtats ur en sistnämnda ar Ycllen 

··lld l d · · 'l " dl l · crk sta u re nmg 1 avs1 ( t att as ta ;:amma c eanng n1ed .. . -. ~ ~ ovr " 
av importen berörda förvaltningar och myndigheter. 

1
"" 

l' n der angiven Lidsperiod uppgick im porlen sftlunda s 
manlagt till ca -±-10,000 ton oljor och fetter, varav htnudpa~~lt-
431,000 Lon i bruk och åtcrsLodcn i fat. Fördelat pa olika o l .:

11 

slag och kvaliteter infördes följande kvantileler (i avrund~d~ 
tal): 

Pannbrännolja ...... . . ......... . 
Motorbrännolja ................. . 
Flygbensin 71-oklan ........ . .. . 

)) 

)) 

Toluol 

87 - ok lan 
100-oklan 

Flygmolorolja 80 
)) 100 
)) 120 

Dasolja l 
» 2 ........ o.'. o • •••••••••• 

Spindelolja 1 och 2 ............. . 
Maskinolja 3,5 ................. . 

)) 

)) 

)) 

-! ,5 
7 

12 
Turbinolja ............. . . . ..... . 
VäxelEtdsolja ...... . ........ . ... . 
överheltningscy linderoi j a ... .. .. . 
Cylinderolja för mällad ånga ... . 
Transformatorolja .. ........... . 
Motorsmörjolja ... . ... .. . ..... .. . 
Specialolja ....... . . . ........... . 
Bilbensin ..... .... .. .... ....... . . 
Paraffinvax ..................... . 
Fett .... . .. . .......... .. · · · · · · · · 

I bulk 

17-1,000 ·lon 
Ll9,000 )) 

700 )) 

87,000 )) 

12,000 )) 

700 )) 

i3,400 )) 

6,000 )) 

3,000 )) 

1,000 )) 

1,800 )) 

1,700 )) 

HO )) 

200 )) 

I fat 

20 lon 
1,-100 )) 

:390 )) 

250 
1.000 )) 

:~o )) 

7-!0 )) 

:J~ O )) 

20 )l 

()00 ,, 
240 )) 

90 ,, 

70 )) 

2.000 )) 

100 , 

.J .J )) 

200 )) 

1.000 )) 
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Värdet av denna import 
,, ooo,OOO b 'onor, Yarav slörsta 
SJ, l' f"l ' d 

uppgick sammanlagt tili ca 
delen fördebeles pa dc tre för-

.n,.5or enarna en 1gl · o Jan e: 
51'""' L) • 

\farinfön·a llrnngen .................... ca 46.000,000 J;.ronor 
'vmeförvallningens inlcndenluraYdelning.. 6,000,000 , 
:\rn

1
ef6r valtni111gens Lygayclelning . . . . . . . . 470,000 » 

f]y
1
gförvallningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,000,000 » 

Atcrs·toden avsåg leveranser till Stalens Rescrvförråds
nä!llnd, Krigsmalerieherket, Vallenfallsstyrelsen n1 fl. 

l(oslnaclerna för importen fördelar sig per ~tr pä följ ande 
säl>l (i avrundade tal): 
Ar 194-0 .......... .. . · ·. · · .... ... . . · · · · .. . 

)) 1941 
)) 1942 
)) 19-!3 
)) 1944 
)) 1945 

3,470,000 kronor 
11 ,608,000 )) 
15,592,000 » 

26,291,000 )) 
20,236,000 )) 

7,800.000 )) 

Pannb11ännolja tillföreles jämväl marinen genom inhcmsl< 
produklion vid dc av slat~vcd~el bedrivna skiHeroljcvcrkcn i 
\'äster.göllancl (Kinnc-KleYa) och 1'/ärke (Kvarntorp). Dessa 
anl.äJgg ningar lämnade - förutom svavel, kaik och vissa andra 
biproclt1ktcr - pannb11ännolja samt bensin. Produktionen av 
pannhrännolja uppgick vid full drift till följande kvantiteter 
per åT: 

v:id Kinne-Kleva ca 5,000 lon och vid 
Kvarntorp ca 35,000 ton. 

Betr;äffancle smörjoljor .och fe ller t.iUgoclosågs marinens be
hov i hu vudsak fdn oljefabriken vid Karlskrona örlogsYarY ge
nom förädling av imporlerade basoljor. Befintliga lager av 
dyliJka förnöclcnhcler fön·arades i stort sett vid dc marina för
råden 1nen vissa kvantiteter voro av säkerhetsskäl ullagda på 
skyddade platser på landsbygden. 

I brist på eget cisternutrymme Yoro däremot dc för mari
nen avseelda brännoljorna till betydande del förvarade dels i 
förhyrda, privata eller av Rcservförråclsnåmnden Lillhanclahåll
l1a cisterner, dels i förhyrda lankfarly.g. 
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Vad angår b11äns!eförsörjningen inom marinens f ,, 
ti!lfäliga värme- och kraftanlä<r.o"n inoal" vjd kaserner .. als ta Och 

.. . . . oo o , or o,crS \' . 
och ovr1ga anstalter 1 land var denna i likhet med fö, ~ arv 
förbrukare .inom landet i huvudsak baserad på br:tn 

1 0
"l"i ga 

. , n ved 0 •1 L~1:v, va~·~ v v1d here.ds·ka~ens upphörande beredskapsheho,c 1 

for y LLedJgare elt branslear var under leverans eller red et 
vererals och upplagts. vid förbrulmingsplatserna . an le. 

Drivmedelsförsörjningen i vad an"år bilmoLorer \'aJ· · 1 . • o l 1U-
\ udsak baserad pa .gen gaskol eller ,<ren()"asved I ,.1·ss Lll. L ·· 

. · ~ ~ o o · · s ra c]·_ 
mng förekom gengasdrift även på håtmO'lorer. ' 

Vi:d beredskapens upphörande befann s;ig sålunda ma1··, 
. .. . v . nen 
1 det laget, att betydande beredskapslager av för krigsförh~ll-
Ianden avsedda drivmedel funnos upplagda, unde;· det a ll den 

fredsmässiga fötbrukningen - med åsidosättande av kostnads

hänsyn - så rgolt som fullständigt baserats på inhem ska ersä Lt
ningsmedeL 

Enär huvuddelen av drivmedelsbehovet för marinen under 

nonna.la fredsförhållanden tillföres genom import, .masle en 
on1s•tällni111g av föl1bruJmi.ngen bliva beroende av förhållanden, 

v.arövcr man från svensk sida hade ringa inflyLande, näml igen 

öppnandet av sjöhandelsv:ägank'1, igångsättande av kol gruvorna 
i de krigförande Länderna etc. 

I sin mån har emellertid marinen bidragit Lill aLL p~lskynda 
de~ nJa u l veckling genom alt ställa vissa delar .av det lat(rade 

kngsbehovcl till förfogande. För alt möjli.ggö1·a ig~\ngsiiLLn ing 
av handelssjöfarten ställdes sålunda ieke obetydliga kvan tile
Ler nrotorhrännolja till disposi·tion, varav 20,000 lon för ocean 

trafiken och -1,000 ton iiör kustfarten och fisket. I avvak tan på 

inkommande oljelas•Ler »utlånades» vidare v;issa partier oljor 

Lill stalliga myndigheter och privata oljebolag. Staten jcl;e 
tillhö•randc c.is•Lernutrymmen återställdes efter hand; i för sta· 

rummet tanJdar.tygen, vilka hade en sammanla<rd la"I'in o·sl,a-o b n 

pacitet a v ca 45,000 Lon. Sedan även privatägda cislernanl i1gg-

nin.gar med en kapacite t av ca 70,000 lon återläJmnats, dispone

ras nume1·a av marinen endast lvå d"rlika anlä""n ·111<rar v iJJ;a 
J vu - o '· ' 
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avses avvecklas sf-t snart under byggnad varande och pro-
1'•el1 . r·· . . . b l 
' t 1

.3 de e1 .~tem-an aggnmgar tag1ts 1 .ru:c 
·el< e 
l Såsom ovan antyUs rlwm impor'L av oljor ·och oljep.roduJzrter 

.eJa Li vt snart i gå ng, viikeL gradvis medfört vissa lättnader i 
'nndels bränslef.örsö.rjning både i vad avser molorbränslen och 
1~annebränslen. I lirkhet med trafiken över huvud inom landet 

\.ergavs på gru{ld därav gengasdriften fö•r hJlar .och smiåfartyg 

:
1 

U1 och man å tergick till brännoljedrifl. SecLan importen 

av tunga oljor föT eldning sräkrats, har under höslen 19·46 de 

n
1
era betydande fasta vrärm.canl.äggningarna v,id marinen änd

rats till oljeeldning. Härför erforderlig olja tillhandahalles en

ligt säliSikild .överen&k;omme1se med S tatenrs BräusleJ.wtm11ission 

från 1UJarin.ens egna lager, varifrån jämväl t v utirämnas olja 

ti ll v~ssa av armens och flygvapnets ävensom till vissa andra 

statliga och l\,onununala anläggn.ingar. 
Vad angår itnport av stenkol, s.å har produktionen i ex 

portländerna ännu icke kom:mi•t i gåil!g i sådan .omfattning, a l~ 

landets benov kunnal täckas. Endast relativrt obetydliga l.:van

liteler tillfö,ra:s därför ll'ån polska ·och ameri!kanska gruvor, un

de~ det alt tyska och engelska gruv;or ännu icke föl'sl.å till de 

egna läpdevnas .behov. Av om.säl~11iingssl\Jäl och fö,r att minska 

vedbehovet inom vissa tätorter har emellertid medgivits, alt 

vissa marinens pannan1äggningar i land få eldas med kol, var

jämte smärre partier av marinens under avvccJding vara11dc 

kollager vid privata kolg.årdar sålls till av BränsleJ.wmmissio

nen anvisade förnbrukare. 
Verilzsamheten i vad ang·år marinens drivmedelslagring oth 

drivmedelsförsörjning kan sålunda i korthet karal<Leriseras av 

en avveckling på lång ·sikt, innebärande återgång till lagring 

tnom marinens egna anläggningar samt övcq5~mg till såda nl 

bränsle, s.om s•Däller sig mest ekonomisrkt och lämnar hörgsla ef

fekt till lägsta kostnad. 
I anslutning till avvecldingsveJ'ksamheten har ett konsoli

deringsarbele påcråtl. Genom utfärdande av ovan omförmälda 

föreskrifler för o;:ganisalion av samt redovisning vid marinens 

dl:ivn1edclsförråd har man et~hållit en rkodifierad onganisation 
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för drivmedelsförrådens verksamhetsområde. Befintl i "a . 
l.. · 1 ·· · " · d "' CLs ler an .aggr:ungar oc 1 ovn.ga cu·1vme elslager hava samman{"· . n, 

förråd, vilka, allL efter deras verksamhelsomr~tde och -:Otls lill 
. Sdllct f" 

deras komplellermg, uppdelats på tre ,typer. Genom n'i or 
f .. l 'fl h .. f l · ·11 ' 111 llda ores\.n .ar aven asrts ag1Ls, VI (a bränn- och sm .. . · ' 

• o • • .. o • OL J"Xlec] l 
m 111, smn skola uuga 1 dnvn'ledelsforn:lden. e 

Tillförsel av brännoljor har enligt överensl~ommelse lllel 
d f f' f.. 1 · · · · lan e re orsvarsgrens orva Lnmgarna 1 pnnctp ordLats s ~1 · · J .. . · l ·ff · . , aLL n'lantlen om Jesoqer ans~za: rHng av Lunga olJor, armen bilmo. 
tol'lJransle och flygvapnet flygbensin. De marina för 6tde ns till. 
förse l av brännolJor dirigeras från marinförvaltincrens ct·1- ·1, . n me. 
delssektion och ombesö~·jes i vad angår smörjoljor och feL Ler 
så gott som fullständigt genom tillverkning - enl igt från för 
råde_n p_eriodvis insända behovsuppgifter- genom Holtans oljc
fabrrk 1 Kadskr.ona. Till .grund för t illförseln av bdmnoljor 
har föreskrivits insändande av månatliga lager- och förbmk
ningsuppgifter. Genom dessa konlinuerhga uppgifter samt perio
diska provtagningsrappor ter håller sig marinförval tningen un
derkunnig om vilka partier, som i första hand böra förbrukas, 

•vilka cisterner, som - efter erforderlig rengöring - behö1a 
påfyllas etc. Tillförsel och omflyttning av oljor dirigeras li
kaledes centralt genom användande av marinens egna lank
fartyg. 

Vapenmaterielförval tning. 

De inledningsvis omnämnda svårigheterna alt pa ett ut
tömmande sätt behandla förvallningens olika grenar gii lla sär
skilt vapenmalerielen, vars förvaltningsuppgifter i regel hand
läggas av annan än intendenturpersonal. 

Vad angår vapenmateriel har av naturliga skäl n[t.gon J11C

ra avsevärd avyttring icke ansetts böra förel<Jomma. I anshtl
ning till avvecklingsarbetet har det dock befunnits erforderligt 
att utrensa vissa partier föråldrad materieL På basi s av fr it il 
lokalmyndigheterna inJwmna uppgifter hava sålunda mindre 
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·ti er äldre vapen- och annan u trustning utmönstra ts och 
pnl 
fo rsålls. o 

Vad a ngar motorfordon har en betydande minskning av 
credskapshesLåndeL successiv t ägt rum. Avyttringen av mo

]Jorfordon har centralt för försvarsväsendet handlagts av un
~er l{ungl armeförvaltningens tygavdelning Siarterande för
säljningsorganisation. Vad marinen angår har avyttringen be
rört ca 550 motorfordon, varav 150 personbilar och 375 lasLbi
]ar och åter stoden bussar, skåpbilar och motorcyklar. Ytterli--
6are ett antal om ca 80 motorfordon ber.äknas komma att för-
o ' 
sälj as. 

Efter genomförd reduktion skall heståndet av motorfordon 
hållas t ill d et anlal stammotorfordon, sum av Kungl Maj :t i sär
skiJ.d ordning fastställts. 

Atgärder hava vidtagits för att i viss mån tillgodose kust
axtilleriets behov av Lerränggående l:asLhilar. Man har medgi
vit viss subvention till privata .åkerier, som anskaffa dylika 
fordon, vilka i mobi liseringsplanläggningen uttagits för kust
artilleriets behov. 

Av m.m~inen disponerade heredSJkapslager av däck och 
slangar h ar lil,aledes avsevärt reducerats, dels därigenom att 
ett stöne p arti på en gång överlåtits till Reservfön-ådsnämn
den, dels genom successiv u tlämning till förbrukning utan mot
svarande nyanskaffning. Omkring 1,800 bildäck samt omkring 
2,000 slangar hava överlämnats till Reservföil'ddsnämnden. 

I den mån vapenteknikens utveckling i de krigförande län
derna g jor ts ti llgänglig för studium har studieresultatet givit 
llpphov t ill en omfattande försöksverksamhet för aH finna för 
svenska fö-rhållanden 1ämpade typer och användningssätt. Vissa 
anskaffningar av hl a radarmateriel har verkställts för exper i
lllent i stäorre skala. 

.. Ett ·betydande arbete har nedlagts på katalogisering av så
la] äldre som framför allt under beredskapstiden anskaffad 
111ateriel. Man har även bemödat .sig om :aU klassificera ma
t: rielen efter enhetligt system i inventarieförteckningar, fö·r
t adshokföor;ing och dylika sammanhang för att därigenom ernå 
'f· 1d8lcrift i Sjöväsendet. 23 
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en hällre ·Överblick, förehygga sammanblandning och för\':· . 
ling o d. För ,all upplägga fönådsh ållningen efter hercdska'~\, 
behov, underlätta utlämning o d pågår vidare uLarl Je landel s, 
fältutrustningslistor, satsföreteckningar m m , vid vilke t arb av 

l . . . d cte annens m.olsvarande hand mgar utnylt]US 1 en man de .. 
ana 

tillämplighe t vid marinen. " 

Fastighets::: och fortifikationsförvaltning. 

Vad ovan sacrts beträffande vapenmateriel gäller ii\ en bvau, 
o • "" nader, fastighels- ·O d förvaltning. Inom detta om r.Hie ha\'a 

dock vissa uppgifter inh.änJJlals, som äro av allmän t intresse. 

Avvecflingsarbelet inom detta förvaltning ~omra de har 
föruLom rasenandel a v vissa tillfälli ga fällbdästn in ga r. hi!ldCr
linjer och späa·ar och reglering av upplwmna skad or a en>kild 
mark - framför allt gälh dispositionen av under beredska ps .. 
tiden uppförda baracker av olika slag. 

Att delta anbele vari t om.fatlande och Lidsödande framgar 
,enbart av det marina beståndets storlek vid beredskapens upp
hömnde, ca 2,250 st bar:ac:ker, var:av del slörsta anta let in
om kus tartilleriförsvaren. 

Innan något beslut '0m baraclkcrnas disposition kunde cf
feldueras erllordradcs utredning om deras till s tånd s:nnl om 
behovet av desamma för framtiden. Denna utredni ng ha r nu
m era i huvudsak avslutats och har hittills givit följan de resultat. 

Att behållas och utnyttjas för förråds- m fl 
ä ndamål ...... . .. . ...... . .......... . .... ca 1,-100 sl. 

Alt behållas .och utnyttjas för tillfällig rustning 
av befäs tnin gar m m ........... . . ...... . 

Att försäljas ......... . ........ . .. . ... . . . . .. . 
Alt överlämnas till armen ell er hemvärnet .. 

ca .J50 st. 

ca :l20 si. 

ca 15 sl. 

Förs.älJ"nincrsorcranisalionen har h andhaf ts av den s J;: Jp· 
o " en 

rackkomm:illen, vilken enligt utfärdade direktiv till elda ls 
· · d. . . · Id l l r··· . cr · ~r· o ul-relalivt stor fnhel 1 1sposrtwnen. ee a orenm,..,a1 · ·-
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J·ncrar o d ha"a agt priorile t vid förs äljningen och hava pen " 0 :ämle erhållit betydande rabatt. 
cJ;I lJ J. v föres tående tahlå framgår, all ell visst antal baracker, 

j eke oundvikligen erfordrats under fredslid för fönaring 
~~~:11at eri el t v ändock behållits. Delta gäller sådana, som i 
.larj e f.all beräknas bl i va erforderliga vid försvarsanläggningens 
'en1anning men vilkas belägenhel lägger hinder i vägen för 
~eras ulny ltjancle p ~l annat sätt. Då nu underhållet drager 
rissa kos Lnader har man sök l a ll göra denna grupp baracker 
in.komstbringande. 'Man har därför u l verkat tillstånd alt f :l hy
ra ul dem till enskilda föreningar eller personer ,och har denna 
rerksamhel i slö·rre Slka la prövats uneler sommaren 1946. 

Under åren 1945 och 1946 hava slutligen förutom större 
och mindre underhalls- och renoverin gsarbe ten följande s törre 
byggna dsföretag pågå l l. 

Inom Norrlandskustens marindistrikt. 

Kanslihyggnad, officersmäss, två kaserner, mäss- och mal
salsbyggnad, båthus, en hostadshyggnad, sjukbarack, hrandbod, 
garage skolbyggnad och pjäsexercishus samt beklädnads-, pro
viant- , sjukv:o'u-ds- och vapenförrfld, a llt avsett för Härnösands 
kustartilleridelachemen l. 

Samtli ga dessa byggnadsföretag hava i huvudsak slutförts 
under andra halv:h'el 1945 och betinga en lwslnad av ca 
2,250,000 kronor . 

Inom Ostkustens marindistrikt. 

Underofficer s- och v~impliktsskolor, exercisbyggnad, pann
central, smedja, verkstadsbyggnad, mat:inrällning, marketen
teri samt två kasemer, fyra bara cker och bostadsbyggnad för 
kvinnlig personal, kur-Lhålls- ·och skolskj ulnin gsbana, allt av
seende marinens underofficerssl,ola vid Berga. 
k Dessa byggnader, som belinga en kostnad a\" ca 3,--HJO,OOO 
tonor, hava färdi gställts under sista halvårcl 19.J6. 
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Under byggnad äro expeditionsbyggnad riklö n · 

samt vakt- o~h arres tlokal till samma skola, vilka ·1 
11

ngshau Li lsanlin 
hetinga en ,lwslnad aY cirka 230,000 kr·onor. ans 

Inom Gotlands marindistrikt. 

Fritidsbyggnad för Gollands kusLartilleriUu· sam t Yal 

l 'd H ·· l 1 · d l < 
1
" 11

-YeP ( VI au tras ,, JeLmgan e en z.ostnad av res1J 2·10 000 1. ' ,ro 
nor och 400,000 kronor. -

Dessa anläggnin gar hava färdigställts under hö, tcn 19~ 5 

Inom Sydkustens marindistrikt 

Skolbyggnad vid avdelning Sparre 

Skolbyggnad ·och sjukaYdelning inom 
avdelning Anckarstierna ....... . 

PjäsexeTcishall och mäthus föll- Karls
krona kuslarlillerire,gemente .... 

Inom Västkustens marindistrikt. 

Kostnad l'iinl ig år 

4-15,000: - 19-!5 

546,000: - 19~G 

188,000:- 1916 

Följande byggnader för Älvsbor.gs kuslarLill eriregcmente, 

nämligen matinrättning och manskapsn•äss, mälhus, l Y å ka

serner, pjäsexercishall, sl~o1hyggnad, vakl- och anesllJyggnad, 

serviceverkslad för tygmateriel , bcldädnadsförråd, kolskjul och 

hensinstation till en sammanlagd kostnad a v ca 2,000.000 kronor. 
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Ö\'ersikt över ubåtskriget i Atlanten och 
europeiska farvatten. 

Av kommendörkaptenen Wilhelm Hagwa/1. 

Det tyska ub[1tskrigels huvudmål under andr~ världskriO"et o 

,ar liksom under det första a tt spärra fiendens sjövägar för 

all hindra tillförs.el av li vsfömödenheler, krigsmateriel och 

trupper till fr·onterna. Utg[mgen av slaget om Allanlen blev 

därför av avgörande betydelse för den slutliga allierade segern. 

De tyska ubåtarna förhlevo under hela kriget en intakt och 

sla rk maktfaktor. Deras strategiska uppträdande, som var 

offensivt under krigets förra och längre del, då ännu en axel

maMseger låg inom möjligheternas gräns, övergick under den 

senare delen automatiskt till strategisk defensiv, men deras 

taktiska uppträdande förblev offensivt ända Lill slutet. Ubå

tarna misslyckades dock i sin uppgift att spärra havsvägama. 

Konvojsyslemet, med skydd av fartyg och flyg, samt ulveck

lingen av metoder och medel för utbålshekämpning heskuro 

deras anfallsmöjligheler. Basbekämpningen och induslri

bom:bningen förw[trade förnyelse aY förlorade enheter, de allie

rades enorma nybyggnad av handelstonnage eliminerade och 

överträffade efter hand sänkningarna. 2,775 allierade och neu

lt:ala farty g om sammanlagt omkring 14 11~ million hrullolon 

sanktes av axelmakternas ub tllar under del andr:1 värlclskriget. 

Dessa sänkningar utgjorde 69 % av den Lotala födustsiff;an 

~,786 fartyg om öwr 21 millioner lon. FlygeL orsakade 13 %, 
overvattensfartyg och minor Yardera 7 %, förlisningar 4 ?b. 

1 
Detta ofantliga sänkningsresultat motsvarades av en för

ust av 781 tyska u hålar, varm· 635 till s l. ös.s (fenom allierad 
S[·"d . . • O 

'
11 sverksamhet, 0ch 85 italienska. De första krigs·~\ren, t. o . m. 

1942 Vo ] ' l f".. l l · · l . o l ' ··ro tua s or us ema re altvt sma, och·förh ~lllandel: mel-

an antalet förslärda ubå tar och sänkt tonna o·e höll si(f tämli-
gen J. ä . . D.. f .. . .. . . . o o " , , 

c nm t. are l ~r vax te forluststfirorna 1 fra (f a om unatar o 
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lö·r!u5ler av l~ och it ab 
jch·delade p~ fol_/anc(e orsake~; 

o;d nd o1:sal< el le!· o!'/ckshc/nd e!se. 

~~~Nc.na 
Zyr9p!an(varab ?1?rnsl ?5% land 6ase;;d 

17-+-Y~och ko7?'1b. f/9' c/.f/99 (i3%) a ~ 
bål ., 
-oeroaifensfarlyy· 

250 

f93!lo~O. /9/11. /9~:2 f9~ 3 . 1.9-'/~ 19-'15. 
Fig 1.. 
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·b voro 1943 relativt se tt G a 7 gånger s törre. 1944 voro dc 

~da till .orn.kring 20 gånger s löue än de första åren i för
ai· J]andc till sä nkt handel-;tunn age. 
]la . el . r· l . l al "ll ub ' r·· DJagramm 1 1gur vrsar 1ur ors ~erna ,[I ~a ts or-
Justerna förd elade sig på övervattensfartyg, flyg m m. I efter
följande l<arlor (figur 2- 12) ha angivi1Ls platserna för sänMa 
ubåtar, i den mån de äro kända. Enär UJbåLarna med förkärlek 
sökte sig till S~I d ana opera.tions,områ den, där allierad motYerkan 
rar svagast, ge dessa karHor ö~ver uhMsförlust,er icl<Je en fullslän
dig bild av ubMarnas .operationsområden, men visa utbredning
en av sådana områden där alli erad molverkan fö,rekom och gav 

resul1ia l. 

1939-40. 
Jämför figur 2. 1

) 

Tysk land h ade vid krigsutbrottet 57 opemlionsdugliga, mo
derna uhå lar med väl utbildade besättningar. Till en början 
uppträdde ubå tarna fartygsvis huvudsakli gen i Engel'Ska ka
nalen samt ·u la nför Skobtlands ooh Irl ands kuster. De anfö,Jlo 
cn.samg,åend e handelsfartyg under dager, företrädesvis i uläge, 
och de gynsamm a anfall smöjli gh etern a medförde en m~mgfald 
sänkningar. 

Det engelska kustflygel var vid krigsulbrotlet mycket svagt 
och kunde blott erbjuda eskort utefler kusten, men hes lyckade 
l11ed endast läl la bomber, hade flygplanen föga utsikt Lill fram
gång vid ubå lsbekämpning. 

Plan ern a för konvojering salles omedelbal"L i kraft, men den 
~i d, som å tg ick för a ll sammandraga eskor~förbanden, ulny ll
Jades av uhåJLa rn a Lill anfall rnol utevarande handelsfa rtyg. Ti ll ...____ 

') I figu en n a 2~12 bP tyda lwtPckni ngarmt 

O = ub åt sänkt av fartyg. 
+ = • flyg. 
6 = " f:utyg och flyg. 
O = , mina eller okänd anledning. 
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, 6 en på lämpliga fartyg för skydd mot ubåtar var ringa. 
d!Jllo . . 
0,jsserligen hade England v1d kngsulbr·ol let c:a 200 faTtyg av 
\j];a slag, försedda med >>asdic» - anläggning för 1okalisering 
0 

der vattnet - och sjunkbomlJer, men många av dessa kräv
un 
des för skydd av örlogsflottans huvudstyrkor, och många voro 
för små för all uppträda på öppna havet. De kunde ej heller 
följa konv·ojerna längre än till 200' väst Irland, där hemvän
dande fartyg samlades ·och eskorterades i hamn. 

Under vinlem 19'39-40 avLog ubå tarnas verksamhet. För

beredelser för Norgeförelaget pågingo, ·och i bason'_.rådena ut
bildades nya ubåtsbesättningar bl a i nallaklik Ett s· ~~ort an
tal ubåtar deltogo i anfallet nl'ot Norge, och därvid blevo fyra 
båtar sänkta och rt:vå svåPt skadade. Det hade visat sig sv8rl 
att genomföra anfall på .grund av ubåtarnas låga faTt i u-läge, 
det ringa synfället genom periskopet och framför allt faran 
för uppuäckt genom >>as dic>>. Tack vare ubåtarnas höga fart 
i marsohläge, 18 knop, s•om i regel översteg eslwrLfantygens , 
blev.o anfall under nlÖPker belydli~t lättare. Den nya takliken 
innebar att ubåtarna under dagen höllo känning med kon
Yojerna på lilngl avsLånd ·OCh på natten anföllo från den mörl;a 
horisolllten. l nödfall kunde de allrt:id dyka. Efter utfört anfall 
omladdades torpedtuberna, och nylt anfall kunde ulföras sam
ma nartt. 

När ubåtsoffensiven åter intensifierades smnmaren 19!0, ut
fördes omkr.ing 3,1,1 av alla anfall i nk'USchläge under natten. 
För konv-ojerna var delta särskilt allvarligt, enär ulsil.::Lerna 
att bärga överlevande från torpederade farlyg voro mycket smö. 
Uhåtarna bö~·jade även samarbe,ta i grupper ehuru ännu ej i 
större styrkor. 

Norges och Franl<rikes fall gåvn tyskarna nya ubå tsbaser 
På Europas v·äslkust, och med Italiens inträde i krige~t kunde 
Ytterligare ett hundral:.c'll ubåtar disponeras. Etter evakueringen 
från Dunquerke, som förbrukat en slor mängd för esl;orltjänSit 
lälhpadc brittiska fartyg, ledo engelsmännen kännbar brist på 
Sådana, och ubåtarna förlade sina operationer allt längre väs
terut, där l<anvojering ej kunde ske. 
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På s ~tväl eskorlfai,[v cr som flv o·[)lan börJ·ad" 
• . . .. J v J v L tnan i , .. 

el-.orad1·0, och hosten 1940 kunde eskortflvcrcts el·u1·ad· 1'fo1·a . . • v ~ lO l 
l1sera fartyg om mindre än 1,000 ton på 27 distan,;mi oka, . . nuters 
sland, men flygplanens aktionsradie var fortfarande li ay_ 
oktober 1940 förflytlades de försla flygförband en Li \[ ~~n. I 
Del s tora an:al ubåtar, so-m voro verksamma ut.an fiir d, sland. 
· l fl ·· · et bn t t1s ~a ·· yge~s rackv1dd, g j·orde dock brislen på flv cr] l'l'~ 1 . · .. -

· . · J"' '··'· 1 Yast synnerl1gen allva rlig. Utrus tnin g av fartvcr med !·ya 1 · er 
J::> '< « p u l f" 

ensits iga flygplan ävensom onnbyggnad av han delsfa rtyo· Lor 
e~·korthangarfartyg påbörjades. MinlinJ'er ullades [la 0 ·L·!·" 

111 
s , usten 

av E ngland och Skotlland och läne:re norrut m ell an 0 ·l · u ~ t,ney-
och Shetlandsöarna, Färömna och Island Män crcler a . . · v ' \ S lll ~-
fartyg ulru s:ades för csl\'ortljäns l, mindre jagare, ko rYe tler och 
fregatter sLapelsa ltes i s lort an~al. Hösten 1940 öw1 hun nad 
Fö-renta SLa·~erna s•om utbyte mol baser i Yäslra Allanlen 5~ 
äldre jagare, vilka snart insattes i eskor<ttFmst. 1\Ien cskorL
fm,:ygen voro trots allt för få . 

Under 1939 och 1940 sänkles 30 •tyska och 2 itali l' nska u
~åtar , varav huvudparlen av Ö\'erva tll,ensfm'llyg, i tre fall i sam
Yerkan med flyg. 

1941. 
Jämför figur ~l. 

Vid årsskif te t 1940- 41 uppstod å ter ctl u ppehall i ubals
kriget, medan nbåc~arna förfly ttades till operaLionsomr~Hle n än
nu längre uL i Allanten ulanför dc brittiska eskor lfarlvgens 
YerksamhD~sområde och del lanrlbascrade flygels r äcJ;yicld. l 
januari b ö r j a de i la l i ensl\a ubå l ar u L gå f råa Bordeau x l i 11 ope
ralionsområ den i Atlau len söder om dc tyska. Under iiden 
intensifi.erades del tyska långdistansflygels anfall m ol ban
delssjöfarten närmare England, och dessa flygplan Jii1n nade 
därjämte ubåtarna värdefulla span ingsrapporter om l;on YOJ
v·ägarna. 

För att kunn a lämn a konYojskydd längre v ~islvarl. hi) rjadc 
engelsmännen utbygga Island som bas för sjöstridskraft er. 19 
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. 
1
.lJ·3 garc och 56 korvetter hade blivit :färd iga under 1910 

,sf,o d f.. ' llf d '"11 t talrika fregatter voro under byg.gna · or rull l1 re ssta a 
ocbl vet av hö-gre fm~L och större aktionsradie. pe lO Ett s tort ar,;ta l ubå· ~ar av två huyudlyper, en om 500 t1on 

)1 en om 740 ~on med 11000' resp. 15000' aktionsradie hade 
~~apelsaLls p~~ tysk~ ' :arv Yid lui gsulbr~ lte t , oc~ dc fö.rsla yoro 
... ·dJ· d'a för 1Jänsl l!d1gt 1941. Senare msa1l·~es. 1 1egransat an-jaJ. o ' 
ta l de s k ubåltskryssarna om 1,200 ton, son1. m~d Mg faJ;l 
l(unde tillryggalägga 25000' ulan fön· ~1dskomplellcrmg. 

I mars 1941 igångsaltes våroffensiv i. Nnrdatl anlen på Yerk .. 
li

6
L allvar. Vargflocks laktiken började tillämpas med s tor 

D 
framgån g under lednin g av sådana berömda ubåtschefer som 
prien på U-47, Krelschmer på U-99 och Schepl~c på U-100. 
Ubåtarna vunno stora framgångar men ledo även allvarliga 
förluster. Bland sju i mars fö r lorade n1Mar vor·o även de 
nyss nämn da. 

Föduslen av dessa skickliga ubåtschefcr, som av tyskarn a 
uppgivits var och en h a sänld över 200,000 ton, medförde all 
uhå1larnas operalions·område u lsträck~es ännu längre västvart 
i Allanten fran1 till 500' hån Kanadas kus t. I Nord:allan ten 
e1Lablerades samve,rkan med .tyskt l·ångdi stansflyg, ~om till u
hålarna rapporterade sil<~Lade konvojer. 

Engelska eskortföl'band och eskor tflygplan baserades nära 
Valfjorden på Island ,för abl l<Jumna lämna konvojskydd ända 
lill i n ärheten av Gr,önland. För a~t öka eskortfarlygens ak
ti-onsradie 'förs,ågos de m1ed ex,Lra olj elanl<Jar, ·och längre fram 
införde m an tankning till sjöss från konvojerna medfö,Jjandc 
tanJ.<fanlyg. Engelska kustflygel hade förstärkts och kunde nu 
lämna eskort upp till 400' fr ån England, men deL nödLvungn a 
0111hytet aY esk•ortstyrlwr under konvojernas för.flyttning Yar 
oekoll'omiskl. Dessutom fanns ell s~ lorL omr~1de mil l i Atlanten , 
solh ännu icke kunde Läckas av flyg vare sig från England, I s
land eller Kanada. Genom alt från flygplan en utsläppa dl 
Slankt lysade ämne kall a t >> Snow Flake >> sökte man ö-ka möj
lighe tel~ alt uppläcka uh{ltarna nalilclid . FarvaLlnen ulanför de 
ftanska hamnarna Bi scayabuklen höHos fortlöpande minera-
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Fig 3. Sän k t a tysk a och italienska ubåta r 19'41. 
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och flygplan fällde minor ulanför dc tyslza hamnarna i 
dC, } ·· · .. , ·dSJ·ön oc 1 Os lerSJOll. ;-:,oJ 

Den tyska byggaadsverksamhelcn hörjade dock hi1ra irukl, 
oh .i juni voro 35 uhålm· till sjöss, varav de flesta i norra och 

~äs tra Atlanten . ubitl:,bcsätlningarna \OrO emellertid ullun
uade, genom aLl nyulbi ldad personal måst sällas in. Den c;islc 
i a-!div tj äns t av rte tyska ubåtscheferna från tiden för krigs
utbrottet hade följt U 110 i djupet i maj. En lydk~ minskning 
i de bri tti ska tonnagdörlustcraa kunde förmärkas. 

Det förs,la handelsfartyg, som försetts med katapult för ett 
flygplan, insattes i konvoj1tjänst i maj. Sedan flygplanet sti
git upp, kunde det icke åter landa, utan föraren 1nåsle vid flyg
Lidens slut hoppa ut i fallskänn ~och bärgas av fariyg. Påföl
jal1de månad var det första, till eskorthangarfartyg ombyggda 
handels,far tyget, H. M. S. Audacily, färdigt. 

Såsom skydd mot vorpeder konstruerades i England ell 
nät av lätt men kraftig wire, som, när sjöhävningen tillät, 
hängdes ut på bommar u tefter fartygssidorna på de yttersta 
fartygen i lwnvojerna. Näten användes första g[mgen på fem 
faryg i augusti 1941 'och -sedermera fö~r~ågos successi,r. t sam
manlag t 700 fartyg med sådana nät. De täcMe icke hela far
.ty.gss.idan, men av dc 21 farLy.g, SOlTJJ med utLagda nät utsallcs 
för torpedträffar, sänkLes endast 6 på grund av alt torpederna 
antingen rträngdc genom nätet eller träffade oskyddad del av 
>kPoven. 

I augusti kapitulerade U-570 efter anfall fr[m flygplan och 
därigenom mhöllo engelsmännen molmedlens ullveckling vik
tiga upplysningar. 

Genom alt insäbla flyg för spaning över stora vatLenomr[t
den kunde ubåtar uppläckas och konvojerna ledas förbi utom 
räckh åll för dessa. Ubåtarna droogo sig till följd härav på 
hösten närmare England, och samarbetet med tyska lång di· 
stansflyget för spaning återupptogs. 
. Under scplem.ber blcvo ~onnagcförlustcrna avsevärda, men 

Sista kvar,Lalet 1941 d tddc dåligt väder i Nordatlanten, vilket 
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Merverkade på ub ~tlskrigel. Stormama medförde s to ra 
svärligheler även för konvojerna och eslwrtfartyge 11. hc, 

Med Tysklands anfall mot Ryssland följde alli era de l , 
, , , . ' ans. 

poPler av kngsmal·enel •till delta land. Fartyg fr :11l Ena!·a 
och Amerika samlades vanl ig tvis vid Island o<..:h giwr0 t>d~ nct 

' n an_ 
från genom Ishave t till Arkangelsk eller Mmmansl\, 

Ehuru USA ej ännu inträtt i kriget hade amerikan~ka sjö. 
och flygstridskrafter sedan april ulfört spaningssw p och till 
engelsmännen rapponerat sikLade axelmaklsfarlyg. l scptem. 
ber beordrades de även ulf6ra anfall , och USA ÖYenlog eskorten 
utefler vissa konvojvägar i väs tra Altl anlen; i no\·emher be
styckades de amerikanska h andelsfar tygen och LilHilos angöra 
hamnar i krigszonerna. 

Under sommaren och h6slen hade tyska od1 Ilalienska 
ubåilar anfallit konvoj er utanför Gihralta~r och Siena Leone 
såväl m ed som ulan samvet·'l<an med flyg . 

Tillgången på ubå tar medgav nu även operati oner i Sycl
allanten, där fartyg sänkles ulanf6r Brasi li ens ht ~·t oc h l'icl 
SL Helena. 

Tyska uhå tar försökte ocks•å iniDänga i MedelhaYel fö r ope
r a tioner utefter Nordafrikas kust, och i november under den 
engelska offensiven i L i,byen illltcnsifierades dessa för sök. Han
gmfantygelb Ark Royal sänUes väst ·om Gihrallatl- den 1;~ no
vember. Dess 9 flyg plan, som voro utrustade m·ed ekorad io, iJ~
sa tles för ubåtlsjakt i Gibraltarsund och lyckades sänka en uhnl 
och svårt skada lre. 

Under anfall mol en från Gibraltar h emsändande kon,·oJ 
om 32 ,fartyg under eskort av bl a ha ngarfar1tygcl Andacity 
sänkl:es på 6 dagar fyra ub~tLa r och skadades en. r\udacily, en 
jagare och hå handel fartyg gingo förlorade und er stri dcrJla· 

Min~.1t 27 tyska och 8 ilalienska ubåtar sänktes un eler 1941' 
därav 26 av övcrvaLLensfartyg, i 2 fall i samverkan med flyg. 
Landbaserat fl yg sänkte 3 och ubåtar 2. 

1~2f~r figur 4 och 5. 
J;i JJl 
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Genom USA:s inträde i krige t i decemJJcr 1941 nLYidgacles 
tysl<a ubå tarnas operalionsomr8den. Den engelska oljeLili -

de . ' O , " , l G H 'örseln fran S~JJ1cuen, som g1c ~ r unl oda oppsudden, biev 
1 
,·sevärt beskUl en genom japanernas erövringar och sjöherra

~ä ld e i ös•Ler. Oljebehovet mås te läcl<as från bl a Mexico och 
\'enezueJa ·OCh en sL•rön1 av Lankfartyg från Mexikanska buklen 
och l{aribi.ska havet började följ a den nordamerikanska ost
kusten för at.L sedan i konvoj föras över Attlan len till E ngland, 
Förenta S talcrna km;de iåe avse sjös lrid sJzraf ter för effektiv 
eskort av dessa fartyg utefler sin ostkus t, och ubå tarna fin go 
här nästan obegränsade möjligheter arll föra handelskrig, U
båtsförlustern a i dessa områden blevo därigenom m yck et små 
jämfört med den oerhörda mängden sänkta handelsfartyg, 500-
lons uhåltarna kunde ligga ule vid Nordamer,ikanska kusten 
upp till 3 veckor i sträck och 740- ton shål'al'na lika lång ,Lid i 
Karibi ska baveL Längelen av ubå tarn as exped itioner begrän
sades av besälilningarnas uthållighe t och lmped förråde~s s tor
lek. De mi ndre båtarna kunde n1edföra 11 torpeder och de 
större upp till 2L För alt spara torpeder anföllo· ubåtarna även 
med artiller i, 

Tyskland h ade n u omkring 260 operationsdugliga ubåtar 
och nya t illkomma oupphörligt i en takt ay c:a 20 i m~macle~1. 
De kri gsu ~bildade besä Unin gama började bli väl tränade, 

I februari sändes 24 eng·elska trå lare till dc n1es1L utsatta 
larvaLtnen och 10 bri~tiska korveller överfördes till USA:s fJolla. 
De större tyska ubå ta rn a förflytLades då till Karibiska haYet, 
utefter kus ten av Vrnezuela, där molverkan mot ubå tar var 
Yllerst sv a o· o-

" Sam licli gtl opererade tyska ubåtar med mindre erfarna hc
~a llningar mol lzonYojerna i Norda lla nlen med ganska ringa 
~·amgång , B l1L fåtal ubåtar lågo utanför Sierra Leone, och en 
e] opererad e från norska baser mol lzOJHojerna i Ishavet. 

I böljan av [Jret hade engelsmännen kon sln1erat en mindre 
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·unl'bornbkast.are, >> hedgehog», som uppställdes förut på en 

sj 1 eskor tfartyg. En svärm av homber m ed c:a 15 kg:s ladd

d~ 15 kun de med god träffm6jlighet u tskjut,as föröyer, med a n 
JJII1o . 

1
an ännu h.ade >> asd1c-kontakl>> med upptäckt ubå t, m en di-

J! J· t tråff edordrades för att sänka en ubå t. 
Je ' 

Den tyska ubå tsoffensiven utefter Nordamerikas osUwst 

fortsatte hela första halvåret med ,oförminska<d våldsamhet, 

och även i Nord.allan~en vow ett stort antal ubåtar verksamma. 

för att få i.gång e tt effektivt konvojsystem i Nordväs,t.atlanten 

samordnades de engelska, kanadensiskru och amerikanska eskort

styrkorna där, m en konvojerna undvekas av ubåtarna, och 

dessa födade sina huvudoperationer till områaen där konvoj

systemet ej kunde l illämpas, bl a i Mexikanska bukten och 

Karibiska havet. 

Det amerikanska konvojsys temet uLYeckla<des dock snabbt, 

så att i juli eskor t kunde lämnas under huvuddelen av farty

gens väg från olj ehamnar i Mexikanska bukten och Karibiska 

havet till England. De tyska ubå tarnas framgån gar minska

des därfä<r successivt, och till följd därav drogas de till stor del 

ft•ån dessa o-perationsområden. 

P erioden januari--juli 1942, under vilken den tpka ubå ts

offerus iven i väs,Ler var som häftigast, koslade de allierade sam

manlagt 2 1j2 million Lon handelsfar tyg, varav c:a 2/ 5 
voro tank

fartyg. 42 tyska och i Lalien ska ubå tar sa~tes ur spel under 
denna tid. 

I juni 1942 började man p å engelska flygplan .använda s ig 

av ett sö,karljus under flygkroppen, kallat >>Leigh Light >> efler 

uppfinnaren. Ett omTå rle med 1' diameter kunde upplysas, och 

i förening m ed ekoradio blev Leigh e tt synnerligen effektivt 

epaningsmedel. Ubå tarna tvingades därigenom att gå i uläge 

även nalleLid inom sådana områden , som kunde nås av flyge L, 

särski lt farvattnen utanför Bi scayabukten. 

_ Flygoffensiven mot ubåt~r i Bisc.ay.aområdet intensifiera 

Ues under andra halv:lret 19-!2 och hlev mycket framgångsrik, 

trots att de tyska ubå tarnas anilleribestyckning förstärktes för 

'.J.'idskrift i Sjöväsendet. 24 
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försvar mot luflen, och att ·tyskt flyg insattes i okad o 
ning för att driva det allierade flyget' från deLta onlrå~~lfatt, 

De lyska ubåtarna behöllo dock ännu initia tivet, och. 
typer för långvarig vistelse till sjöss sågo dagen. Tyska ;

1
.Ya 

rådsubåtar om 1,600 ton s k »Milch cows», insa>Lles för a tt FOt, 

till sjöss kunna förnya ubåtarnas förråd av torpeder, br ~;:~:~ l 
m m. De kunde medföra förråd av olika slag för 10-15 ubat e 

ars 
behov i 10 dagar. Under krigets senare del, då de stridand 
ubåtarna drogos närmare Europa, utnyttjades fö rr:'tdsuM tarn: 
för tmnsporter av värdefull last mellan Japan och Tyskland 

De allierades transporter av flygplan och annan krigsrna~ 
teriel till Ryssland runt Goda Hoppsudden utsal!Lcs Iör fram. 
gångsrika anfall, trots att de försiggingo i konvoj m ed s töd av 
landbaserat flyg. 

Andra rtyska ubåtsstyrkor opererade i Medelhave t ti llsam
mans med starka sjö.stridskraher och flyg. De all ierade koa
vojerna i Ishavet måste därför framföras under skydd av tunga 
enheter ur Home Fleet och stödjas av ~torped- och bombflyg-
plan, baserade i nordtyska hamnar. Ett eskorthangarfartyg 
patrm11erade mellan Island och Spetsbergen. De japansl\a u
båtsförbanden i Indiska Oceanen och Mosambik-kan alen för
stärkles med tyska ubåtar. 

Augusti 1942 medförde höga sänkningssiffror, m era än en 
halv million ton, vilket i hög grad var en fö-ljd av rutl tyskarna ...____ . 
med framgång använde åen s k vargflockstaMiken såväl un
der dager som mörker. Genom ökat insättande av långdis lans
flyg bl a från baser på Island kunde flygstödet åt lw m ojerna 
utsträckas ända rtill 800', men för abt kunna ge flygstöd i A,l
lanten även utanför denna distans beslö'L engdska amiral i Le l el 

att förse 12 handelsfartyg med flygdäck, vilka dock bleYO så 
små, att endast en äldre typ flygplan kunde starta från delll· 
Framgångsrika anfall mot ubåtar i Inarschläge uneler dager 
11\\ingade dessa att ulfÖ1'a sina anfall i ul·äge, varigenom floå
taktiken under dager ej längre kunde tillämpas 1not starJ;t 
skyddade konvojer. 
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stigningen i l\'ordafrika och elt stort antal far t 1·n l-
• ~ - < '"' 'unce 

rades 1 engelska hamnar Tyskarna, som förmo dade ntre, 
skulle insättas mot Dakar dirio-erade omlui11 cr ,~ 0 taLt Slöteh 
_ . , a o v Y>] '' 
Ilahenska ubåtar till områden kring Azorerna och < 'a Och 
17 1 ~I arJei 1 "· _c,n wnvoj till Sierra Leone r åkade in i denna koncent· ' 
av ubållar o oh •D·lev illa åtgången, 30 fartyg för lorades 

1 
at lon 

sanunanlcugl fyra nätter i fö ljd. · Under 

Sju konvojer n1ed alit som allt omkring 800 fa rt va lo" ·d 
• o l e de 

engelska expeditionsstyrkan till Nordafrika med slarl den 19 n 

bober. De allierades resurser voro till det yttcr~ta uLnyt t' oL 
~Öir all s~,y~da denna ofantliga armacda. UbåLsjaktförlJand p8!l~-:~~ 
lerade 1 Blscayabukten, och tyngre stridsfartygsenheter opere
rade mellan Island och Grönland och mellan Island och Fär. 
öarna fö-r att uppfånga tyska övervaUtemfarlyg, om de skulle 
söka bry ta sig ut mot Atlanten från Norge. Engelskt bombf\ \' cr 
bit:rädde vid konvoj~kyddet och utförde 'tillsanl!man s med an;c~ 
rikauskt flyg bombangrepp mot tyska ubåtsbaser i Bisc:wa-
bukten och i Brest. . 

Dc s1~ora in.vasionsk-onvojerna, vilka sammanlöpte mo t Gi
• hraltarsund, passerade nära de områden där tvska och ila-

' " 
lienska ubåtar koncentrerats, men ingen av konvojerna b\e\' 
anfallen, och de samtidiga landstigningarna i Ca<;ablanca, Onn 
och Algier kunde utan förluscer av fartyg uLföras före dag
ningen den 8 november. Tyskarna hade fullsländ ig,t m isstagit 
sig på anfallsmålet, och det allierade flyget hade h:1 llit lu ft
havet ovanför och omkring konvojernas vägar fri a fr{m fient
ligt spanings,flyg och tvingat ned ubåtarna i uläge. När land· 
stigningen var elt fullhorda'l faktum, dirigerades snabb t ali3 

ubåtar i italienska baser västvart för a~lt anfalla de allierades 
förbindelselinjer i Atlanten. I norr opererade 72 ull ttar !11°

1 

de normala atlantlwnvojerna, vilka vid denna tidpunl't ledn 

brist på skydd på grund av afrikaförCitaget. .. 
1 

I november 1942 sänktes 117 handelsfartyg om mer _n
1 

700,000 ton av ubåtar, men endast en fmntedel av dessa foJ· 
}uster sammanhängde med afrikaföretageL I Medelha Yct ]JIC: 

1 OL d o d '] l o " farl' o YO u )'2t arna enna 111.0111a, 1 a algangna av öven·aHcns · 
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f}vg, som eskorterade konvojer utefler kusten. ö ubåtar 
t'!']l ·le~ och ell tjugotal skadades under sammanlagt 64 anbll 
' ]]> 

~:tl ell hundmtal flygplan. 
Jr<t!lj)en ,fj ärde krigsvintern var vädret svårare än under nå-

aV de rtidigare. Påfrestning~una pft fartyg och besättning-
~011 d" r·· b ·t d d " b " d 'd N" " b o " 0 . yoro .ar or e y an e p a a n Sl or. ar nagon u ·at pa-

~~äffade en konvoj samlades n~r~ig_gande ubåtar och utförde 

11 
prepade anfall, som kunde paga 1 flera rl.agar. I december 

Y
1
_]·Le ett ubållsförband om ett 20-tal hälar 14 fartyg i en konsa 1\-

roj. Närmare 100 tyska ubåtar voro till sj öss, utspridda i 
langa linj er tvärs Ö•vcr konvojvägarna. Slrider ägde rum i den 
del av Atlanten, där flygskydd icke kunde ki.mnas utanför det 
allierade, landbaserade flygets akhons,radie. Längre nordvart, 
där IslandsHyge:t kunde sättas in, hade ubåtarna svårt att full
följa vargflocks.takliken. I december passerade där :3 stora lzon
rojer med fö-rlust av endast 3 fartyg En av dessa konvojer 
mr envist förföljd av et1L ubåts.fö-rband, men massanfall fö r
hindrades av flygeskorten. 

För de allierade stod därigenom klart att fly,gskydd v.ar 
nödvändigt för varje konvoj . Detta kunde endast lämnas an
tingen av landbaserat långdistans-flyg eller av fartygsbaserat 
flyg. I slutet av 19-±2 hade man också salt in 6 flygplanbäran
de fartyg. ·Man hade vidare vunnit den erfarenheten, att e tt 
intimt sarnarbele mellan flyg- -och fartygses]zort var nöd
l'åndigt. 

Av under 19-±2 sänkta 83 tyska och italienska ubåtar sva
rade flyget för 36 och övcrvaltensfm1tyg för 39, varav -! i sam
verkan med flvo· 

.;U" 

1943. 
J· alnför fi gur 6 och 7. 

De svåra stormarna i NO'rdatlan len el lerverkade på ub~t
tarnas sänkningsresultat och i januari sänktes sammanlag.t 
endast omluing 200,000 ton, trots att del var svårt för de allie
tade a~t h åll a samman konvoj erna och upprätthå lla effektiv 
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eskort tjänst. I mellersta Atlanten 'ar yadret b~illt e 
nordost om Trinidad, utanf6r flygets räckvidd, anfölls ~n 1100· 
eskorterart konvoj om 9 tankiar·Lyg och förlorade ef ter s'agt 
dagars strider 7 av dessa. En annan konYoj ulan flva" flera 
f .. l d r·· B "l' l 4 f ' t>'-Skon or ora e ulan ur ras1 1oens msl · artyg av 12. ÄYe n i \ 
delhavet kunde uhalarna notera vissa framg{m gar. ·[e. 

Engelsmännen hade vid denna tid förhällrat sina SJ. 
1 un· 

hom.ber genom att använda ett kraftigare sprängämne l)" ,_ , ·~ . ~ . .... ny. 
sjunkbonlberna kunde genomslå en ubMs tryckskrov pit 8 ll1e~ 
ters avs•tånd och tvinga den till ~~lan på det dubbla. 

Striderna i Atlanten fortsalle i februari med växande fra
111

. 

gång för ubåtarna. Dessa koncentrerades huvudsaJdigen i Kord. 
allanlen och opererade samlade i stora grupper om upptill 20 
~1 30 bålar. De allierade förlusterna i handelstonnage hleYo 
oroväckande, i februari 360,000 ·ton och i mars 627,000 ton. 

De ofantliga lonnagefö,rlustern..:'1 i mars nrolsvarades a\' 15 
sänkta ubåtar, och dä11eft1er växte ubåts.fö.rlusterna st:1dig t i för
hållande till det sänkta handelstonnaget. Den avgö-mnde \änd
punkten i slaget o:m Allan ten hade inrträtt. I april sänUes 

' 328,000 bon handelstonnage och förslördes 16 ubåtar. fllo tsYa
rande siffror fö·r maj voro 265,000 Lon och 45 ubåtar. Allierad 
eskorttjänst började bli alltmer effeldiv utefter alla komojvä
gar, och ehuru tillfredsställande eskortstöd ännu ej kunde läm
nas inom ett område sydost Grönland, lyckades dc allierade, 
bl a med fart"o·sburet flv" snart utfvlla den liditrare eskort-

~ .J b J t:P v U 

fria luckan i A'tlanlen, så att det även där blev svårt för ubå-
tarna att k·omma till skott. Det var icke bloUt den all tmer ef
fektiva konvojeringen av handelsfartygen och de allt bättre 
motmedlen, som orsakade det försämrade relativa resu ltatet 
av tyska ubåtarnas insatser, utan även avtagande offensivanda 
hos ubåltsbesäiltningarna. Kort utbildning och en märkbar; 
sjunkande stridsmoral gjorde att uhålarnas anfall iclze a!l~~cr 
insattes med den kraft och beslutsamhet, som erfordrades 
att snabbt utnyttja gynnsamma aniallstillfällen. , d 

Ubåtsbesälrtningarnas pMres lningar voro mycket h~•~.:~ 
Tjänsten Lill sjöss var pressande med långYarig vistelse i ulno 
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under oupphörlig vaksamhel inför den ständigt öwrhö ncr 
faran för anfall från luften. De våldsamm a bombraide rn"'ancl~ 
b d d 

o • 

1 
o 

1 
a llJot 

aserna un er en gangna v1n lern oc 1 varen 11acl e stört y· l 
h o h '' . . h .. l ot l l an -oc a ter amtnmgen 1 amn, a\'en om u )a arna egaL säk ra . 

bunkers. Farvattnen mellan h av och h amn voro mi nupp fv 1J cl 1 

och intensivt övervakade av ficn lli gt flyg. · a 

Del engelska kustflyget intensifierade övenakni nue11 "' av 
Biscayabuk len, där ubåtar på u l- och inväg u lsalles fö r frallJ _ 
g~mgsrika anfall. I maj voro så stora flygs tridsinaf ler ti llgäng
li ga för denna övervakn ing, a lt det praktisM tagel var omöjligt 
för en ubåt aU där inLaga m arschläge v.are sig dag el le r natt 
utan a lt bli upp täckt. Uhå tama ändrade därför mera allmån t 
sin taktlik, så allt de i s tället för all dyka ·f6r upp lii(l\ L fl ya_ . "' 
plan upp logo s trid med artilleri i marschläge. Ti ll fö lj d av 
denna tak Lik blevo 136 av 213 uppLäckta ubåtar anfall na un 
der m aj månad. Ubå tarnas artilleri nedsköt eller skadade etl 
stort antal flygp lan, men deras förlus ter voro s:Lönc iin f lyg 
förlus terna. 

Under maj voro 112 ubå tar •till sjöss. :Man hade hö rjat 
fiörse de tyska ubå tarna m ed den s k snorkeln, som medgav 
laddning av batterierna i uläge. Ubåtarna hade ocksa försells 
med en radardetektor, som tillkänn agav, när dc uppliid les ge
nom fientlig ekoradio. Men snart fick det allierade flyge l en 
ny typ av ekoradio m ed mycket korta vågor, mot vilkcll de lek
torn icke var verksam. 

För första gången användes raketprojektiler fdm flyg plan 
då en ubåt 750: väst Island bes,l\öts och skadades sv::nl. Hal\Bt
pwj ektilens vikt var c:a 15 l<g, och den kunde på 500 m:s aY
sl ~md i gynnsam skjulvinkel genomslå tryckskrovet pft en ubåt. 
Vapnet användes sedermera i kombination med sjunkholllber 
särskill av de flygplan, som eskorterade ishavskonvoj erna. 

I april hade ett dussin ubå tar minerat ulanför Frel'lO\Yn, 
resulterande i sänkning av 6 handelsfm,tyg, Yarj ämtc andra 
ubå tar med någon fram gång opererade i Mosambikkanalen o:h 
i Västindiska farv a l'ln en samt u~anfö,r Brasili en. Men frail 
maj månad drogas ubå tarna så småningom bort frän \'~·t s t ra 

45 1 

södra Allan len . De förlustbringan de striderna i Nordal
!'rl1 n 111edf6rde även, atrt flock [aktiken å teri gen m~ts lc övergi
Jant:ch att ubå tarna koncentrerades nä rmare de brilLLiska öarn a. 
"9~~ 11 i säl1'k les ej mer än 26,000 ton handelsfar tyg, medan 17 u 
I:Jta.r förslö,rdes. Btt å tti otal ubåktr VOJ10 dock ännu ti1l sjöss, 
b•

1 
del i ett ,område 500--700' ,sydväst Al)orerna, där de med ringa 

:n ).)J aån o· opererade mo l konvojerna fdm USA lill Nordafrika. 
1ra "' "' · 

F6r att få s lön·c eldkraft mot dc i Biscayabukten anfallan-
de flygplanen började ubatarna i jun i u t,föra förflyttning i 
Jl)arschläge, samlade i grupper om .flera ubå<tar, men denna 
taktik medförde ingen f ramgfu1g. ELL all iel'wL flygp lan. som 
siktade en sådan .grupp av ubålar, kall ade per radio till sig för
stärkning, och därefter anfölls uhå tsfö t,bandc t från flera h åll 
samlidi,gt. De all ierade insal'te även sjöstridskrafter, som i 
samarbete m ed flyge~ utförde ubå lsjald. 

För a ll minsl<a a llierade sjöslridsl<r.aflcrs lrätfsannol ikhe1t 
med sjunkbomber nedgingo dc tyska ubåtarna på djup över 
200m, där aselic icke var verksam. pa nä ra h åll. De allierades 
mo tdrag blev en ändrad tal<tik. När el t jaktfarity g upptäck l 
en ubåit genom asdic, behöll del konla:ktcn , fram gående m ed 
sakta fart på c:a 1,500 m:s avs tånd, m edan a ndra fartyg l edde ~' 

till anfall mot ubå ten. När bäring och a vst ånd till del an
lallande far tyget och till ubå·ten voro överensstämmande fäll
des sjunkbomberna. Genom alt hög farl icke behövde användas 
i anfallets slutsl<ede, blevo ubå tama ej h eller genom sina hyd
rofoner varna de för föres lående sjunl<bomJJanfall. 

I juli opererade en grupp om 15 Ulbå Lar i Karibiska havet 
0Dh utanför Bras ilien ulan större framgån g men med förlust 
av 5 ubå tar. Ett mindre an1Lal opererade ult1anför Fn~c

lown •och i Guineabuklen och ett duss in båtar, varibland några 
•uhåtskryssarc>>, utanför Ostafrika och i Indiska Oceanen, dc 
senare icke utan fra mgång. I Nordallanten förekomma inga 
UbåtsanfalL 

Den 10 juli igångsaLLes inYasionen p~t Sicilien. Axelnha
tarnas insa tse r fin go därvid ingen avgörande betydelse. Tv[t 
tyska och fem ilalin ska ubå tar sänktes. 



De sammanlagda ubftl sförluslern a denna uw nad Y 

bftlar, dä rib land tre stora förråd subå tar, »i\Iilch CO\\"S». r Bi~I'O 46 

område~ sänktes 18 bålar aY engelskt och amerikanskt fh· ·aCaya_ 

a llierad e förlorade i juli om.kring 240,000 lon, inheriik t;a~· f"~c 
Justerna uneler SicilienföretageL 01 · 

I augusti sänk les 23 ubå tar, uneler det a l't de allie rade 
en. 

clasl förlorade 16 fartyg. En förrådsub å l, den fj ~'trde i Ord. 

ningcn, sänk tes i hörj an av 111~111 aden. Förlusten ay rlcs 

<VIil ch COWS>> had e mäTkbcunl infly!Land e på tyskarnas fö nna:: 
all upprällhålla ubåtskriget i Yästallanlen. "' 

I Biscaya:omr[tclc~ hade ubå tarnas ta.J<·Lik all upplaga strid 

i m a rschläge hittills visat sig vara så förlu s tbringande al l de 

ubåtar, som nu söl\l e taga sig fr[m eller till fem ska hamnar 

höllo sig mycket nära spanska kusten, där aYslåndct fr< tn E n g~ 
land försYårade effektiv allierad flygövernkning. T~·sk insats 

av flygplan, b eväpn::tde med radiostyrda gliclbomhcr, gjorde 

Biscayahukten farlig för allierade sjöslriclskmfler, och enär 

dessa erfordrades för eskorttjänst vid el en ökande allanttrafi

ken, clrogos de tillfälligt borl fr[H1 detta operationsomr:tcle. · L'

h!ttarna vågade därför snart å ter passera över Biscaya. i marsch

läge dock endast under natten för laddning av batterierna. 

Vid Italiens kapitulation den 8 sep tember togo rle :1ll ierack 

29 italiensk a ubåtar. De tyska ubåtarna i MedelhaYet Iorl~alt e 

~in Yerksamhct från b aser i Toulon och Specia, pa Salam is och 

Egeiska öarna och lillföTdes ylLedi gare förs tärkningar. ;\li'wga 

ubåtar mötte dock siH öde, då de genom Gibralt arsund sökte 

inpassera i MedelhaveL 

I sep tember uppblossade åter uhKttsl<rigel i I\ordal lan len. 

Tyskland såg däri sin kanske sista möjlighet at L fördröja en 

a lli erad lanastigning p å Europas fastland. Vtddsamma stri der 

ägde rum, och s tora grupper ubå tar kunde under fl ern dagar 

bita sig fast vid en korwoj och ulföra upprepade anfal l. De 

l\· ska ubåLar:na hade nu försetts m ed s k akusl iska torpeder, 

s~m s6kle sig till m å let, vägledda av dess propellerlju cl. Varje 

ubttt medförde förutom Yanliga torpeder, tre :1 fyra :.Jkus tisJ;a. 

i\Ied dessa anfö ll os i förs ta h and eskortfar tygen, Yardl er osk.rd-
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clacle handel sfar <yg sänkles med vanliga lorpecler. De n a]] · 
radc esko t•LlF1mlen var dock numera så väl lillgochsedct Je-

.. l · d b " f J J ·· 1 Och va a rgamsera , all u alarnas ramgan gar ) e Y o lam i <·e11 1
.· 

'-- ~ ll) a 
men födus lerna srtura . Som exempel kan anföras aH en ko "a. 

. d J . . l f d ])_ VOJ me samman agl ett SJU~lwta arlyg un er m er i'tn hr. 
dygn och und er nära 900' förflyLlning utsaLles fö r t' nc rgi~ka 
anfall från en grupp om 15 ubå tar. ubå tarna sänk te se x han~ 
delsfarlyg, skadade etl och sänkte lre eskortfartyg, de sis tnämn
da med akusliska torpeder, men sam tidi gt förlorade._ tre ubåtar 
och skadades flera. 

Tre engelska eskorthangarfartyg följde konvoj ern <t i ~ord
a tl anten och amerikanska hangarfarcyg opererade syd Azorcr
na. Under höslen hade dessuLom engelskt flyg av portug iser
na medgivits operera från sistnämnda öar. 

Genom att låta ett m.indre antal ubåtar operera inom flera 
olika områden såsom Medelhavet, utanför Freelo\vn och i In. 
disl'a Oceanen sökte tyskarna liksom även vid tidi gare Lil lfä llcn, 
tvinga de a lli erade alt fördela sina eskortstyrkor ·till flera kon
vojvägar och därigenom försvaga eskorterna i 1 'c;rdallnn tcn. 

UbåoLama ändrade i nonmber äter laktik. F ortfa rande 
samlade i grupper övergingo de lill a lt framgå i uEige under 
dagen och ulföra anfall endast uneler nallen, men snare upp
hörde helt anfallen mol ](onvojerna i Nordatlanten, och ubåts
kriget koncentrerades till Biscaya.området och utanför . 'ord
väs,Lafrika. Tyskt långdistansflyg insattes m ed viss frr.mgång 
m•ot biscayal~onvojerna or.h sök le samarbete med ubf1tarna, men 
kmwojvägarna mellan England och i.\Iedclhavet flytt ades läng
re väslvarl, där dc kunde sl,yddas av flyg fr ån '.A.zorerna. 

Det blev alltmer märkbart alt denna tids ubå tschefer sak
nade sina företrädares skicklighell och fram~t llanda, och alt an
fallen icke genomföreles med tillräcklig kraft, även n iit gynn
samma tillfällen erbjödo sig. Trots att den akustiska torpeden 
skörelade m ån <>a offer hl and eskortfartv<>en sJ· ö nk o sän kn ings-D v D . 

sil'f rorna. I september hade sänkts -!9,000 ton handel !'farlyg, 
i oktober 97,000 lon, i november 67,000 lon och i cl crcl11bcr 

4f>5 

'7 ooO l·OI1, tillsammans represen lerande 67 fartyg. Uneler sam
s ' tid förstörd e de a lli erade 6-! ubåtar. 
I11a d 9 3 1·· -1 Minst 208 uhå lar sänktes sammanlag t un er l -! , c arav ;:> 

··vervattensfartvo· 110 av landbaserat och 2-! av farilygs.ba-a\' Ql . J u ' 
' . l fl vo· samt 7 av smnverkande fartyg och flyg. 
~e1a ~"'u 

t944. 
Jämfö·r figur 8- 11. 

Sloramiral Döni~z , ullalade vid en konferens i Slellin den 
zo januari: »Fienden har lyckals Yinna övertag i försvaret mot 
ubåtarna, ... men ubåbsvapne l har icke försvagats av mot
oåno·arna 19-!3. Del har tvär,Lom blivil starkare. l:nder 19-14, 
~om

0 

skall bli elt lycl"osmnt men svarl år, skola vi tillinle lgöra 
Englands \tillförsel m ed ett nyll undervaL1tensvapen.» 

Dönitz .torde därvid ha syftat på helt nya typer ?-" slörre 
undervattenshålar med s•trömlinj eformade skrov, som med re
Yolutionerancle framdrivningsmaskinerier skulle kunna gö ra en 
fant i uläge överträffande eskortfarlygens och ändå äga stor ak
tionsradie. Tyskarna hade lyckats lösa de konstruktiva pro
blemen och började under 19-!-1 bygga elt s lorl a.nlal s ~1dana 
ubåtar, som vid byggnadsvanen sammansattes av delar till
verkade på en mångfald pJ,rulser i Tyskland och ockuperade 
hinder. Man rälmade med a~ l 3;)0 ubåtar av ny typ skulle 
vara färdi <>a under år 19-!5, men deras invecklade maskineriC'r :::> 

beredde så st·ora svårighe~er, at l de knappast hade },om mi L över 
försöksstadi et vid krigels slut. Ell H1tal av dessa båtar hunna 
sättas i tjänst under higels sisla månader. 

De nya ubåtstyperna v.oro givetvis försedda med snorkel, 
som även in])ygg ts på en stor del av de äldre . ubållarna 
Orsaken till snorl, elns tillkomst hade varil, alt cffek livi
tetel~ hos de allierade fartygens och flygplanens ekoradio 'l vingal 
Ubåtarl1Ja a l'l framgå i uläge så mycket som möjligt. Snor
keln utgjordes av en strax. för om bryggan belägen, n edfällbar 
l uh, som innes löt t Yi1 rö,r , e l l fö·r Lillopp a v fri sk luft och ell 
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... avgaser fr ~m dieselmotorerna. I re!'lt läge nadde tuben 
fol 

1111
a h öjd som periskopen. Dieselmotorerna kunde salund a 

snJJ ' · 1·· l b · l ld · ·a i gang 1 u age, oc 1 a t:Lenenw ac as, samLid1gt som 
,.~ten kunde göra en fart av 3 till J knop. Om snorkeln 
u sliol m{tsle stängas för all hindra valten alt vid sjöhäYning 
!:]~er djupförändring inkomma i ubalen upps Lod en besYärand~ 
~· .cJ011inskning i bå ten, 1nen med god djups,Lyrning och i gol l 
]der l;:unde ba<Lteriladdning i uläge utföras ulan ·olägenheter. "'l snorkeln utvecklades yt terligare, och på de sis.ta ubå ts typerna 

bes tod den av en hopskjutbar tub. 
Ty5karna hade så småningom konstruerat en ny radarde

Lektor, genom vilken ubå lama kunde bli varnade för upptäcLIL 
även av engelsmännens modernaste ekoradioanläggningar. U
bitt.arna mwände dessutom olika metoder för al l söka ås tad
komma falska radioekon och därigenom själva undgå upptäckt. 

Under de första m ånaderna av år 1944 fortsalte de tyska 
ubåtarnas verksan1het inom de sedvanliga operationsområdena 
ulan några större fram gångar , men med relativt stora förluster. 

Vid den allierade landstigningen i Anzio den 22 jm1uari 
hade de tyska ubMarna icke i :tid l:oncenlrerals .fö,r a lt utny ttja 
de gynnsamma anfallsmöjligheterna mot den stora samlingen 
av allierade fartyg. 

I februari opeTerade ett flertal ubåtar 200'--!00' sydväst 
Irland, där ihåll ande s trider utkämpades m ellan ubåtar ocl1 
sjö-stri dskrafter, som eslwrterade konvojer, och i mars opere
rade åter ub~ttar i Nordatlanten, men anfallen ut,fördes ulan 
tidigare envishet och framåtanda . En del s törre ubå tar ope
rerade i lndiska Ocea11en, och fl era av dessa sänktes på Yäg 
bort eller h em utef ter Afrikas kust. 

De r elativ1l svaga insatserna a v ubåtar sammanh ängde med 
tyskarnas s trävan a tt söl;;a åseactkomma en samlad kraf tinsats 
ll10t den väntade invasionen. En s tor män gd 500-tonsubålar 
samlades i franska och norska baser. Från de sistnämnda vo 
ro lhånga i livlig yerJ.; samhel mol konvojerna till ~ordrysslancl. 
En del ubå tar \ Oro till sjöss huyudsakligen för att Li1l den 
tyska s ta lslednin gen inrappDrtera meleorologislza obsen·aLioner 
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tJLl led .l försöken all fö·ru lhestämma invaslonsdagen. Andra 

~Jh[a r , 5JOm fö rsei ls med snorkel övades för operationer i kusl

f~ rva ltnen. 

Resulla let av ubå tskrigel under de förs ta fem månaderna 

19-1-1 visar hur pendeln svängt till de allierades förmån. 

Månad 
\ Allierade förluster l Sänkta 
JAntal fartyg\ Tontal axelubåtar 

Januari 13 82,000 111 

Februari 18 93,000 18 

Mars 23 143,000 20 

April 9 62.000 17 

Maj 4 24,000 22 

När den allierade lands ligningen i Normandie ägde rum 

den 6 juni hade tyskarna elit stor t antal ubå tar ti llgängliga föt· 

anfall 1not de Yäldiga k·onvojerna. Från franska hamnar styrde 

ubåtarn a med full faT:t i marschläg,e mot Engelska kanalen 

men möUes av en så in~ensiv all ierad flygövervakning av vat

tenonrrådet mellan Irland och Lorient, att anfallsoperationen 

fullständig t misslyckades. 

Inga b·r.iiULiska sjöstridskraf ter hade kunnat avses för u

bå tshekäm pning i invasi·onsfloNans periferi, ehruru en mängd 

eskortfartyg -- även från atlantkonvojerna -- sammandragits 

lli]] Eng.el·ska kanalen. "Flyget hade ensamt tilldel•ats uppgilLen 

att hålla Kanalen fr i från tyska ubåtar och iyckades så väl, alt 

6 ubå tar sänktes ·och lika många skadades under invasionens 

fyra förrsta dagar. 36 ubå tar hade sik lats under alla tider på 

dygnet och 23 hade anfallits. Flygplanens naWbelysnin g av 

Vattenytan hade Mrbätlravs. De, som ej förrsetts med »Leigh 

Light» , h ade utrusta ts med fallskärms.ljus, som kunde utveckla 

2 lllillioner normall jus. 

Ubåtarna måste efter de fö,rsta dygnens svåra förlusler av-
. , ~ 

" l<l från den snabba förflyt tningen i marschläge, och endast 

de snorkelförsedda ubåLarrna kunde med utsikt till framgång 
3'· 

ldslcri ft i S jöväsen det. 25 
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... rsöl'a passera genom det IlyglJevakadc omradet. Inlill ju.1i 
jo 1ads slut hade dock Ytterligare 2J lwlnr blivit anfallna fnln 

ti-ll ' v (._ 
1\nen och tre gall förlorade. A v del L.'tlal, som lyckades kom-
lt l f'l .. .. l 7 l !' förbi u spnnen san 'les av cs wrl arcygen. 
111

a Den tyska u ha tsflollan fick ä Y en p{t n n dra krigsskådeplat-

1. vidkännas svåra motgångar denna månad. En uböt sänkse 
tes vid Azorerna, en nL1ra St Helena oeoh en vid Lofoten . Viis,t 

otn Norge sänkles 7 och i Västallanlen ylLedigare 5. Alla dessa 
törluster av i allt 31 ubåtar moLsvarades av endast 1:1 sänkta 
allierade h andelsfartyg om 58,000 LOll, därav 5 av dc i l::mc!
stigningsoperationen mcdYerkandc. 

:\Iot ishavskonYojema insattes fortfarande nb ~tlar utan 

snorkel, och under en wcka i juLi ulföcrde allierat flyg 
spaningsraider mot farvattnen kring polcirkeln för all söka 
efter ubåta r i marschläge. Resullatel blev att 13 uhfttar sänk
tes och 3 skadades svårt. 

Ubåtar utan snorkel opererade även i Indiska Oceanen, 
där alliemde eskortförband ej kunde insäJttas 1 'tillräckligt 
antal på grund av del s.Lora behove t av sjöstr idskrafter och flyg 
i Engelska kanalen. 

l augu ~Li började de tyska ubä.tamas reträtt från kanal
(:mrådet och från hamnarna i Frankrike fö·r vi la ·Oc.h översyn 
i tyska och norska baser. Under förflyttningen ulsalles de i 

norra delen av Biscayahukten för anfall från en mångfald uh~III.S

jaklfartyg i samverkan med flyg. Ett mindre antal ubåtar in
sattes i farvall n en utanför norra Cornwall och In e !lan Skolt
land ooh Nordirland 1ned avsikt att söka leda dc allierades 
upp111ärksamhet dit. Allierade bombanfall insattes mot ubåts
baserna i Frankrike. 

I Kanalen lyckades ubåtarna sänka 6 allierade handels
fartyg men 3 ubåtar gingo förlorade d~u: och 7 i Biscaya un

der förflyttning till hemlandet. En del engelska uhålsjaktfar
lyg hade Yid denna tlid fö[·s·et.ts. med en sjunl.;bombkas.tarc med 
lre tör, k allad »Srp1id>> (bläckfisk) som föröver kunde utslunga 
~t t fält av sjunld)ombel: med stor laddning, vill'a yoro inställ-
ara för delon ation på alla djup. 
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l)bå tsanfallen mol konvojema i Nordatlanten hade nu-

era helt upphör t, men från baser i Nordnorge opererade ett' 

~:1 55 jn ubå tar for tfarande mo t ishavskotwojerna. ,~,Y~r eskor l

!lrlYg sanktes och ett hangarfartyg skadades. H 1LtJlls haje 

l der krige t 775 far tyg passerat denna väg med krigsmateriel 
u n 
till Munnansk och Arkangelsk från engelska och amerikanska 

hamnar. 57 hade förlora~s pa utväg och 21 på hemväg genom 

tYsk slridsverl<_samhet av olika slag. 

' För a ll söka förh ind ra och möta en even tuell ny tysk u

bå tsoffensiv i Nordatlanten fdm norska hanmar förlades tyngd

punk ten av elen allierade flygverksamheten norröver, och ubåts

baserna i Bergen och Trondheim utsa ttes för upprepade bomb

angrepp, varjämte a llanLkonYojcrnas fm·tygscskort utökades. 

Det allierade konvojskyddet i Indiska Oceanen förslärkfes 

krafl igl för alt eliminera hotet fran tolv ubMar, som fortfaran

de ope'rerade dä r, bl a från baser i Penang och Batavia . 

De tyska ubåtarna, som intill tiden för den allierade in

rasionen i Normandie praktiskt Laget uteslutande hade avsells 

och övats för operationer på dc öppna haYen, började nu upp

träda i u läge niira lmslen under utnyHjande av ~norkcln. 

öar och skär fö·rs \'årade uppcäckl genom ekoradio, och de Läm

Iigen grunda fanatlncn i Engelska kanalen minskade faran 

för upp träck t ge om asdic. 

För att undvika uppläckt framfördes ubåtarna med sl·or 

försiktigh et och uppnådde sa sm~mingom betydande skicklig

het i a<~ l operera oupptäckta. Snorkclubfilarna insalle'l hu

vudsakligen inom kus tfarvattnen kring de britlisJ.;a öarna och 

mot konvojerna till 1\ordtyskland, irigenstädes m ed ni\mnvärd 

framgång. l\Icd baseringen ti.U _ 1orge följde abl vägen till ope

rationsområ det i Engelska kanalen blev om.kring 1000'. För

fly ttningen dit kräYde mellan 16 och 20 dygn, beroende på hur 

länge ubåtarna naHelid vågade g ~r i marschläge med hög fart. 

n_e fl es ta gingo emellerllid i uli:i ge och utförde nöch'ändig ladd-

11111g av ballericrna med rest snorkel. 

E tt få tal ubatar fortsalle operationema utanför Förenta Sta

lernas och Kanadas kuster och ytterligare n ~tgra i Indiska Ocea-
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nen. Dc sista operativa ubåtarna i l\Icdelhawt hndc I"J· . 
1 'Yicle. ra ts i september. 

Sista bahåret 
tar, varav 10 vid 
hamnarna och ett 
områ dena. 

19-H förlorades sammanlag t et t \Hl -1~11 
d ll . d l . lih·, en a 1cra c oc wpatwnen a \' dC' r. '

t ans\· 
liotal under allierade homlJraidrr !not h '<l 

as .. 

De allierades förlusler av handelsfartyg utgj nnk~ 
sanm1a lid av 42 farL)·g om sammanlag.l 23R.OOO lon. 

n n der 

1945. 
Jämför figur l 2. 

Ett GO-tal tyska u bitar Y oro for tfarande l i Il sjiiss under 
L.rige~s sista m:lnader, flertalet kring Englands kuste r, men 
många ii.vcn i Ishavet och i Allanlen och en del u tanför Gi
braltar. Genom a ll ubå!tm·na am·ände sig av sn orkeln blc\' 
del engelska kustflygets direkta framg~mgar mot ubC1tam a säll
Eyn ta, men den s tändiga fly.gspaningsverksamhetcn inskränk te 
i mycket hög grad ube\larn as h andlings-frihet. Tal r i k a min
H\.lt kring de engelska kusterna försvårade ytterligare ubala r
uas operationer. Den egentliga ubttlsjakten i kusl•fmvaltnen 
a nför troddes huvudsakligen åt fartyg, vilka ofta h.ade svart aH 
avgöra, om mål i aselicapparaterna Yar' ub~1l, vrak ell er klipp
Ionnalioncr. P [t grund av de mins],ade möjligheterna nll finna 
och anfalla ubåtar till sjöss utförde det allierade fl~·gel en 
mängd flygraider mot uhåliarnas b·vnjngsområden j trakten 
av Bornholm. Allierade bombanfall mot ubåtsbaser i Tysk
land, Holland och Norge. åstadl~ommo stora skador. 

Mineringar ullades fr:J.n flygpl an även i Skagcrack orh 
Kattegatt och i tyska och norska farvatten för alt tvinga upp 
ubå tarna i marschläge under förflyttning till och fran opera
tionsomddena. över 3,000 minor hade fällls under de tre 
sista n1~U1aderna 1944 och 3,220 fällcics januari-mars 1915, 
dämy nära 300 i Oslofjorden ulanför uhål~baserna i Hor,t·ell· 

Trots dessa omfattande mott1 Lgärder ulYecklade del tys!•~ 
ubillsvapnet en livlig verksamheL Det gälld e alt med alla n,e .. 

o 

c:o 

1 
l-

o 
o 

o 

• c• .. ,., 
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del skada den allierade sjöfarlen för al[ fördröja dc " Il· 
" leract armcernas. frammarsch. .Man väntade på a tt de snabba t , "' 

l l Il bl . t·· d' h . .. d .. d tb ,l arna s n1 e . 1 ar 1.ga ·OC 1 avgoran e 1nang kunna . .;· · 
. l .. d l . l l 'Il . ·· E · d ~d t l~ & m oc 1 va lYa .;:ngs y c .;:an l1 SJoss. ~ tl mm .re ant al ch:· . 
ubåtar opererade med viss framg ång, bl a i Engel sl.;:a kan~\tg. 
Atminstonc 4 handelsfartyg sänkles av sådana ub{llar. en 

Sammanlagt sänktes i januari-april 51 handel sfar l\•rr 
.. . o • ••• • D oru 

ll_llsammans c:a 250,000 ton. 72 uba lar gmgo forlurade lil 
SJÖss och 53 förstördes genom basbombning m m, el[ oerh ör~ 
högt pris för de vunna framgångarna. 

Före den tyska kapitulationen i maj förstö·rde de allierade
genom in ten si v flygver:ksamhe~ denna månad icke mi n dr c ii n 
22 ubåtar, de flesta i dans1ka farvaliten under flykt mot :t\or"e· 

D • 

Den 4 maj gavs order till ubålarna att upphö·ra med fien t-
ligheterna och återgå iLill bas,em:a, men innan denn a order nf1tt 
alla sänktes 3 handelsfartyg, av vilka 2 den 7 maj föllo offer 
för en av de nya ubåtarna med hög farl i ulä.ge. 

Den 8 maj anmodade de allierade det tysl<a överkomman. 
dot at't beordra alla ubåtar att in:aga marschläge, hissa sYart 
flp.gg och på klart språk insignalera sina lägen saml s[yra 
vissa angivna kmser till bestämda hamnar och ankarpla tser. 
Bland de 49 uhåitar, som kapitulerade till sjöss i m aj togs en 
fönå dsubåt vid Färöm·na på hemväg från J apan m ed fu ll last 
av gummi och metaller. 

Totalt överlämnades 156 tyska ubåtar till de allierade, men 
ytterligare 229 hade sänkts eller förstörts av egna hes ii t l n inga r 
och 7 omhändertagits av japanerna. 

Storamiral Dönitz ullalade 1940: ,Jag skall visa all ub:'l· 
tarna ensamma kunna vinna dena kri.g ... . ingenting är 
omöjligt för oss», men hans förhoppningar gingo icke i upp
fyllelse. I en dagmder i samiband med fientlighete rnas upp
hörande nödgades han ,förklara, att en förkrossande öycrHig
senhet hade sammanträngt ubåtarna till begränsade operat ions
områden, och att stridema icke kunde forsättas fri'ln dc {ltcr
stående baserna. 
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p e tyska ubåtarna hade icke ensamma }.;:unnat vinna kri
rnen den djupaste orsaken till misslyckandet var icke den 

aet, d .. l b - t . . t d ' ~ .. 
11

,0 ssan e ovenna .;:len n10t u ·a arna, utan snarare Ju ·;; e·l 
1
.0.:.hållandet aLL de rrl!åsle Uimpa ensamma. Liksom undc:r 
1
.0.rsta världskrigel begick den tyska stalsledningen även de~1-l: 6 ång fele t att icke i tillräcnlig grad stödja ubåtarnas ope
na ti~ner med insats av s tarl<a övervallenssjöslridskrafcer. Vid 
1
.rj dsutbrollet 19':39 var den tyska flottan ännu ej utJJyggd till 
krf~rderli g sty,rka. Den tyska statsledningens brist på förståel
~e fÖ'r övervaHensflo Uans betydelse hindrade dess tilhäxl och 
effektiva utnyttjande. Ej heller tillgodosågs i tillräcklig grad 
marinledningens krav på flygs:ridsl<rafler för samvedzan till 

sjöss. 
Ubåtarnas roll i el t framtida krig torde därför icke vara 

utspelad. Med de utvecklingsmöjligheter, som framk·on1mo i 
kri ge ~s slutskede, har man all anledning förvänta, alt ubåts
vapnet alltjämt l\lommer alt förbliva ett värdefullt komplemeu~ 
till övriga sjöstridskrafter. ökad motsHmdskrafl mot sjunk
bomber, möjlighet aJlt s•ländigt fram.g{l i uläge - oupp,täckl 
även av ekoradio - , förmåga at~ utveckla hög fart vid anfall 
och reträtt och u lrustning med målsökand e, snabba torpeder 
tillförsäkra ubålen goda utsikter aU geno1nföra framgångsrika 
anfall, särs·kilrt i sådana farvatten som Östersjön, där ha vsboll
nens ojämna struktur försvårar upptäckt genom asdic. Däri-· 
genom blir ubfrlens operationsfrihet betydligt större än Ö•ver
vattensfartygens. 

För ett land med Sveriges geografiska läge, mot vilket ett 
eventuellt angrepp med slörs~a sannolikhet kommer alt insättas 
över havet, är en stark flotta, med väl avvägd sammansät,ning 
av tyngre och ]äLtare sjösllridskrafler d·Cil bästa medlerl alt av
\'ärja, eller å'Lminstone väsentligt fö-rsv ~ua fientliga invasions
företag. Ubåtarnas stor värde därvid är obest,ridligt. 
li.äUor: I Jursvarsstaben utarbetade tabell er och kartor över ty ska 

och italienska ubåtsförlu s ter samt den oJficiella , brittiska 

recl ogöre l se n >> The Battl e 0 f t l1 e A t l an tic >> . 
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Evakuering av sårade från sjöstyrkor. 

Fr:-unfiirl ptt Png-e],ka d t,som c~isku~sionsi~l~g~- till ;inmct ,,l:,·akue riu~ 
2.v s årade » Yid internatlonella mthtar:akarekong-rc.s'f'!t i B ~ 

a .se ~ 
juni Hl.JI a\· 

Förste marinläkare Björn Holmgren, 

\ 'ad j~g här kommer alL siga hänför sig till förlw llanc!e. 
na \'id en sjöSL.)Tl,a, beslående av Cl1L mindre antal pan>a rskcpp 
eller kryssare av upp till 7,500 Lons deplacement. j.agare, uba
Lar och därtill hörande hjälpfartyg samtliga operera nde i eller 
i närheten av egna farYaiten. 

;\lan kan utgå från a<tt etl fartyg, som befunnit sig i str id 
och därvid erhållit per9onal- och malerielhaverier, ä r föga 
rustat aLt lämna en mera 'ingående och omfallande h ji1lp at 
sina s ~uacle. Förbandsmateriel och instrument ha kanske för 
slörls, elektriska belysningen strejkar, förbindelserna ombord 
ii ro brutna och personalen uttröiltad saml p syl' is k t altererad 
efter genomgångna strapatser varför dess al'l)ele ulföres med 
mindre precision. 

Kort sa.gl, vi kunna i allmänhet ej räkna med all de sil 
racle erhålla annat än en första behandling ,,,mbord. innc
fat•lande stillandel av smärta och blödning, skyeldande fö rband 
c,amt inmobilisering av den skadade kwppsclelen same ! whan ~
ling av shocken (blod- eller plasmatransfusion). Den eld ini
liva behandlingen kommer i de allra flesta fall, alt up p<ik.J Lil 'lS 
tills elen sMade bli Y i L placerad på sjukhus i land. 

När och var böra de sårade evakueras från fartyget? 
i\Iecl hänsyn till de sårades v~trd är del önsb·är•l a l L de 

~naras l möjliut erhålla plats ~~ sjukhus eller p~l ett ia su rc tts-
o . ' l . .. Uil" Iar·L va. A andra sidan mas le eva <.uenngen aga n u n .. 

1 • V 0 
der s~1dana omständigheter, a ll personalen, dc s{nacle s: t ' 
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dc friska , och farcygen ej ut sällas för onödiga 1 i:>ker fnm 
:
0
'
1
\]iga flygare och ubåtar. Uneler dessa omslåndighcler iir 

vel1evakuering i öppen sjö under dage1· utesluten. Ett scilla
:d~oande fartyg utgör nämligen el l sftrharl ma l för fientliga 
11""·o•·e och uh~llar. A ven n3'Llelid är en eYakuering i Ö])j)CI1 
fi \'OGU- • L 

: .. "förenad med stora risker för flyg- och uh~1lsaniall. Dess-
51 0 , 1 r·· 1·· 1 · · ·· Ltl.C1 
1
;tom försvm·as oc 1 or anges eYa <.ucnngen a\· en :1ven ma 10 

sjöhämin~. . . . ... . _ . 
Den lampllgas le ltdpunklen lor cvakuenng aY de s~uaue 

fra n farlygen blir därför seelan dessa efter striden å lcrkonnm t 
ti ll sil l basomr[lde i skydd aY sl,ärgården och hasluR,·ärne L 

c.h helst under den mörka delen av dygnet. Jagare cch ÖY-
~i oa mindre fartyg evakueras bllasl och snabhasl direkt vid 
k:j ell er hygga ; de större fartygen därcmol häst a ankar
eller förrtöjningsplats med tillhjälp av mindre farkoster. Så
yäl med hänsyn till risken för flyganfall som Önshärdhe len 
av al l ej överbelasta avlämningsplatserna i land, sjuklrans
pm,Lfordonen, yägarna och sjuUmscn, böra, om eH flertal far 
tyg samtidigt skola eYalzueras, dessa spridas till olika platser 
uteft er kus•lcn. 

Hur hör evakueringen äga rum? 

Icke minst aY erfarenhet från del senaste kriget yela Yi, aotl 
utsikLerna till ett gynnsamt resultat Yid behandlingen av de 
sårade bland annal är beroende av att transporlen till lasa
rettet sk er på skonsammast möjliga sätt med undvikande av 
omlastningar fr~m en hfn· till en annan. önskYärt är s[lledes 
att de sårade under transpoPlen fr ~m. förhandsplatsen ombord, 
till sjuUmscl i land eller lasarc llsfarlygel, liggei.- p ~t samma 
bår, och att on!lastning f1·ån en b[u· 'till en annan undYikes. 
En standardbår bör d~rför am·änclas, Yilken är framkomlig 
Onhord, lät't lå ter sig placeras a sj uktranspo11tfartyg och furdon 
Och som. därjämte är yarm och bekväm. Slridsfarlygen böra 
1 den m~m s:l ~[r möjligt inredas och srtridsförhanclsplaisema 
0111bord s:\ ordn8S, Gl·l en tran-.;porl av dc s~1rade fr:'m förhands-
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pla tsen upp på däck och vidare till sjukhus i lanl[ k 
• . o • l l b b o S. an s l· t~can svang1et oc1 u tan om yle av m ·. JUk lransp:H f . 'C 

.. . d b " ' Il l l l Ut [\· avensmn mm re ala r, v1 'a {Unna wn1n1a i fi .. 1 ,,~ f .. J~ 
. ( no:..l or e l 

kue rmg av så rade, böra va r a så k onstru er ade, alt dc s . . \a-
utan omlaslinjng lä l'l 1-amna föras ned under cbc]· "ll· rttacle 

' . \ ' t'l' .' 
annan uppvärmd plats i skydd för regn, väder och Yind. Pa 

. Evakueringens organisation. 

:'lian m åste räkna med aill e lt iartv,,. som varit st1 id . 
l .. . f'' . l . d " t:> l' C] .;:an snl'Ja or sn1 egen eva 'ucnng; ess rac to är kanske ska-
dad och i varje fall är sändandec av radiomeddelanden ~h·en 
i kryptofO'l.'lll fr:ån eLt fm1Lyg före eller efter strid olämpl igt, enär 
det därigenom för fienden kan röja sin pos i tion och sina U\

siMer. Fartygets b~utar, b årar och annan m a teriel, som er
fordras för avlämningen av de sårade är m ed s lor sannol ikhet 
förstörd eller skadad, personalen decimerad och utlriiHa cl, fa r
tygels manöverduglighet nedsa tt. Under dessa omsliinclighe
ter m ås te eYakueringen mganiseras och ledas av m\ ncl ighel 
i land. 

En fullständ ig plan för emkuering av sårade i kri g.li d fn\n 
sjösLyrkorna m åste ·uppgöras redan i fred srtid och erforderlig 
mater iel f.innas i beredskap (farkoscer , h{lrar, sjukl r:lllsporl 
bilar och omnibussar). P ersonal sl,all ut lagas, sa.marile:lc in
ledas m ed armens och civila myndigheter, m ed sjuldmsmyn
dighcLerna o s v allt för all då det verkligen gäller kunna ge
nomföra en snabb och för de så1adc skonsam evakueri ng till 
lämpligt sj ukhus i land. 
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Den sve nska , ·arv.siudu .s t.-icn :::rbela r t n. J ~Jt' Ll UJ , intensitet .s~m 
: . fö rr . Fö1· a i t möta Lle'l stegrade eft:>dragarr va s nabb:1 , llcts -

11\chJg fartyg av f!]la sil!g· har Kockun13 i Ma lmö genomfört en .synner-
eo\Jga · ' · f.. · f 1lb 1 

\],fattande vGrv~utv ·icJ ·:rmno· som nu .sta r 1~1 or .sm u ~ on.an. j'O'C' ll ·O ; t"l O) 1" to·,·]äo·o·ninn· och utbyg·•ynad i ,Öresund l1ar clf't :sammnn lRgdJ. GeU0111 l - Cb - b - . ~ b .. ... . . . - .f . 
. rk~tRcls - oc!1 Yan·.sområc1et lller an fo r uubblat.s f or 2.tt -~1u UJ•pg.'l t1.ll 
,e .. 30"!' OOJ k\·m Fö1 b)·o·g·andet av farty gsskrov en tmna.s har .S.JH mer an , ' - . - : .. . o o •• • ~ . . . • -" ]bädda r med plats for en att o11cl e, varav cle st01s t. a l,urtll a tag ~ s t~pe .. · · 
fa rtyg upp till 25,008' tow il w. Torrdockorna aro tre. .Med denna ut~ 
ru

3
tning är m an uppe i en bygnad.skapacrtet om ett fartyg.r m ånac\:>r• 

oV de vanligaste briyg.sstorlekarnR fö r modern oceantraf1k. Rerl~n 
!öre verks täHela u tvidgn ingar u p11gick de ans tälldas a n tal till m Pr >In 
JOO() man och nu behövs ,· lter ;igare omkring 1,000. Men rekrytermgen 
r'rbj ude r .oto r a .sYårighete r, h är .som på andra h åll. Ko ck um s .skall i 
fl gg~rna t a em ot ett anta l ita!icnl:'ka pi åtslag:ne, rnaskina rbP1are och 
fo rm Rre för ait fylla ut leden. Onskvärt bacle emellertid varit att 
erforderligt ant al duktiga .oven,-ka arbetare .stått a tt erh ålla till denna 
för vår ekono1Ti oå vik:iga n.YCkP!in dust ri med cle.o.s valutrr~nbril1gandP. 
expor t . . 

Nrec\ anl edni ng av utvidgnings urbetena linr Kockurn s i dagarna 
utgivi t en förnämlig engelskspråkig monografi över före tHget och cies.s 
Ycrk.sam het. I li ustrcnd med vnckra bilder, .såväl i färg .som svart, in-
12des boken med kulturhistoriskt och ,tekniskt intre.ss anta glimtar ur 
det 100- å riga företagels bi.s ttJ ria. Därefter skildras Ko ckums olika 
pro duktiom:gren:u va r fö,· .s ig. Det~ utan j ämförelse viktigaste av cle2sa 
är skeppsbyggeriet. Egen ti ll verknin g av di eselmo torer i' ör oceang-åen
de fartyg har lil\is.~m den red a n på l930-talet genomförda elekt rasvets
ningen av skroven kraftigt bidragit tm st.1i rkanc1 e av cle.ss position som 
intern ationell t .st o ~·nnY. 

Under r ubriken ».Från nitham111arcn till .s,-etsbågen» redogöres Jör 
det a~· b ete, som ledde fra ,m till el -svetsningens cJ.efinitiva genomhrott . 
Problemet var att getlOm minskad dkt hos .skrovet bYgga ett fart,·g 
med ökad Jastk:apacitet trots bibehållna dimensioner. :Man .5 öHe efte;· 
en metod .. som t illät anYänclandc av klenare rnaterialclimen.sioner men 
likväl lerlde till en fartvg.skropJl lika .stark som f örut. D enna metod 
fann man i elsvetsningen. Tidigare hade man använt sig av bågsvets 
ningen endas t för reparntioner, lagninga r och s märre detalja rbeten. K u 
börj ade .svetsningsförbr ancle, först i blygsam om{at.tning, att använrlas 
även på tartyg3 b_,·ggen, ,Stcg för .steg Ya nn man den grunclliga edrrren-
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het :30lll var nöclY~i lllli<!· iö r att k unna ge s ig i kast mP lptt 'a kr::. 
arbete s cm h~·ggundct a v he l.svet.o;:oLle Jartyg . Ko(' k u w, YPrk,1 ~',' antle 
hEr som pionjär. D e l fö r2ia [artyg P>L vi lket ,s yot2ninl.(· i <iiinp l :'1:1r 
ning utiöreles hos K oek.ums var marinens tankm.otodnrh·n· on1

1
latt _ 

. 'M )) .h:· 
n a r en» pa 700 ton s el w byggt HJG'2 . Med e r l'arcnhr t hån 

1 
'111• 

odt ett p::cr ~nd r a byggen bö;·jad o Hrkst2.dec tillänq>a .'\'PI,ninol L' ~ta 
· 1 l ' l] .. J. t D t J" ' t l t· J t t ~' lo r -Jaranre pa ::' . t .stone ar yg. e or.s.a pra.;: 1.s;;: fl.~·pt he~'"Ci 

tankJnrtyget v3r m/t »Drr.conda>> 0111 1G,OO'G d w tons, lenr·r•r·a~ ;.iau;~de 
1' I[J ' t · · 1 .. nq r; 1 ' t · l · 1al'l Je. . . ~ ve ,;umgen u tg.J OI.'l.O lulf J , 'o oc 1 El nmgra c11 1 a<t ~";n. \~eno 

,, ,· etsningen J; ck detta Jartyg 1,000 ton.s s töue last l'ö r lll<t:la :i 11 1.tt ,
1
,
1
n: 

L:rtyg a v .sr. m ma climen.si o ner. V,, J detta bet~·der fö r Lt l'h).:t•t., rh i ;.;t. 
. -~ ... 

ekonomi inses utan vid2.re. D en edorderliga maskinkrallPn llli r t 0 lll 
ntigot mindre till fö ljd av den nä.3tan shita borc1läg;.min;2,en <Olll gör 
mindre m ots tånd vid faltygets gång genom val\ n et än \id ett nitat 
L:rtyg, där .sml virve lbildningar upp~tå vid övu-]fl[!Jllll'll ~ nwll r.n plå
tarna. Aven umlerhålls ko.stna:ien blir för det s\·etsarlc l'artY,S•>( ~ ii()'re 
i Llct att ir,ga liickamlc naglar ·törekomma, .<oom tarva Olllll ilnin; i 
docka, varj äm te r e11.gö ri ngen av tan i.;:n~· na underlättas genmil frinnaron 
GV alla ng~-Jar och v~ixelkanter. 

Den tve ksamma hållning som re<larna i fönst·on e intol.(·o gc•utcmot 
de h olsvctsacic fartygen har num era helt förbytts. i cntuoja.-nl. Jian 
har övel"!a:; l~ommi t till kla r insikt om vilken vin.>i· ,< om l igu:rr i rlera., 
,,t~· rk[l, r•nkel ltct, låga vikt, täthe t och sl äta yta. DämlPLl ha nitham
{·:una pwldiskt tngct helt br3gts t i11 tystnad och .sYet.sMgrn3 ~än~ 
t2.git vid. 

O cll oc:k~ft 3törre nwtodnrtyg är Kockums h uvu ddtklil! a iilherk 
ning, .så bygger varvet iiven fartyg för .spec iel la änclnm i'tl, .sibo m u- båtnr. 
jagare, motortorpedbåtar och andra k.rigsfartyg, isbr.darP, ta gf>irjar 
m 111. .\ vcn.så intar reparationer ocl t k iassningar av fa rt~·g "11 fra!1l 
skj uten pbt.s på programmet. 

Näst skeppsbyggeriet utgör järnvägsvagnar Kockums viktigaste 
tillvcrkning.snbjekt. Rul land e matedel har byggts vid verkct aden ,,å 
l ~ingP clc~ f unnits järnvägar i Sverige. Tillverkning·eu omfatta r >il'rn 
Llicsel motor lok0motiv och cliesclelektri.ska moto~·va gnar. Den trecl.Je 
stora t il herkningsgr cnen är b·auar och broar. Allt bl't\·cl anclc el<' 
ment i modernt kommnmikationsväscncle. 

D en 1·ackra boken f örmedlar inirvcket av ett ~vcnskt imlust riföre
to.g, vilket a ll t i:[rån industrialismens tidigaste år ä digt och oaY1>1tli!I1 

s träva t att gagna s ::mthii! lct genom .stii n rl ig förb ättring av en t'>Hl ]Jögot 
bet.,·clan dt> kon~munikation.smedel ti ll ;o jöss och la n d.>. 

Å.~. 




