
1

Uppsala Universitet, Campus Gotland 
VT 2014  

Kristofer Bengtsson 
C-uppsats i historia 

Handledare: Professor Åke Sandström  

Från dykbåtar till ubåtar- 
Ubåtsvapnets utveckling 1945-1960 

2

 

Bild: Angriffslineal U-Boot typ XXI, KrA, 
ITUV dokument från U 3503 



 2 

Abstract 
 
From underwater boat to submarine – The development of the Swedish submarine 
service 1945-1960 
The scope of this essay is the development of the Swedish submarine service during the period 
1945-1960. 
 
The aim is to answer the following questions: 

- What kind of new technology did Sweden acquire when salvaging the German type XXI 
submarine off Gothenburg at the end of World War II? 

- In what respect did this technology differ from that of the Royal Swedish Navy and did it 
subsequently contribute to the tactical and operational development? 

- What tactical and operational development was accomplished between 1945-1960? 
 
The timeframe, 1945-1960, was chosen since this is when the analysis of the salvaged type XXI 
submarine and related effects was conducted. Furthermore, it is also during this time that the 
Swedish submarine service is beginning to evolve as a result of the new knowledge mentioned 
above and the experiences made by both the allies and the Germans during World War II.  
 
The theoretical framework primarily refers to the theories on naval warfare by Sir Julian Corbett. 
Here the “Fleet in being” and his methods for viewing command have been deemed to be of 
primary interest, also the definition of “basic capabilities” applied by the Swedish Armed Forces 
is referred to in order to simplify certain matters to the reader.  
 
In conclusion, the technology acquired from the Germans provided Sweden not only with new 
actual technology but also a preview of the coming modern submarine and underwater warfare. 
The new technology and the experiences were implemented into the submarine service 
contributed to the fact that the Swedish submarines over a period of ten years developed from 
being underwater boats to actual submarines and subsequently contributed to the Swedish naval 
warfare capability during the Cold War.  
 
Keywords: Submarine, type XXI, Swedish submarine service, snorchel, tactics, operations, basic 
capabilities, Corbett  
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1. Inledning 

Det svenska ubåtsvapnet och den därtill starkt bidragande relaterade industrin är idag 

världsledande inom ubåtsteknik för så kallad ”littoral warfare” eller ”strid i kustnära vatten”. Det 

svenska ubåtssystemet var och är en del av ryggraden i det svenska nationella försvaret och de 

språng som togs i utvecklingen mot detta under perioden 1945-1960 var stora. Den främsta 

uppgiften för ubåtarna under perioden var att fungera som framskjutna spaningsförband mot en 

eventuell motståndare med avsikt att senare kunna insätta alltmer långräckviddiga vapensystem 

mot densamme, exempelvis vid ett eventuellt överskeppningsföretag.1 

 

Den tänkte motståndaren utgjordes av Sovjetunionen och Warszawapakten.2 Dessa hade 

motsvarande uppfattning om Sverige och utgick ifrån att Sverige vid en större konflikt skulle ty 

sig till väst och att Sverige skulle kunna utgöra basområden för styrkor från västmakterna.3 Denna 

uppfattning idag förstärks av att Sverige ingick i det som på sovjetisk sida benämndes TVD 

nordväst eller krigsskådeplatsriktning nordväst samt polska planer från 1955 som visar att Polen 

skulle ta de södra delarna av Sverige med överskeppade markförband.4 

 

Ett visst paradigmskifte för svenskt vidkommande har identifierats i samband med andra 

världskrigets slutskede då en tysk ubåt, U 3503, självsänktes utanför Göteborg 1945. Denna ubåt 

var av en, vid denna tid, ny typ benämnd typ XXI. Den svenska marinen bärgade året senare 

ubåten och genomförde det som kallas för ”reversed engineering” d.v.s. att ubåtens olika system 

plockades ner i beståndsdelar för att därefter sättas ihop igen vilket gjorde att 

konstruktionsprincipen kunde förstås och, svenska, egna komponenter av likartad design kunde 

konstrueras. Detta i sin tur låg till grund för en närmast explosionsartad utveckling inom svensk 

ubåtskonstruktion och fick därmed också till följd att viss taktikanpassning kunde ske. Området 

taktik och operativ utveckling i detta sammanhang har beskrivits mer eller mindre flyktigt varför 

ett försök till en mer djupgående studie upplevs vara av intresse, speciellt med tanke på den 

tidigare nämnda världsledande teknik som finns inom svensk ubåtskonstruktion idag.  

Bakgrunden till detta kan till stor del härledas till åren under och efter andra världskriget och de 

lärdomar som då kunde dras från de krigförande ländernas ubåtsoperationer under detta krig 

samt den tekniska revolution som den tyska industrin hade åstadkommit precis innan krigsslutet, 

                                                
1 von Hofsten, Gustaf, Rosenius, Frank (red.), Kustflottan – De svenska sjöstridskrafterna under 1900-talet, (Kungliga 
Örlogsmannasällskapet, Luleå 2009), s.314 
2 Holmström, Mikael, Den dolda alliansen, (Atlantis, Stockholm, 2011), s.255 
3 Almqvist, Kurt & Gerner, Kristian (red), Kalla kriget – Sverige – En stormakt utan vapen?, (Axel och Margaret Ax:son 
Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, Stockholm, 2012), s.97 
4 Holmström, M, 2011, s.255-256 



 6 

exempelvis genom skapandet av ubåtarna av typ XXI. Denna ubåts tekniska prestanda och 

inverkan på det svenska ubåtsvapnet har beskrivits i flertalet böcker men ingen har valt att mer 

ingående diskutera den inverkan som tekniken fick på taktisk och operativ effekt: därav 

ämnesvalet.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att öka kunskapen om den taktiska och operativa utvecklingen inom det 

svenska ubåtsvapnet med anledning av, framförallt, de nya tekniska rön som hämtades från 

Tyskland efter andra världskriget i samband med bärgningen av den av tyskarna självsänkta 

ubåten av typ XXI.  

 

Frågeställningarna lyder som följer: 

- Vilken ny typ av teknik lyckades Sverige komma över i samband med bärgningen av den 

tyska typ XXI-ubåten utanför Göteborg efter krigsslutet? 

- Vad skilde denna teknik från, i Sverige, redan befintlig teknik och på vilket sätt bidrog 

den till den taktiska och operativa utvecklingen?  

- Vilken taktisk och operativ utveckling avseende ubåtssystemet i Sverige genomfördes 

åren 1945-1960?  

 

1.2 Avgränsningar 

Den direkta avgränsningen rent ämnesmässigt är det svenska ubåtssystemet. Enda direkta 

avvikelsen från denna avgränsning är en kortare beskrivning av utvecklingen av det tyska 

ubåtssystemet under åren 1941-45. En kortare bakgrundsredogörelse behöver göras för att belysa 

de lärdomar som drogs av det tyska ubåtsvapnet under andra världskriget i samband med, 

framför allt, de allierades ökade ubåtsjaktförmåga med såväl ytfartyg som luftburna enheter.  

 

Endast åren 1945 till 1960 belyses, undantaget den ovan angivna bakgrundbeskrivningen om de 

tyska erfarenheterna, på vilka de svenska tekniska, taktiska och operativa lösningarna sedan 

baserades. Dessutom redovisas en kortare redogörelse för det svenska ubåtsvapnet och dess roll 

före och under det andra världskriget för att ge läsaren en ökad förståelse för systemet och dess 

uppgifter och utveckling. Utbildning av personal i ubåtstjänst och det tekniska handhavandet av 

ubåten belyses ej. 

 



 7 

Ytterligare en avgränsning utgörs av kravet på att uppsatsen inte faller inom ramen för sekretess. 

Av denna anledning har uppsatsen sekretessgranskats av underrättelse- och säkerhetssektionen 

vid Första ubåtsflottiljen. 

 

1. 3 Tidigare forskning 

Det har skrivits en del om det svenska ubåtsvapnet och dess utveckling tidigare. En bok som till 

viss del används i föreliggande uppsats är Ubåtsvapnets krönika inför dess 100-årsjubileum 2004. 

Den som har agerat redaktör är Roderick Klintebo vilken har en bakgrund inom ubåtssystemet 

som ubåtsofficer, fartygschef och ubåtsförbandschef och pensionerades som kommendör. 

Utöver redaktören återfinns även ett antal medförfattare vilka, även de, har en bakgrund i 

ubåtssystemet.5  

 

En bok har skrivits specifikt rörande U 3503, dess självsänkning och det svenska arbetet med den 

återfunna materielen. Boken (U 3503 Dokumentation) är skriven av Lennart Lindberg, före detta 

skeppsbyggnadsingenjör vid Kungliga Marinförvaltningens ubåtsbyrå.6 

 

Ännu ett verk som har varit till stor hjälp vid arbetet med föreliggande uppsats har varit Gustaf 

von Hofstens och Frank Rosenius ”Kustflottan”7 i vilken de svenska sjöstridskrafterna under 

1900-talet har beskrivits ingående vad avser såväl helhetsbild som enskilda system. Även i denna 

bok förekommer uppgifter om den från den tyska tekniken stammande svenska utvecklingen om 

än inte i fullt så stor skala som i exempelvis Klintebos verk. Både von Hofsten och Rosenius har 

ett förflutet inom Flottan och slutade sina karriärer som kommendör 1 respektive viceamiral. 

 

Utöver detta tillkommer ett antal mindre artiklar samt övrig litteratur ur vilka viss information har 

tagits, exempelvis Curt Borgenstams bidrag till Under svensk flagg nr 1 19938 vilket även det 

behandlar U 3503 och dess bidrag till svensk ubåtskonstruktion eller Gustaf von Hofstens och 

Jan Waernbergs ”Örlogsfartyg ”9 vilka har bidragit till såväl material som aktivt ingår i arbetet 

som underlag för fortsatt undersökning såsom i det sistnämnda fallet. 

 

                                                
5 Klintebo, Roderick (red.), Det svenska ubåtsvapnet 1904-2004, (LITERATIM, Stockholm, 2004), s.5 
6 Lindberg, Lennart, U 3503 – Dokumentation, (Marinlitteraturföreningen nr 87, Stockholm, 2002), s.7 
7 von Hofsten, Gustaf, Rosenius, Frank (red.), Kustflottan – De svenska sjöstridskrafterna under 1900-talet, (Kungliga 
Örlogsmannasällskapet, Luleå 2009) 
8 Borgenstam, Curt, U 3503 – Ett ”krigsbyte” och dess inflytande på svensk ubåtskonstruktion (Under svensk flagg, 
Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvar, årgång 89, nr 1 1993) 
9 von Hofsten, Gustaf, Waernberg, Jan, Örlogsfartyg – Svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg, (Svenskt 
Militärhistoriskt Bibliotek, Luleå, 2003) 
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1.4 Metod 

Avsikten är att genomföra en fallstudie genom en inledningsvis beskrivande analys av 

grundförutsättningar för att sedan göra detsamma vad utvecklingen anbelangar. Därefter är 

avsikten att jämföra det taktiska och operativa nyttjandet vad avser ubåtar utrustade enligt 

grundförutsättningarna för att sedan väga detta gentemot ubåtar vilka hade genomgått utveckling. 

För att förenkla förståelsen har nedan redovisade teoretiska referensram valts vilken tydliggör 

berörda faktorer och ger möjlighet till en samlad bild.  

 

Jämförelsen var tänkt att göras utifrån reglementen och stridsanvisningar alternativt övningsorder 

och företagsorder för respektive ”enhetstyp”. Efter ett antal försök var detta tvunget att delvis 

ändras eftersom den främsta källan i sammanhanget var tänkt att vara de taktiska och operativa 

anvisningar vilka färdigställdes under slutet på 1950-talet av bland annat amiral Stefenson.10 Dessa 

anvisningar har tyvärr inte lyckats lokaliseras vid Krigsarkivet dit de enligt uppgift från Första 

ubåtsflottiljen och Marinbasens expeditionsavdelning ska ha sänts efter det att de föll för 

åldersstrecket och försvann från den faktiska taktiska och operativa planeringen. Anvisningarna 

har lyckats följas såtillvida att de är bekanta för äldre personal vid 1.ubåtsflottiljen och för 

personal på Marinbasens expedition som hanterar sådant arkivmaterial som förbanden inte längre 

har möjlighet att förvara men som, med hänsyn till sin natur, fortfarande skall sparas. Material 

som ej längre anses behövas vid förband sänds till Krigsarkivet för arkivering och förvaring. 

Krigsarkivet fick en stor arbetsbelastning i samband med försvarsbeslutet 2004 då 

marinkommandona, tillsammans med ett antal förband lades ner och en stor del av 

expeditionstjänsten inom Försvarsmakten omorganiserades. 

 

Därför fick en ny plan utarbetas som innebar att skrivelser och ett antal dokument rörande den 

tyska ubåten U 3503 kunde tas fram. Dessa skrivelser tillsammans med erfarenhetsrapporterna 

kring studierna av den tyska ubåtstekniken och ubåtstaktiken samt därpå följande 

implementeringar och undersökningar vid det svenska ubåtsvapnet utgör grunden i föreliggande 

uppsats. 

  

                                                
10 Intervju med amiral Bror Stefenson (pen) 11/10 - 2013 i dennes hem. Intervjun rör amiralens syn på svenskt 
ubåtsvapens taktiska och operativa utveckling under framförallt 1950-talet, transkript s.2 Amiral Stefenson har ett 
förflutet som ubåtsofficer, fartygschef, ubåtsförbandschef samt chef för Försvarsstaben.  
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1.5 Material och källkritisk granskning 

Källmaterialet utgörs av order, skrivelser, rapporter, och taktiska spel. Dessa är samtliga 

utarbetade för att nyttjas av Försvarsmakten och har bedömts vara så pass känsliga att de har 

belagts med sekretess. Sekretessen samt det sammanhang som dessa är utarbetade för gör att 

tillförlitligheten vad avser den dåtida uppfattningen bedöms vara tillräckligt god för att kunna 

utgöra en grund för uppsatsen.11 Dock skall det beaktas att de dåtida bedömningarna baseras på 

informationsinhämtning vilket gör att det de facto är bedömningar. Det faktiska läget kan sedan 

ha varit annorlunda och i förekommande fall diskuteras dessa diskrepanser löpande i texten. 

 

Uppsatsen baseras också på intervjuer12 med amiral Bror Stefenson som började sin 

sjöofficerskarriär i ubåtstjänst 1952 där denne seglade på bland annat U3 som då blivit utrustad 

med en kopia av den från U 3503 tagna tyska snorkeln. Amiral Stefenson uppger att uppgifter om 

specifika detaljer i någon utsträckning kan ha fallit i glömska.  

 

De taktiska spel13 som används som källmaterial i föreliggande uppsats har som främsta uppgift 

att söka visa på en utveckling från andra världskriget till slutet på 1950-talet och det sätt på vilket 

operationer med ubåtar planerades och genomfördes på stabsnivå. Nyttjandet av dessa taktiska 

spel utgör inte bara tidstypiska dokument utan visar också på hur den faktiska utbildningen14 i 

ämnet gick till vilket anses utgöra ett starkt argument i ett källkritiskt sammanhang.  

 

Övrigt material utgörs av författare såsom Marco Smedberg och Mikael Holmström. Den 

förstnämnde har skrivit ett antal böcker om militär teori, taktik, operationer och strategi. Dessa 

verk nyttjas bland annat vid den svenska officersutbildningen. Holmström är journalist på 

Svenska Dagbladet och är där specialiserad på säkerhetspolitik. Holmströms bok ”Den dolda 

alliansen” är resultatet av ett flera år långt research- och intervjuarbete där den svenska hållningen 

gentemot stormakterna under det kalla kriget diskuteras och belyses.  

 

1.6 Genomförande 

Avsikten är att inledningsvis ge en bakgrundsbeskrivning av det svenska ubåtsvapnet i form av en 

kort exposé från 1904 som mynnar ut i verksamheten under andra världskriget vilket sedan ägnas 

                                                
11 I egenskap av ubåtsofficer besitter skribenten viss sakkunskap inom ämnet. 
12 Genomfördes som samtalsintervju med ljudupptagning i amiralens hem. 
13 Se referenslista pkt 5.4.1 – Kungliga Sjökrigsskolan taktiska spel 
14 Här avses taktisk utbildning och omfattas därför inte av avgränsningen som snarare avgränsar gentemot teknisk 
eller ubåtsspecifik utbildning.  
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något mer uppmärksamhet. Därefter är tanken att kort försöka beskriva det tyska ubåtsvapnets 

utveckling under andra världskriget. Härigenom hoppas direkta skillnader kunna åskådliggöras för 

att sedan gemensamt kunna utmynna i bärgningen av den tyska typ XXI-ubåten U 3503 utanför 

Göteborg. Med detta som grund diskuteras det huvudsakliga ämnesområdet: Taktisk och operativ 

utveckling av det svenska ubåtsvapnet i samband med tekniska framsteg. Detta avses belysas och 

diskuteras löpande i texten kopplat mot såväl intervjuunderlag som skriftliga källor och litteratur. 

Avslutningsvis är avsikten att besvara gjorda frågeställningar i mer konkret form samt även kort 

analysera uppnådda resultat.  

 

1.7 Begreppsförklaring 

För att förenkla för läsare som inte är fullt förtrogna med ubåtsspecifika och sjömilitära termer 

förklaras och definieras ett antal grundläggande begrepp nedan: 

Begrepp Förklaring 

Ekoradio Äldre uttryck för radar (Radio Detection And Ranging). Utrustning 

som genom radiovågor mäter riktning och avstånd till föremål.15  

Företag Sjömilitär verksamhet benämns företag16, exempelvis 

överskeppningsföretag, spaningsföretag etc. 

Hydrofon Passiv sensor, enkelt uttryckt ”undervattensmikrofon” för att lyssna på 

undervattensljud. Hydrofonarrangemang bestod av flertalet 

mikrofoner. I dagsläget benämns sådana installationer ”sonar” efter 

engelskans Sound Navigation And Ranging men kan då innebära såväl 

aktiva som passiva sensorer.17 Aktiva sensorer fungerar på liknande sätt 

som en radar genom att en puls sänds ut och då den träffar något 

studsar tillbaka och ger riktning och avstånd till detta föremål. 

Hydroakustik Ljudets väg genom vatten.18 

Kollisionsfritt djup Det djup en ubåt befinner sig på då den går fritt från på ytan 

uppträdande fartyg och av dessa släpad materiel såsom fisketrålar eller 

motsvarande.19 

Luftmast Utrustning som används för att kunna förse dieselmotorerna på en 

dykt ubåt med luft utifrån fartyget då ubåten går på periskopsdjup.20 

                                                
15 http://www.ne.se/radar?i_h_word=ekoradio Nationalencyklopedin 
16 Smedberg, Marco, Om sjökriget – Från Svensksund till smygteknik, (Page One Publishing AB, Stockholm, 1996), s.241 
17 http://www.ne.se/hydrofon http://www.ne.se/sonar Nationalencyklopedin 
18 http://www.ne.se/sok?q=hydro http://www.ne.se/akustik Nationalencyklopedin 
19 Ub I M:Allmän, 2000, s.10 
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Marschläge Jämställs med det modernare uttrycket ytläge. Innebär att ubåten 

befinner sig på ytan med tomma ballasttankar.21 

Perifon Aktiv sonar.22  

Periskop Instrument för att kunna se över framförvarande hinder.23 I detta 

avseende en höj- och sänkbar mast från vilken vattenytan kan 

observeras nerifrån ubåten. 

Periskopdjup Det djup en ubåt går på för att med periskopet kunna observera 

föremål på ytan.24 Är även det djup som avses då ubåten beskrivs som 

snorklande i texten. 

Radar Se ”ekoradio”. 

Snorkel Se ”luftmast”. 

Sonar Se ”hydrofon”. 

Torped Torpeden är ett självgående undervattensvapen vilket är avsett för en 

motståndares fartyg.25 Från början sköts torpeden ut som ett 

rakskottsvapen vilket innebar att den gick på rak kurs så länge som 

dess bränsle räckte alternativt att den träffade ett mål. Idag finns 

trådstyrda torpeder. 

Uläge Undervattensläge, ubåten framförs under ytan med fyllda 

ballasttankar.26 

Ytläge Se ”marschläge”. 

Överskeppningsföretag Operation som utförs i syfte att transportera förband och materiel 

sjövägen.27 Fördelen med användandet av fartyg vid exempelvis 

transport av förband är den stora lastmängden kontra samma typ av 

transport med flyg. 

 
Något som också bör belysas är innebörden av taktisk och operativ utveckling i föreliggande 

uppsats. Med taktik avses här nyttjandet av enskilda eller mindre grupper av taktiska enheter för 

att uppnå ett större mål i samverkan med andra liknande formationer av samma eller olika typer. 

Det senare utgör en operation, det vill säga att det taktiska agerandet bär mot det gemensamma 
                                                                                                                                                   
20 http://www.ne.se/sok?q=luftmast Nationalencyklopedin 
21 Försvarsmakten, Ub I M:Allmän - Ubåtsintstruktion för marinen – Allmänna föreskrifter för tjänsten på ubåt, 
(Försvarsmakten, Stockholm, 2000), s.12 
22 Klintebo, R, 2004, s.125 
23 http://www.ne.se/periskop Nationalencyklopedin 
24 Ub I M:Allmän, 2000, s.10 
25 http://www.ne.se/torped/329687 Nationalencyklopedin 
26 Ub I M:Allmän, 2000, s.11 
27 Försvarsmakten, DMarinO – Doktrin för marina operationer 2005, (Försvarsmakten, Stockholm, 2005), s.42 
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större målet och taktiken kan även i viss mån dikteras av målet med operationen. Operationen i 

sig kan vidare syfta till att uppnå exempelvis strategiska mål, vilket inte avses att direkt belysas i 

denna uppsats.28 De enskilda taktiska enheternas manöver och verkan går under termen 

stridsteknik och detta avses inte heller belysas.  

 

1.8 Disposition 
I det första kapitlet behandlas uppsatsens struktur, syfte, teori och metod. Även 

begreppsförklaringen återfinns i detta kapitel. I därpå följande två kapitel redogörs för 

teorianknytning respektive studien. Studien koncentreras inledningsvis till den tekniska 

utvecklingen. Slutmålet är dock att redogöra för den taktiska och operativa effekten av den tekniska 

utvecklingen. I början återfinns redogörelser för såväl utvecklingen som bakgrunden till den. 

Utöver detta diskuteras såväl utveckling som bakgrund kopplat till frågeställningar och teori. 

Avslutningsvis, i kapitel fyra, redovisas dragna slutsatser och förslag på fortsatt forskning. 

Referenslista återfinns under kapitel fem. 

 

 

  

                                                
28 Försvarsmakten, DGemO - Doktrin för gemensamma operationer 2005, (Försvarsmakten, Stockholm, 2005), s.27-28 
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2. Teorianknytning 

Den teoretiska utgångspunkt som används är Sir Julian Corbetts teorier om sjökriget, framförallt 

med avseende på teorierna kring ”Fleet in being” och ”bestridande av sjöherravälde”. Dessa 

begrepp, tillsammans med många andra av Corbetts teorier, används idag av flertalet 

västerländska mariner och upplevs utgöra en god förklaringsmodell vad avser möjligheter och 

begräsningar, framförallt i det operativa spektret.  

 

För att söka tydliggöra utvecklingen på det taktiska planet avses de sex grundläggande 

förmågorna angivna i den svenska försvarsmaktens doktrinsamling att användas: ledning, verkan, 

rörlighet, skydd, underrättelser/information, uthållighet.29 Dessa är i sig en förenkling av flertalet militära 

aspekter och skall ses som samlingsnamn för olika, i dessa, ingående komponenter och variabler. 

Ur ett rent historiskt perspektiv är de förvisso inte självklara men för att förenkla beskrivningen 

av utvecklingen avses de likväl nyttjas i detta syfte. 

 

2.1 Corbetts sjökrigsteorier 

Den av Corbett stipulerade teori som främst avses användas i föreliggande uppsats är den som 

rör ”Fleet in being”. ”Fleet in being” syftar i huvudsak till att avskräcka alternativt förvägra 

motståndaren möjlighet att operera i ett givet geografiskt område under given tidsram endast 

genom att presentera en synlig övermakt vad avser sjöstridskrafter, möjligen med andra 

understödjande och samverkande30 förband, exempelvis flygstridskrafter. Ovan nämnda ramar 

bestäms då av den egna sidan.  

 

Detta skall i sin tur ses i skenet av syftet med sjökrigföringen enligt Corbett: 

 

Syftet med all sjökrigföring är alltid- direkt eller indirekt – att  

antingen säkra kontrollen till sjöss eller att hindra fienden att 

säkra den.31 

 

Ur detta påstående kan det utläsas att det för all del går att dra paralleller mellan striden på land 

och striden till sjöss men att striden till sjöss utgår från helt andra faktorer än den på land. Detta i 

avseendet att striden på land syftar till att vinna kontroll över terräng eller områden i avsikt att 
                                                
29 Försvarsmakten, DGemO - Doktrin för gemensamma operationer 2005, (Försvarsmakten, Stockholm, 2005), s.60-61 
30 Med understödjande avses här stödjande. Samverkan innebär i denna kontext att förbanden tillsammans löser 
uppgifter (inte nödvändigtvis samma) som bär mot samma mål. 
31 Smedberg, M, 1996, s.15 
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förvägra motståndaren tillträde eller möjlighet att nyttja dessa32 medan striden till sjöss utgår från 

att kontrollera exempelvis trafikleder och motsvarande.33 Det går alltså inte att ”ockupera” ett hav, 

möjligen kan nyttjandet av det för transporter eller stridshandlingar kontrolleras av endera 

stridande part.34 Detta är något som den marina operationskonsten utgick ifrån vid de valda 

punkter i historien som avses behandlas i föreliggande uppsats och som fortfarande är 

förhärskande.  

 

Det ovanstående skiljer sig från en annan teori som avser utövandet av sjöherravälde vilket kan 

innehas av den egna eller den andra sidan. Därefter, beroende på vem som äger sjöherraväldet, är 

det upp till motparten att söka bestrida detta sjöherravälde, om möjligt. Det är också här som 

”Fleet in being” kommer in i bilden, som en metod för att bestrida motståndarens 

sjöherravälde.35 

 

En möjlig anledning till ett ”bestridande av sjöherraväldet” kan vara den ena sidans val att ha en 

defensiv hållning gentemot motståndaren baserat på uppfattningen om att denne är starkare 

vilket gör att renodlade offensiva operationer mot densamme ter sig mindre lönsamma. Under 

dylika förutsättningar kan offensiva utfall göras, men inte med annat syfte än att slå mot, 

exempelvis, motståndarens kommunikationslinjer.36 

 

En intressant aspekt på ovan nämnda, syftande på föreliggande uppsatsämne är Daniel 

Landquists37 uppfattning om ”Fleet in being”. Att enbart hålla en flotta är alls inte tillräckligt för 

att denna skall kunna appliceras inom ramen för teorin kring ”Fleet in being” utan flottan måste, 

särskilt om den är numerärt underlägsen motståndarens, användas aktivt.38 

 

Om utgångspunkten för applicerandet av Landquists teori är att det svenska ubåtsvapnet under 

föreliggande tidsperiod hade som främsta uppgift att spana och därefter insätta vapen mot en 

sjöburen motståndare som antogs komma från Warszawapakten och därför förmodades vara 

större och kraftfullare än den egna sidan är denna uppfattning tämligen rimlig. Att ubåtarna i 
                                                
32 Utöver att exempelvis slå, hindra eller fördröja en motståndare. 
33 Smedberg, M, 1996, s.13 
34 Smedberg, M, 1996, s.15 
35 Corbett, Sir, Julian Stafford, Some Principles of Maritime Strategy, (United States Naval Institute, Annapolis, 1988), 
s.165-166 
36 Widén, Jerker, Theorist of Maritime Strategy – Sir Julian Corbett and his Contribution to Military and Naval Thought, 
(Ashgate, Farnham, 2012), s.129 
37 http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=10985 besökt 2014-04-22, presentation av A Daniel Landquist. 
Landquist gjorde sig ett namn inom den svenska marinen som en mycket duglig marinofficer och skrev ett antal 
böcker under början och mitten av 1900-talet rörande marin strategi och marina operationer.  
38 Widén, J, 2012, s.133 
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detta fall skulle verka avskräckande mot en eventuell angripare genom sin blotta existens är 

sannolikt. Samma förhållande tillskrivs ubåtarna idag.39 

 

Teorierna används i ett senare skede av studien för att på ett enklare sätt påvisa den vikt som 

teknikutvecklingen hade för det svenska ubåtsvapnets taktiska och operativa utveckling. Detta 

genom att skapa en grundläggande förståelse för sjökriget samt ge en möjlighet att väga 

Ubåtsvapnets uppgift gentemot faktiska resurser och förmågor inom ramen för ”Fleet in being” 

och ”bestridande av sjöherravälde”.   

 

2.2 Grundläggande förmågor 

De grundläggande förmågorna kommer att i föreliggande uppsats användas, för att enklare 

förklara vissa utvecklingar och skeenden inom ramen för marina operationer.  

 

Nämnda förmågor återfinns i Försvarsmaktens doktrinsamling för operationer från 2005. Att den 

är så pass ny i förhållande till uppsatsämnets avgränsning i tid skall ej ses som en anakronism då 

sammanfattningen i grundläggande förmågor snarare hjälper läsaren att nå en högre förståelse 

vad avser de militära tankar och resonemang som har förts för att förstå det historiska skeendet 

senare i texten. 

 

Tanken med denna modell i den militära teorin är att den skall fungera som ett verktyg för att 

såväl beskriva som att analysera militära händelser och militär verksamhet. Anledningen är att 

sådana skeenden oftast är av komplex natur och därför behöver styckas upp för att sedan kunna 

forma en helhetsbild för såväl betraktare som den som genomför verksamheten och strävar mot 

att nå det tänkta målet med denna. Förmågorna skall alla ses som ingående delar i verksamheten, 

inte separata funktioner. De ingående delarna i modellen är: ledning, verkan, rörlighet, skydd, 

underrättelse/information, uthållighet.40 Nedan följer en kort sammanfattning över vad som avses med 

respektive punkt i föreliggande uppsats. 

 

Ledning 

Med ledning avses dels ledning av förband från högre stab eller chef. Ledning innefattar även 

planering och genomförande av ett företag samt återrapportering efter genomfört företag oavsett 

                                                
39 Edling, Per, Kk, Corbett * 2, (Tidskrift i Sjöväsendet, Kungliga Örlogsmannasällskapet, N:r 5 2013), s.455 
40 Försvarsmakten, DGemO, 2005, s.60-61 
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resultat, detta för att högre chef skall kunna fortsätta leda och samverka. Vidare avses även den 

rent tekniska förmågan till ledning beröras inom denna punkt.  

 

Verkan 

Begreppet verkan innebär förmågan hos en plattform41 eller ett förband42 att avge verkan med 

sina huvudsakliga system oavsett om det är med elektroniska medel för att störa en motståndare 

eller som del i ett konventionellt vapensystem med syfte att direkt skada en motståndare på det 

fysiska såväl som det psykiska planet. För ubåten kan verkan åstadkommas med egna vapen 

såsom torpeder men den kan också bidraga till verkan från andra förband genom fartygets 

spaningssensorer och delgivning av denna information till högre chef. 

 

Rörlighet 

Rörlighet innefattar här förmågan hos ett förband eller plattform att genomföra förflyttning med 

betoning på förflyttningssätt och därmed ingående delar vad avser maskineri och dylikt. En ubåt 

har förmågan att kunna röra sig i såväl vertikal- som horisontalled vilket ger en ökad dynamik i 

dess användande till skillnad från ytfartyg.  

 

Skydd 

Med skydd avses den skyddsverkan och motståndskraft som plattformen eller förbandet äger mot 

exempelvis fientlig vapenverkan eller annan påverkan från exempelvis elektroniska stör-, 

spanings-, eller verkanssystem vilket nämndes under punkten verkan. Ubåtens skyddsförmåga är 

baserad dels på dess uppträdande men framförallt dess motståndskraft mot verkan och andra 

yttre, påverkande faktorer.  

 

Underrättelser/information 

Förbandets eller plattformens förmåga att planera, inhämta, bearbeta, analysera och distribuera 

underrättelser och information är det som här avses med begreppet. En ubåt inhämtar 

kontinuerligt information om sin omgivning för att på så sätt kunna framföras utan att komma i 

exempelvis närsituationer med andra fartyg. Denna uppfattning om omgivningen kan användas i 

rent spaningssyfte. 

 

 

 
                                                
41 Med plattform menas enskilt fartyg eller fordon. 
42 Med förband menas mark-, flyg- eller sjöförband exempelvis: pluton, kompani, bataljon, division, flottilj etc. 
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Uthållighet 

Här menas med begreppet uthållighet förbandets eller plattformens förmåga till uthållighet vad 

avser aktionsradie, återhämtningsmöjligheter och klimat för personalen och dylikt. Direkta 

inverkande faktorer på en ubåt kan exempelvis vara batterikapacitet för gång i undervattensläge, 

förmågan att ladda dessa batterier, tillgången på färskvatten och andningsluft, möjligheten att 

försörjas i bas och liknande. 
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3. Studie 

Ubåten som vapensystem gjorde sin första riktigt stora insats under första världskriget 

då framförallt Tyskland använde sina ubåtar i offensiva operationer mot motståndarnas 

örlogsfartyg samt deras försörjningslinjer. På grund av ett försämrat försörjningsläge införde 

Tyskland det så kallade oinskränkta ubåtskriget i början av 1917. Från brittisk sida besvarades 

detta med införandet av ett konvojsystem43 vilket fick avsedd verkan då ubåtarna inte på samma 

sätt kunde anfalla enstaka fartyg utan att motåtgärder vidtogs av de brittiska fartygsförbanden.44  

 

3.1 Det svenska ubåtssystemet 

Sverige har haft ett ubåtsvapen sedan 1904 då den första svenska ubåten, ”Hajen I”, 

sjösattes.45 Ubåten var en enklare konstruktion med starkt begränsad aktionstid i undervattensläge 

och med enbart en torpedtub. I samband med unionskrisen 1905 fick ”Hajen” order om att 

ansluta eskadern i Göteborg med beredduppgiften att anfalla norska sjöstridskrafter i händelse av 

att krig skulle utbryta.46 ”Hajen” och ubåtssystemet sågs som en tillgång för den svenska flottan 

varför fortsatt utveckling följde och Sverige påbörjade i och med detta en framgångsrik 

ubåtsanskaffning där tanken var att det skulle finnas både större och mindre ubåtar med 

uppgifter att verka på öppet hav respektive i skärgårdsmiljö.47 

 

3.1.1 Första världskriget, mellankrigstiden och andra världskriget 

Under det första världskriget utgjordes den huvudsakliga verksamheten för det svenska 

ubåtsvapnet av övningar och beredskapstjänst. Ubåtsvapnet blev i praktiken en ”Fleet in being”, 

speciellt efter att antalet ubåtar utökades kraftfullt under perioden.48 

 

Under mellankrigstiden genomfördes en omfattande nedrustning av den svenska krigsmakten 

men bland annat tilläts ubåtsutvecklingen fortgå, vilket resulterade i ett antal nya ubåtstyper under 

1920- och 1930-talen, bland annat särskilda minutläggningsubåtar.49 

 

                                                
43 Konvoj är i detta fallet en samling fartyg vilka går tillsammans. Konstellationerna kan variera men under de båda 
världskrigen gick fartygen ofta i kolonner. Konvojer kan vara såväl skyddade som oskyddade. Då de är skyddade 
agerar militära förband som skydd mot exempelvis ubåtar eller flygstridskrafter. 
44 Smedberg, M, 1996, s.104-105 
45 Klintebo, R, 2004, s.15-20 
46 Klintebo, R, 2004, s.21 
47 Klintebo, R, 2004, s.23 
48 Klintebo, R, 2004, s.29 
49 Klintebo, R, 2004, s.32-36 
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Under andra världskriget byggdes ett antal så kallade kustubåtar vilka främst var avsedda att, som 

namnet antyder, verka strax utanför kusten och på så sätt fungera i avvärjandet av en 

kustinvasion. Ubåtstypen tillkom i syfte att kunna producera fler ubåtar till en mindre kostnad.50 

Totalt byggdes under kriget 19 ubåtar av olika typer varav nio var av typen kustubåt. Tillskottet 

medförde ett ökat tryck på utbildning vilket gjorde att ubåtsvapnet än en gång fann sig ha 

huvuduppgiften att bestrida beredskapstjänst samtidigt som det skulle bedriva en omfattande 

övningsverksamhet.51 Utöver dessa uppgifter tillkom spaningsföretag och patrullering i anvisade 

områden längs med de egna kusterna samt in mot Finska Viken. I händelse av ett krigsutbrott 

hade ubåtarna stående offensiva order att med hög risktagning anfalla prioriterade fientliga mål 

såsom större örlogsfartyg, mineringsförband och dylikt.52 

 

Det var också under andra världskriget som Sveriges enda större ubåtsolycka inträffar då ubåten 

”Ulven” minsprängdes utanför Göteborg den 15 april 1943.53 

 

3.1.2 Kallt krig 

Efter andra världskriget sänktes den så kallade järnridån över delar av östra Europa och Sverige 

fann sig plötsligt stående mellan de två huvudsakliga internationella politiska maktblocken: öst i 

form av Sovjetunionen och Warszawapakten och väst i form av USA och NATO.54 Detta var 

kanske inte fullt ut uttalat 1945 men att motståndaren främst sågs komma från öst vittnar bland 

annat de taktiska sjökrigsspelen från Kungliga Sjöstridsskolan om.55 

 

Ubåtsvapnets främsta uppgift under den aktuella tidsperioden (1945-1960) var huvudsakligen 

invasionsförsvar56 vilket framförallt övades genom olika torpedskjutningsövningar av varierande 

svårighetsgrad.57  

 

                                                
50 Klintebo, R, 2004, s.36 
51 Klintebo, R, 2004, s.37 
52 Klintebo, R, 2004, s.39-42 
53 Klintebo, R, 2004, s.43 
54 von Hofsten, G, Rosenius, F, 2009, s.135 
55 Kungliga Sjökrigsskolan, Taktiskt Sjökrigsspel A/42-43 - Blå Operations-PM (Avhemligad 2013-11-26) - Kungliga 
Sjökrigsskolan, Taktiskt sjökrigsspel nr 3 – Grupparbete ”Anfall mot konvoj väst Dagö-Ösel” (1955) (Avhemligad 2013-11-26) 
56 Försvarsmaktens främsta syfte var att kunna försvara riket mot en invasion från såväl havet och luften som på 
land. 
57 Stefenson, Bror, Från periskop och brygga – Ubåtsman och amiral under kalla kriget, minnesbilder från tiden 1948-1991, 
(Bokförlaget Magnus Ullman, Stockholm, 2007), s.17 
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Att Sverige inte var aktivt krigförande under det andra världskriget gjorde ingalunda att 

utvecklingen avstannade, men det var först efter kriget som det var möjligt för den svenska 

marinen att till fullo dra slutsatser av vidareutvecklingen inom undervattensstridsområdet. 

Många influenser och erfarenheter kunde tas från de tyska ubåtsoperationerna, vilket också 

gjordes efter bärgningen av U 3503.58 

 

3.2 Den tyska utvecklingen – lessons learned 

Det tyska ubåtsvapnet bedrev under första världskriget, vilket har nämnts ovan, framgångsrika 

offensiva operationer mot såväl fiendens örlogsfartyg som dess försörjningslinjer och där 

trafikerande handelsfartyg, trupptransportfartyg med mera. Dessa offensiva operationer 

utvecklades under 1917 till så kallat oinskränkt ubåtskrig, till stor del beroende på det försämrade 

tyska försörjningsläget vilket var ett resultat av en den brittiska handelsblockaden.59  

 

Under mellankrigstiden skedde viss utveckling inom ubåtsområdet och vid utbrottet av andra 

världskriget hade de flesta länder i västvärlden ett eget ubåtsvapen. Det tyska ubåtsvapnet fick 

ännu en gång gå i bräschen för den tyska sjökrigföringen och likt under första världskriget gick 

det inledningsvis bra för att sedan stagnera. Förlusterna blev oerhört höga och den nya materielen 

som var framtagen nådde inte ut i tillräckligt stor utsträckning för att kunna ha någon markant 

inverkan på krigsförloppet. 

 

Följande avsnitt om det tyska ubåtsvapnet under andra världskriget utgår till stor del ifrån de 

lärdomar som den svenska marinen redovisade efter omhändertagandet av material och 

utfrågningen av besättningen på den självsänkta ubåten U 3503.  

 

Något som det tyska ubåtsvapnet tog fram var användandet av en luftmast eller en så kallad 

snorkel efter det att den tyska marinen hade studerat en motsvarande konstruktion på en erövrad 

holländsk ubåt.60 De klara fördelarna med luftmasten var att ubåten nu inte längre behövde ladda 

sina batterier på ytan utan istället kunde förflytta sig dolt under vattenytan över tiden. Snorkeln 

gav inte enbart dieselmotorerna det syre de behövde för att fungera utan gav också en 

                                                
58 Klintebo, R, 2004, s.45-47 
59 Smedberg, M, 1996, s.104-105 
60 Rössler, Eberhard, U-Boottyp XXI, (Bernhard & Graefe Verlag, Bonn, 2013), s.23 
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bonuseffekt på så sätt att den bidrog till att ventilera ubåten61, vilket var ett måste. Det enda som 

kunde röja ubåten i sammanhanget var det uppstickande snorkelhuvudet och periskopet.  

 

De tyska ubåtarna hade ett antal standardförfaranden vid utlöpande mot slutet av kriget. 

Nyckelpunkter häri var att leden framför ubåtarna inledningsvis röjdes av minsvepare samt att 

jaktflyg fungerade som skydd mot allierat attack- och jaktbombflyg. Utlöpte ubåtarna i grupp 

hade fartygscheferna ombord på dessa innan losskastning förberedda planer för olika möjliga 

händelseutvecklingar såsom flyganfall, plötsligt uppträdande fientliga ytstridsenheter med mera. 

Innan avgången hade fartygscheferna fått sina order rörande det egna uppträdandet i respektive 

operationsområde. I början av kriget hade ubåtarna gemensamma operationsorder för sina 

respektive operationsområden dock med olika områdesindelning på mindre skala för att förenkla 

ordergången. Detaljerade order erhölls senare genom utsändningar på radio. Under den senare 

delen av kriget erhölls dessa särskilda instruktioner innan losskastning på förekommen anledning 

då vissa ubåtar inte erhållit sina order på grund av försämrad tillförlitlighet till radiotäckning och 

därför sett sig nödda att operera utan några som helst inriktningar under den resterande delen av 

patrullen. De tyska ubåtarna hade även som rutin att via radio meddela då de passerade vissa 

punkter, vilket förenklade ubåtsledningsarbetet markant genom att staben på så vis gavs möjlighet 

att räkna in antalet tillgängliga ubåtar samt deras läge.62   

 

Vad avser de tyska ubåtsoperationerna under denna tid visar den fortsatta redogörelsen rörande 

de tyska ubåtarnas uppträdande i sitt tilldelade operationsområde att de mottog ändringar eller 

kompletteringar till sina ursprungliga operationsorder via långvågssändningar vilka de, enligt 

uppgift, kunde ta emot på upp till 20-30 meters djup.63 Även det svenska ubåtsvapnet använde 

långvågssändningar till ubåtar under andra världskriget, men hade dock inget väl utbyggt system. 

Ett ökat behov av förbättrad ledning av de svenska ubåtarna fick till följd att viss utbyggnad av 

det svenska långvågssändarsystemet skedde under det tidiga 1950-talet.64  

 

Något som det tyska ubåtsvapnet med framgång använde var så kallade ”kurzsignalen” vilka var 

korta signaler som sändes då exempelvis en fientlig konvoj siktades och innehållet i meddelandet 

då endast bestod av avsändande enhet samt konvojens position, kurs och fart. Med dåtidens 

                                                
61 Werner, Herbert, A, Döden från djupet – jag var Hitlers ubåtschef, (Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag, 2012), 
s.234 
62 Inspektören för torped- och ubåtsvapnet Nr H U:7 1 bil., Sammanställning av uppgifter rörande tysk ubåtsmateriel och 
ubåtstaktik m.m. under kriget 1939-1945 jämte därav föranledda erfarenheter och förslag till svenska åtgärder (Avhemligad 2013-
09-25), s.56 
63 Inspektören för torped- och ubåtsvapnet Nr H U:7 1 bil., s.56 
64 Klintebo, R, 2004, s.166-167 
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signalspanings- och pejlingsutrustning blev därför lokaliseringen av ubåten svår av denna 

anledning. Om möjlighet gavs kunde en mer detaljerad rapport sändas men oavsett detta 

genomfördes anfall mot motståndaren.65 Anfallet genomfördes på så sätt att ubåtar i området 

satte kurs och fart mot den bedömda position på vilken konvojen befann sig och ubåtsledningen 

designerade en eller flera ubåtar som kontakthållare (”fühlungshalter”) vilka inte skulle angripa 

motståndaren förrän tillräckligt många ubåtar hade samlats för att på så sätt effektivare kunna slå 

mot denne i ett samlat anfall. All denna ledning skedde uteslutande från ubåtsledningen iland.66 

 

3.2.1 Ubåt typ XXI 

Typ XXI-ubåtarna var ett av de tyska ”undervapnen”67 som skulle komma att vända den tyska 

krigslyckan. Deras inverkan på sjökriget blev dock svårt begränsad, framförallt med tanke på den 

sedan en längre tid näst intill konstanta tyska tillbakaryckningen och det alltmer försämrade tyska 

krigsläget i allmänhet. Detta hade även medfört att bland annat britterna i ett tämligen tidigt 

skede av produktion av typ XXI-ubåtarna var medvetna om deras existens, dels genom 

agentkontakter men även genom flygspaning mot de olika tyska ubåtsvarven. Redan i början av 

juni 1944 ska den brittiska underrättelsetjänsten ha erhållit rapporter om de grundläggande 

dragen hos den nya ubåtstypen såsom dess bestyckning, dess mer hydrodynamiska form vilken 

bedömdes kunna innebära höga farter i såväl yt- som uläge med mera.68 

 

En tysk taktisk studie från 1944 gav bland annat följande ingångsvärden vad avsåg det tänkta 

nyttjandet av båtarna inom ramen för det då pågående sjökriget: 

 

Der Typ XXI ist ein Boot mit ausgeprägt starken Unterwassereigenschaften, die geeignet sind, die 

durch Luftherrschaft und Überwasserortung erreichte Überlegenheit der feindlichen U-Bootabwehr 

weitgehend auszuschalten. Mit diesem Boot. (…) wird es möglich sein, einen erfolgreichen U-

Bootkrieg zu beginnen…69 

 

Produktionen av ubåtarna hade en viss negativ inverkan på den tyska krigsindustrin då 

ubåtstypen var mer avancerad och krävde en relativt stor omställning av befintlig infrastruktur 

                                                
65 Inspektören för torped- och ubåtsvapnet Nr H U:7 1 bil., s.56 
66 Inspektören för torped- och ubåtsvapnet Nr H U:7 1 bil., s.57 
67 Ty: ”Wunderwaffen” 
68 Köhl, Fritz, Vom Original zum Modell, Uboottyp XXI, (Bernard & Graefe Verlag, Bonn, 2003), s.10 
69 Rössler, E, 2013, s.69 Fri översättning: ”Typ XXI är en båt med utpräglat starka undervattensegenskaper vilka är 
tänkta att väsentligt begränsa överlägsenheten hos den, genom luftherravälde och ytspaning, uppnådda fientliga 
ubåtsjaktförmågan. Med denna båt (…) blir det möjligt att påbörja ett framgångsrikt ubåtskrig.” 
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vad avsåg varvsanläggningar. Även vissa tekniska problem återfanns vid framställandet av de 

första båtarna i klassen varför dessa var tvungna att åtgärdas under pågående konstruktionfas.70 

 

Utöver detta tillkom även allierade luftanfall mot dessa anläggningar samt fortsatta offensiva 

markoperationer från såväl de allierade som Sovjet vilka alltmer kom att hota anläggningarna 

samt en begränsad tillgång till byggnadsmaterial och kompetent, utbildad arbetskraft. Detta 

sammantaget gjorde att de förväntade produktionssiffrorna kontra konstruktionsmålen vad avsåg 

antalet färdigställda typ XXI-ubåtar kom att sjunka alltmer för att slutligen vara i stort sett 

obefintliga vid krigsslutet.71  

 

De tyska typ XXI-ubåtarna väckte stor uppmärksamhet efter kriget då erövrade exemplar 

testades av bland annat den amerikanska marinen. Något som då framkom var bland annat hur 

mycket tystare dessa nya ubåtar var kontra dess något äldre motsvarigheter utomlands. Ubåten 

hade, framförallt under andra världskriget, fått ett nytt behov: att bli så tyst som möjligt för att 

undgå upptäckt av motståndarens passiva sonarsystem. Den högre farten i uläge gjorde också att 

de nya ubåtarna på enklare sätt kunde skaka av sig eventuella förföljare genom att under en 

relativt kort tidsperiod öka sin egen fart och på så sätt dra sig undan från motståndarens aktiva 

sensorer vilka var begränsade i sin räckvidd.72 

 

En mindre variant av typ XXI byggdes också, benämnd typ XXIII vilken var en kustubåt.73 En 

revolutionerande del i denna konstruktion var de så kallade Waltermotorerna vilka använde en 

kemisk blandning som bränsle vars avgaser löstes i vatten. Denna typ av ämne användes sedan 

även i några av de senare torpedtyperna innan krigsslutet.74  

 

3.2.2 U 3503 

U 3503 var en ubåt av typ XXI vilken, för ubåtsväsendet, var en helt ny och revolutionerande typ 

av ubåt, vilket har beskrivits ovan. Hon sjösattes den 27 juli 1944 och överlämnades till den tyska 

marinen den 9 september 1944 under löjtnant Otto Deirings befäl. Löjtnant Deiring var endast 

24 år gammal vid denna tidpunkt med tre års ubåtserfarenhet i ryggen.75 Med U 3503 

genomfördes sedan under tiden 10 september 1944 till och med den 20 april 1945 

                                                
70 Rössler, E. 2013, s.36-53 
71 Rössler, E, 2013, s.59-63 
72 Rössler, Eberhard, Die Sonaranlagen der deutschen U-Boote, (Berhnard & Graefe Verlag, Bonn, 2006), s.149-150 
73 Främst avsedd för att operera i kustnära områden. 
74 Inspektören för torped- och ubåtsvapnet Nr H U:7 1 bil., s.11 
75 Lindberg, L, 2002, s.13 
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besättningsutbildning samt provtursverksamhet med bland annat ett uppehåll på varvet i 

Hamburg för nödvändiga åtgärdsarbeten 1-20 april 1945. Den 21 april 1945 gick U 3503 till Kiel 

där hon med början den 22 april rustades för att gå på sin första patrull.76 

 

U 3503 löpte ut från Kiel den 3 maj 1945 med destination Norge men erhöll ingen brännolja 

varför hon sökte få detta från andra ubåtar i syfte att kunna uppfylla ställda order. Slutligen kunde 

hon tillsammans med tre andra ubåtar lämna området vid Helsingör för att söka slutföra sin resa 

till Norge. Fartygsgruppen utsattes dock för ett luftanfall vilket inledningsvis avslogs och U 3503 

kunde dyka. Den 6 maj siktades dock hennes snorkel och hon anfölls då av ett brittiskt 

bombplan. Ett felaktigt agerande i maskin medförde en kraftig rökutveckling vilket gjorde att en 

stor del av besättningen blev förgiftade av dieselavgaserna varför fartygschefen, löjtnant Deiring, 

fattade beslutet att med högsta fart i uläge gå mot Göteborg dit U 3503 anlände ett par timmar 

senare samma dag. U 3503 intog sedan ytläge och en skadesökning påbörjades.77  

 

Samma dag upptäcktes U 3503 av svenska marina myndigheter varpå den svenska jagaren 

Göteborg gick mot platsen för observationen och ledsagade ubåten till en ankarplats. En 

observatör sattes ombord på den tyska ubåten, mariningenjör Granholm. Den 7 maj 1945 pågick 

en omfattande diskussion mellan svenska myndigheter och den tyske fartygschefen rörande 

internering av fartyget och besättningen i Sverige. Löjtnant Deiring får även möjlighet att ringa 

bland annat den tyske marinattachén i Stockholm. Det hela slutar med att tyskarna övergav 

fartyget och självsänkte U 3503 under den sena eftermiddagen nästa dag, den 8 maj. Besättningen 

hade fram till denna tidpunkt slängt hemliga handlingar överbord, skjutit ut sina torpeder och 

även sökt att destruera så mycket känslig utrustning ombord som möjligt.78 

 

3.3 Svensk drivkraft 

Den svenska reaktionen på den självsänkta ubåten U 3503 lät vänta på sig. Slutligen beslöts det 

att den skulle bärgas under en så kallad ”bärgningsövning”.79 Vad som sedan skulle ske var något 

oklart med ledning av de diplomatiska problem som verkade torna upp sig. Att driftsätta fartyget 

igen för att på så vis kunna genomföra grundliga prover tedde sig alltför dyrt och framförallt 

uppstod då frågan: vem tillhörde fartyget? Den tyska staten hade upphört att existera men 

däremot torde de segrande makterna, framförallt USA och Storbritannien vara intresserade av 

                                                
76 Handling från sjunkna ubåt U-Boot 3503, Kriegstagebuch U 3503 (Avhemligad 2013-09-25) 
77 Lindberg, L, 2002, s.13-14 
78 Lindberg, L, 2002, s.14 
79 Lindberg, L, 2002, s.15 
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ubåten såsom krigsbyte.80 Därför valdes den mindre diplomatiskt komprometterande lösningen 

det vill säga att skrota fartyget, vilket också skall ha varit ett krav från de västallierades sida i 

samband med diskussionerna kring bärgningen.81 Däremot tillvaratogs flertalet tekniska 

komponenter, bland annat snorkeln vilken sedan implementerades på olika ubåtar och själva 

ubåtstypen i sig stod, i vart fall skenbart, som modell för de senare svenska ubåtarna ur ”Hajen 

III”-klassen.82  

 

I Roderick Klintebos samlingsverk om det svenska ubåtsvapnet under 100 år finns en, till viss 

del, detaljerad redovisning över de direkta erfarenheter som drogs och som sedan kom att stå till 

grund för den fortsatta svenska ubåtsutvecklingen. Utvecklingen bestod bland annat i en utökad 

batterikapacitet, en förbättrad eldledning för att skjuta torpeder med invisning från sonar, ny 

sonarmateriel, radar och radarvarnare med mera.83 Detta motsägs dock av amiral Stefenson som 

menar på att fynden från U 3503 i själva verket inte alls var så pass omfattande som det har getts 

sken av.84  

 

Oavsett denna diskrepans gjordes en stor arbetsinsats vid bärgandet av material från U 3503 

vilket inte minst syns i det kompendium som senare tillställdes bland annat Chefen för Torped- 

och Ubåtsvapnet. I kompendiet sammanfattas erfarenheter men det innehåller också förslag på 

hur det svenska ubåtsvapnet skulle kunna utvecklas med hjälp av dessa rön.85  

 

Redan i samband med att ubåten sjönk genomfördes ett omfattande arbete med att söka återfinna 

de föremål som besättningen hade kastat överbord och som hade sjunkit till botten. Besättningen 

hade också avfyrat ubåtens torpeder, förmodligen i syfte att försvåra ett omhändertagande av 

dessa.86  

 

Det var framförallt denna inhämtning samt dykningar ombord på U 3503 som renderade i det 

ovan nämnda kompendiet. I detta står att läsa mycket utförliga beskrivningar till stor del baserade 

på en genomgående tolkning av funna dokument samt ingående intervjuer med de 

omhändertagna tyska officerarna. Dock påpekas i dokumentet att källmaterialet vid denna 

sammanställning inte har varit fullödigt och ibland på gränsen till vagt vilket medför att i händelse 

                                                
80 Borgenstam, C, 1993, s.11-12 
81 Lindberg, L, 2002, s.16 
82 Borgenstam, C, 1993, s.11-12 
83 Klintebo, R, 2004, s.47 
84 Intervju 11/10-13, transkription s.14 
85 Inspektören för torped- och ubåtsvapnet Nr H U:7 1 bil.  
86 Lindberg, L, 2002, s.14 
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av att mer material återfinnes så kommer detta möjligen att medföra vissa korrigeringar.87 Det 

som däremot är tämligen tydligt är den samlade bilden av den tyska ubåtsmaterielen och den 

tyska ubåtstaktiken, vilket föranledde den slutsats som gjordes på första textsidan i dokumentet: 

  

Tillsammans giva dock de tillgängliga handlingarna en ganska klar bild av den tyska 

ubåtsmaterielens ståndpunkt och den tyska ubåtstaktiken samt kunna väl utnyttjas som grundval 

vid en av krigserfarenheterna betingad modernisering av vårt ubåtsvapen.88 

 

Ovanstående är intressant vägt mot uppfattningen hos Klintebo och Borgström respektive 

Stefenson. I detta avseende visas tydligt att erfarenheter drogs som sedan uppfattades kunna 

komma till stor nytta vid en modernisering av det befintliga ubåtssystemet. Likaledes intressant är 

den tämligen nyktra iakttagelsen att krigserfarenheterna hade förändrat spelplanen för ubåten 

som system varför en modernisering var ”betingad” av dessa erfarenheter.  

 

Ett intressant dokument i samband med dessa ”betingelser” är en så kallad ”Angriffslineal”89 

vilken utarbetades för ubåtar typ XXI. Denna linjal användes för att räkna ut vilken fart och 

därmed den batterikapacitet som behövdes från det att ett av motståndarens fartyg hade siktats 

tills dess att ubåten genom att gå en genskjutande kurs skulle kunna insätta vapen mot målet. Med 

linjalen var det sålunda möjligt att bedöma rimligheten i att insätta ett anfall mot målet i fråga 

samt ge en uppfattning om det taktiska läget med hänsyn tagen till egen batterikapacitet efter att 

anfallet hade insatts. Det som framkom vid tester med linjalen var också att en jämförelse mellan 

ubåtar typ XXI och en av de nyare svenska ubåtarna av ”Sjölejon”-klass kom till stånd. Det som 

märktes härvid var att den svenska ubåtens kapacitet var väsentligt mindre än den tyska 

motsvarigheten, med bland annat halva aktionsradien mot den tyska motsvarigheten i högfart och 

där den svenska ubåten då hade en högsta fart, vilken var i det närmaste hälften av den tyska 

motsvarande.90 Intresseväckande i sammanhanget är att enligt tysk taktik skulle ett restvärde på 

20% av den totala batterikapaciteten ha ansetts fullt tillräckligt för att kunna klara sig ur en 

konfrontation med ett ubåtsjaktförband efter ett torpedanfall.91  

 

                                                
87 Inspektören för torped- och ubåtsvapnet Nr H U:7 1 bil., s.2 
88 Inspektören för torped- och ubåtsvapnet Nr H U:7 1 bil., s.2 
89 Fritt översatt: ”Angreppslinjal” 
90 Inspektören för Torped- och Ubåtsvapnet (ITUV) Trolig lösning till angriffslineal för Uboote typ XXI (med två 
skisserade blad) (Avhemligad 2013-09-25) 
91 Rössler, E. 2013, s.70 
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I det ovan behandlade kompendiet92 ges, i de flesta fall, konkreta förslag på nya forsknings- och 

utvecklingsinriktningar. Ett antal av dessa har valts ut då de är av särskilt intresse för den fortsatta 

svenska utvecklingen och beskrivs därför i punktform. Övriga är, i föreliggande uppsats, 

upptagna löpande i texten antingen under dessa specifika punkter alternativt senare vad rör den 

faktiska teknikutvecklingen.  

 

3.3.1 Föreslagna svenska åtgärder avseende torpedutveckling 

Ett utvecklingsområde vars konkreta förslag här kommer att behandlas är torpedutvecklingen, 

vilken det tyska ubåtsvapnet hade utvecklat med omsorg vad avsåg såväl vapenprestanda som 

eldledningssystem. Flertalet innovationer berörs, bland annat målsökande torpeder såväl som 

olika framdriftsalternativ för vapnen. Även eldledningen berörs i olika avseenden, bland annat 

med ett eldledningssystem vilket är kopplat gentemot såväl periskopet som ett siktinstrument 

vilket kunde monteras på bryggan för skjutning på natten. 93 Genom att ”låsa” på avsett mål och 

följa detta fick systemet en uppfattning om hur fartyget rörde sig i förhållande till den egna 

ubåten (bäringsdragning94) och sedan med utgångspunkt i uppskattad storlek på målet samt dess 

fart kunde ett avstånd beräknas och en kollisionspunkt mellan vapnet och målet fastställas.95 

 

Såväl målberäkningen som den allmänna torpedmaterielen är något som de svenska ingenjörerna 

bedömde som högintressant, speciellt med avseende på att tyskarna även hade lyckats skapa 

torpeder vilka, innan skott, kunde ställas in att genomföra förinställda girar. Inställningarna av 

denna typ möjliggjorde bland annat att ubåten inte, som förut, behövde peka rätt på målet med 

stäven utan kunde i stort sett skjuta ut vapnet även om målet befann sig tvärs ut om endera sidan. 

Detta möjliggjorde även att torpeden kunde inta en sicksack-formad sökbana efter en viss 

gångdistans vilket bedömdes vara effektivt mot exempelvis fartygskonvojer där fartygen gick i 

långa kolonner. Om torpeden missade det ursprungliga målet var avsikten att låta torpeden 

manövrera inom kolonnerna och på så sätt, på egen hand, hitta ett mål.96 Det som också 

poängterades var vikten av att, likt tyskarna, anskaffa torpedeldledningsinstrument.97 

 

Sverige tog fram en självgirande torped (så kallad ”girtoped”) under 1950-talet vilken 

möjliggjorde att vapnet kunde avfyras utan att, vilket förut var fallet, behöva stäva mot 

                                                
92 Inspektören för torped- och ubåtsvapnet Nr H U:7 1 bil. 
93 Inspektören för torped- och ubåtsvapnet Nr H U:7 1 bil., s.12 
94 Förändring av sidvinkel till målet utifrån egen enhet vilken mäts i grader per minut. 
95 Inspektören för torped- och ubåtsvapnet Nr H U:7 1 bil., s.3-5, 12 
96 Inspektören för torped- och ubåtsvapnet Nr H U:7 1 bil., s.4, 16-17 
97 Inspektören för torped- och ubåtsvapnet Nr H U:7 1 bil., s.19 
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motståndaren. Vapnet kunde då avfyras oavsett sidvinkel98 till målet och torpeden girade 

sedan själv till den kurs som eldledningssystemet hade räknat ut.99 Detta är intressant med 

ledning av ovan nämnda iakttagelser och därefter formulerade förslag och önskemål.  

 

3.3.2 Föreslagna svenska åtgärder avseende ekoradio och hydroakustiska frågor 

Något som var relativt nytt var det som benämndes ekoradio vilket idag är mer bekant som radar. 

Hädanefter avses begreppet radar användas för att undvika eventuella missförstånd.  

 

I sammanställningen från U 3503 som tillställdes ITUV (Inspektören för Torped-och 

Ubåtsvapnet) återfinns även en bilaga som är en faktisk avskrift av en tysk order rörande den 

allierade radarspaningen och dess inverkan på sjötaktiska läget.100 Det som framgår av denna är 

framförallt att tyskarna 1943 har uppfattat att de allierade hade placerat radarapparater iland samt 

på sina fartyg och flygplan, vilka tillsammans spanade efter ubåtarna och kunde därför verka mot 

dessa även under dygnets mörka timmar. För att motverka detta skapades spaningsutrustning 

vilken skulle upptäcka sådan radarsändning och chefen för det tyska ubåtsvapnet lät 

ubåtsbesättningarna förstå att de framgent ständigt måste räkna med att alla av motståndarnas 

enheter var utrustade med dylik radarapparatur.101 

 

Något som i sammanställningen framhålls som mycket önskvärda förslag vid konstruktionen av 

kommande svenska ubåtstyper är reducerandet av bullerkällor. Andra saker som iakttas är bland 

annat att diverse bullrande materiel såsom skeppsklocka med mera av tyskarna lämnades iland vid 

utlöpande till en patrull. Utöver detta ansågs särskild vikt behöva läggas på kontrollen av 

bullerkällor efter exempelvis sjunkbombsanfall eller motsvarande. Ytterligare saker som kunde ge 

upphov till buller omnämns vara exempelvis dåligt smorda delar i maskineri, dåligt stuvade 

effekter med mera.102  

 

3.3.3 Gång i uläge och förslag på svenska åtgärder angående luftmast 

Ett av de främsta rönen som framkom vid efterforskningarna ombord U 3503 och vid förhören 

av valda delar av besättningen rörde U 3503:s förmåga till manöver i uläge samt den av tyskarna 

                                                
98 Sidvinkel mäts i grader och är riktningen till ett föremål utifrån den egna fören sett där fören är noll och rätt 
akterut är 180 grader på styrbords respektive babords sida. 
99 von Hofsten, G, Rosenius, F, 2009, s.139 
100 Bilaga till ITUV Nr H U:7/45, Ekoradiospaning på ubåtar (Översättning av en förbindelseorder från chefen för det tyska 
ubåtsvapnet den 1 september 1943), (Avhemligad 2013-09-25) 
101 Bilaga till ITUV Nr H U:7/45, s.1 
102 Inspektören för torped- och ubåtsvapnet Nr H U:7 1 bil., s.4, 44 
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införda snorkeln, eller som den kom att kallas på svenska: luftmast. Att Sverige skulle påbörja 

experiment och försök med en sådan installation uppfattades som ”vitalt” i sammanställningen. 

Vid en installation av luftmast påtalades även i sammanställningen103 vikten av att snorkelhuvudet 

utrustades med såväl signalspaningsutrustning som skyddskåpa av gummi mot motståndarens 

radarspaning.104 De nya rönen rörande framförallt luftmasten kom att ha en stor inverkan på den 

svenska ubåtsutvecklingen och berörs fortsatt nedan.   

 

Utöver luftmasten återfanns även andra saker som rönte intresse från svenskt håll, bland annat 

det som kallades för ”Waltermaskineri” 105  vilket har nämnts ovan.106 Om detta maskineri var 

inledningsvis föga känt men verkar ha rönt viss uppmärksamhet då förslaget att Sverige borde 

försöka anskaffa ett sådant har fått kraftiga markeringar i sidmarginalen.107 Att intresset var stort 

för framdriftsmaskineriet intygar även amiral Stefenson som själv var med vid vissa provturer 

med ett liknande maskineri baserat på samma ämne som tyskarna hade använt, väteperoxid. 

Väteperoxiden kom sedan även att användas i svenska torpeder.108 

 

3.3.4 Erfarenheter rörande den tyska taktiken och förslag på svenska åtgärder 

Den till ITUV ställda sammanställningen över erfarenheterna och upptäckterna i samband med 

omhändertagandet av U 3503:s besättning och materiel bestod inte bara av tekniska redogörelser, 

utan berörde även erfarenheter och bedömning av tyska dito vad avsåg taktik och 

ubåtsoperationer. Av denna anledning vigdes en hel sektion i sammanställningen enkom åt 

detta.109   

 

Det farligaste hotet uppfattades i sammanställningen vara en motståndares flygstridskrafter. Detta 

framförallt med hänsyn tagen till att de modernt rustade ubåtarna av typ XXI var försedda med 

luftmast, vilket gjorde att de inte längre kunde räknas till dykbåtar utan att de utgjorde faktiska 

undervattensbåtar genom förmågan att kunna ladda sina batterier även i uläge och därför inte 

längre behövde befinna sig på ytan för detta. Därigenom utgjordes den största upptäcktsrisken av 

motståndarens flygstridskrafter, vilka då antingen optiskt eller med radar skulle kunna upptäcka 

                                                
103 Inspektören för torped- och ubåtsvapnet Nr H U:7 1 bil. 
104 Inspektören för torped- och ubåtsvapnet Nr H U:7 1 bil., s.27 
105 Inspektören för torped- och ubåtsvapnet Nr H U:7 1 bil., s.26 
106 Se s.23 
107 Inspektören för torped- och ubåtsvapnet Nr H U:7 1 bil., s.27 
108 Intervju med am B. Stefenson, transkript s.9 
109 Inspektören för torped- och ubåtsvapnet Nr H U:7 1 bil., s.56 
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en snorklande ubåt. Risken att observeras av en motståndares ytfartyg hade därmed gått ner 

betänkligt.110  

 

Något som särskilt iakttogs vid granskandet av de tyska uppgifterna och jämförandet av dessa 

gentemot den svenska materielen och det svenska ubåtssystemet i stort var att uthålligheten i 

uläge för de svenska ubåtarna bedömdes vara direkt undermålig med hänsyn till 

undervattensstridens förändrade krav. Ett antal förslag vilka till formuleringen snarare kan liknas 

vid starka rekommendationer eller kravställningar rörde nyttjandet av den i dåläget tillgängliga 

utrustningen. Detta genom bland annat föreslagna rutinändringar vad avsåg laddning av batterier, 

pumpning av luft, dygnsrutiner med mera vilka samtliga vid sammanställningens framtagande då 

bedömdes som till viss del direkt vanskliga för förbandets förmåga till verkan samt dess faktiska 

skydd mot en eventuell motståndare.111  

 

Ännu en intressant aspekt vilken delvis har berörts ovan rörde tyskarnas förmåga till att skjuta 

torpeder med så kallade ”Q-skott”, vilket innebar att vapnet avfyrades på kollisionsfritt djup med 

ledning av målfaktorer från sonarpersonalen. Det som iakttogs i detta avseende var den direkta 

avsaknaden av lämpliga instrument för detta vilket även detta har berörts ovan.112  

 

Med hänsyn tagen till de samlade erfarenheterna drogs slutsatserna att det svenska ubåtsvapnet 

oundvikligen var tvingat till att moderniseras i syfte att faktiskt kunna nyttjas mot en motståndare 

som en del i det svenska marina försvaret: 

 

Föregående erfarenheter påvisa med önskvärd tydlighet, att våra nuvarande ubåtar under krig mot 

en modernt utrustad fiende löpa de största risker av att alltför lätt lokaliseras och oskadliggöras 

eller hindras att genomföra ett anfall… Det är därför nödvändigt att förse våra ubåtar med 

modern materiel… så att varje läge i närheten av fienden kan utnyttjas för torpedskott och 

särskild skjutmanöver icke behöver utföras. Härtill kommer önskemålet om moderna torpeder.113   

 

Moderniseringen skulle behöva utgöras av tillförandet av luftmast, moderniserad sonar-, vapen- 

och eldledningsmateriel. Om inte en sådan modernisering gjordes skulle de svenska ubåtarna 

tämligen snart vid en väpnad konflikt komma att hindras från att lösa sina uppgifter, möjligen 

med följden att de också gick förlorade. En modernisering skulle inte bara innebära att detta 
                                                
110 Inspektören för torped- och ubåtsvapnet Nr H U:7 1 bil., s.74 
111 Inspektören för torped- och ubåtsvapnet Nr H U:7 1 bil., s.78-79 
112 Inspektören för torped- och ubåtsvapnet Nr H U:7 1 bil., s.79 
113 Inspektören för torped- och ubåtsvapnet Nr H U:7 1 bil., s.80 
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undveks utan ubåtarna skulle även fortsatt vara en viktig del i sjökrigföringen och skulle genom 

sin blotta närvaro till sjöss utgöra en osäkerhetsfaktor för en motståndare, vilken skulle behöva ta 

detta hot i beaktande varför delar av dennes sjö- och flygstridskrafter skulle bindas av detta.114 

 

3.4 Faktisk teknikutveckling 

En direkt erfarenhet som drogs av bärgningen av U 3503 var bland annat, utöver ovan 

angivna erfarenheter, ett mer strömlinjeformat skrov vilket ganska snart implementerades på 

bland annat kustubåtarna U1-U9 samt ubåtarna av ”Sjölejonet”- och ”Neptun”-klass.115 Andra 

korrigeringar som gjordes var bland annat att ta bort kanoner och utombords befintliga tuber 

samt att den materiel och de komponenter som fortfarande var placerade utombords försågs med 

bullerdämpning som även skyddade mot stötar vid exempelvis sjunkbombsanfall.116 

 

Ytterligare något som utvecklades under 1950-talet var torpedmaterielen vars utveckling skedde 

först genom införandet av så kallade girtorpeder vilka har nämnts ovan.117 Därefter följde 

trådstyrning118 som ytterligare ett led i utvecklingen. 

 

Från början var vapnen inte möjliga att styra utan gick på rak kurs så länge som bränslet räckte 

alternativt att de träffade något. För att råda bot på detta sköts vapnen i salvor om tre för att på 

så sätt gaffla in målet. Detta utvecklades under 1950-talet med trådstyrda vapen. Dock kom detta 

inte att fullt ut bli operativt förrän under 1960-talet men utvecklingen låg långt fram redan i 

mitten och slutet av 1950-talet. Den stora anledningen till att trådstyrningen togs fram var att 

minska exponeringen av master då det förut behövdes optisk observation mot målet för att 

säkerställa träff. Nu kunde istället vapen insättas med ledning av sonaren vilken också markant 

hade förbättrats sedan kriget.119 Denna förbättrades inledningsvis genom att sonaranläggningen 

på U 3503 kopierades och sedan installerades på svenska ubåtar, då med den svenska 

benämningen m/51UP. Senare kom den även att moderniseras för att på så sätt kunna överföra 

bäringar till mål kontinuerligt vid torpedskjutningar.120  

 

                                                
114 Inspektören för torped- och ubåtsvapnet Nr H U:7 1 bil., s.80 
115 Lindberg, L, 2002, s.17 
116 Granholm, Fredrik, Från Hajen till Södermanland – Svenska ubåtar under 100 år, (Marinlitteraturföreningen, 
Stockholm, 2003), s.36-44 
117 von Hofsten, G, Rosenius, F, 2009, s.139 
118 En tråd för dataöverföring mellan torped och skjutande fartyg gör att torpeden kan styras efter skott. 
119 Intervju med am B. Stefenson, transkript s.6-9 
120 von Hofsten, G, Rosenius, F, 2009, s.332 
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För att möjliggöra torpedskott på kollisionsfritt djup och därefter inte behöva nyttja periskopet 

köptes perifoner (aktiva sonarer) in från Storbritannien (asdic typ 129 svensk beteckning 

M/47U121) och installerades på bland annat ubåtarna typ ”Hajen” och ”Bävern”.122 Den engelska 

typbenämningen blev dock hemligstämplad varför en order gick ut från Chefen för Marinen. 

Denna order fastställde svenska typbeteckningar vilka skulle användas istället för de engelska dito 

för den sonarmateriel som var under anskaffning.123 Anledningen härtill kan möjligen ha varit en 

medvetenhet om att den engelska materielen kunde vara känd av en potentiell motståndare varför 

typen av materiel inte ville röjas alternativt av rent diplomatiska skäl. Detta styrks till viss del av 

den skrivelse från 1950 som behandlar sovjetisk radar- och hydrofonmateriel, då det i denna 

framkommer att Sovjetunionen äger materiel av exakt likadan typ vilken de fick av Storbritannien 

under andra världskriget. Vidare görs även bedömningen att all tysk forskning rörande 

radarteknik och sambandstjänst är känd av Sovjetunionen även om någon egen sovjetisk 

radartillverkning inte hade uppfattats vid denna tid.124 

 

Redan i sammanställningen över rönen från U 3503 tas frågan upp rörande möjligheten att 

fastställa ett fartygs fart med utgångspunkt i dess varvtal.125 Nämnda rön kan möjligen ha varit 

bakgrunden till den hemliga order som gavs ut av Chefen för Marinen den 5 mars 1949 vilken 

vittnar om en ökad medvetenhet om det hydroakustiska spektret vilket följer den övriga positiva 

utvecklingen inom undervattenstridsområdet: 

 

Med kännedom om ett fartygs varvtalstabeller kan en motståndare medelst hydroakustiska 

metoder bestämma fartygets fart. För undvikande av att örlogsfartygens varvtalstabeller komma 

till obehörigas kännedom skola sådana tabeller ävensom övriga uppgifter rörande sambandet 

mellan varvtal och fart för örlogsfartyg hädanefter anses såsom hemliga jäml kung 1938 nr 

757.126 

 

Något som är av intresse vad avser teknikutvecklingen är att de utvecklingar som skedde i ett 

tidigt skede på 1950-talet i stort sett överensstämmer med de gjorda iakttagelserna i 

sammanställningen från genomgången av U 3503 och de i sagda sammanställning upptagna 

                                                
121 Chefen för Marinen H Ord M 30, Mo nr H 30, April 1. 1948. Svenska typbeteckningar på hydroakustisk materiel, 
Inkommen till ITUV 1/4 1948 (Avhemligad 2013-09-25) Avser endast typbeteckningen. 
122 Klintebo, R, 2004, s.125 
123 Chefen för Marinen H Ord M 30 
124 ITUV, registrerad 11/2 1950, Uppgift ang radar och hydrofonmateriel i Sovjet. Tid: Årsskiftet 1946-47 (Avhemligad 2013-
09-25) 
125 Inspektören för torped- och ubåtsvapnet Nr H U:7 1 bil., s.89 
126 Chefen för Marinen H Ord M17, Mo nr H17. Mars 5. 1949. Varvtalstabeller skola anses som hemlig handling, Inkom till 
ITUV den 7/3 1949 (Avhemligad 2013-09-25) 
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förslagspunkterna och önskemålen exempelvis vad avser torpedmateriel127, hydrofoner, 

radarvarnare och buller128 samt anskaffande av luftmast.129 

 

Den svenska ubåten av typ ”Hajen III” vilken började levereras från 1954 hade, vilket har nämnts 

ovan, starka influenser från ubåtarna av typ XXI. Den var däremot bara hälften så stor varför den 

inte nådde upp i samma prestanda som typ XXI. Detta till trots var ”Hajen III” ett stort tekniskt 

framsteg för det svenska ubåtssystemet. Direkta nyheter var en utveckling av hydraulsystemet 

vilket tillät en tystare manövrering av ventiler och liknande130 samt en elastisk upphängning för 

olika system vilken kraftigt reducerade eventuellt buller samt gav ett utvecklat stötskydd.131 

 

3.5 Taktisk utveckling i förhållande till den tekniska dito 

Den taktiska utvecklingen kan till stor del skönjas i de krigsspel vilka genomfördes vid 

Sjökrigsskolan, där Marinen i dessa spel på bästa sätt skall nyttjas för att lösa vissa krigstida 

uppgifter, såsom exempelvis avslå fientliga överskeppningsföretag från bland annat den baltiska 

kusten mot det svenska fastlandet.132 Dessa spel berörs dock under punkten ”operativ utveckling” 

då taktiken där vävs samman i den större, operativa bilden. Här avses istället den tekniska 

utvecklingens inverkan på den enhetsvisa taktiken belysas. 

 

Synnerligen ”ohälsosamt” att ubåtar uppträda i marschläge i farvatten, som kunna kontrolleras 
av flyg. Tyskarnas försök att kasta fram ubåtarna i marschläge till de av invasion hotade 
områdena, förorsakade stora ubåtsförluster(….) 4 dagar efter D-dagen ändrade tyskarna 
taktik(…) 4:e dagen efter invasionens början siktades huvudsakligen endast periskop eller 
schnorkelmaster på ubåtar, som försökte slå sig fram i u-läge. ”Schnorkeln” är ett mycket ”svårt” 
mål för fpl-radar och med denna anordning minskades de tyska förlusterna(…) Schnorkeln har 
medfört att tyngdpunkten i ubjakten alltmera lägges på fartyg.133 

 

Införandet av snorkeln var något som gjorde att ubåtarna kunde tillbringa större delen 

av ett företag i uläge vilket markant minskade upptäcktsrisken samt ökade ubåtens skyddseffekt 

genom skydd och skyll av vattenvolymen. Då batterierna behövde laddas var ubåten inte längre 

tvungen att gå upp i ytläge för att göra detta utan kunde nu istället föra upp luftmasten, snorkeln, 

                                                
127 Inspektören för torped- och ubåtsvapnet Nr H U:7 1 bil., s.17, 19 
128 Inspektören för torped- och ubåtsvapnet Nr H U:7 1 bil., s.43-44 
129 Inspektören för torped- och ubåtsvapnet Nr H U:7 1 bil., s.27 
130 Även detta togs upp som en särskild önskvärd punkt i sammanställningen från U 3503. Inspektören för torped- 
och ubåtsvapnet Nr H U:7 1 bil., s.89 
131 Granholm, F, 2003, s.48 
132 Kungliga Sjökrigsskolan, Taktiskt sjökrigsspel nr 3 – Grupparbete ”Anfall mot konvoj väst Dagö-Ösel” (1955) (Avhemligad 
2013-11-26) 
133 ITUV, registrerad 1/12 1947, Avskrift – Marinattachén i London nr 878/1947 Meddelande nr 79 - Coastal Command´s 
insatser i samband med invasionen av Normandie sommaren 1944 Avhemligad 2013-09-25) 
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för att förse dieselmotorerna med den välbehövliga luften. Dock stack alltså snorkelhuvudet upp 

ovanför ytan vilket gjorde att förfarandet för att minska upptäcktssannolikheten behövde övas, 

vilket också gjordes.134 

 

För att till viss del råda bot på det omedelbara flyghotet fördes alltid periskop och luftmast uppe 

samtidigt.135 Periskopsoperatören svepte därefter över såväl horisont som omgivande luftrum i 

syfte att optiskt kunna upptäcka en motståndare, såväl ett inte upptäckt alternativt snabbt 

uppdykande ytfartyg som ett flygplan. Nackdelen med detta var att radarmålarean för ubåten steg 

markant, det vill säga att den blev ett större mål för radarutrustade enheter i området. För att 

minimera risken med detta installerades redan tidigt en så kallad PQ eller radarvarnare. Denna 

satt monterad på snorkelhuvudet vilket var den del som hade identifierats som den största 

sannolikheten till upptäckt, därav placeringen. Då radarvarnaren uppfattade en sändande radar 

gav den ifrån sig en ljudsignal vilken gjorde personalen i manöverrum uppmärksamma på att det 

fanns radarutrustade enheter inom apparaturens räckvidd. 136 Detta medförde oftast att ubåten då 

stoppade snorkeldriften och gick ner på större djup i syfte att dels dölja sig optiskt från luften 

men också för att på så sätt söka utnyttja eventuella skikt i vattenvolymen för att antingen höra 

längre alternativt dölja sig även akustiskt.  

 

Något som också utvecklades mycket under framförallt 1950-talet var sambandet där sändningar 

från staben iland skedde via långvåg. Detta hade som främsta fördel att ubåtarna kunde ta dessa 

meddelanden på djupet, vilket minskade risken för upptäckt. Utöver detta påbörjades även 

utvecklingen av kortvågssnabbsändare137 till ubåtarna, vilket slutligen gjorde att exponering av 

master minskade samt att signalen var svår att uppfatta för motståndarens signalspanare.138 Ett 

stort framsteg var att de svenska ubåtarna efter det andra världskriget utrustades med höj- och 

sänkbar kortvågsmast vilket gav dem möjlighet att sända meddelanden på periskopsdjup till 

skillnad mot innan och under sagda krig.139 Detta kan möjligen ha sitt ursprung i uppgifterna från 

U 3503 då denna typ av antenn nämns i den tidigare nämnda sammanställningen från 

bärgningsarbetet.140  

 

                                                
134 Stefenson, B, 2007, s.18 
135 Intervju med am B. Stefenson, transkript s.3 
136 Intervju med am B. Stefenson, transkript s.16 
137 Snabbsändare kan sägas vara en automatiserad sändare för komprimerade signaler. Se Klintebo, R, 2004, s.171-
174 
138 Intervju med am B. Stefenson, transkript s.4-5 
139 von Hofsten, G, Rosenius, F, 2009), s.294 
140 Inspektören för torped- och ubåtsvapnet Nr H U:7 1 bil., s.28 
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Med ledning av de tyska ritningarna och erfarenheterna vilka insamlades skriftligt såväl som 

muntligt gjordes moderniseringar av befintliga ubåtar och de kommande ubåtsklasserna gjordes 

mer hydrodynamiskt utformade. Detta i samverkan med andra innovationer såsom 

bullerdämpning gjorde att ubåtarna blev mycket tystare vilket hade visat sig vara allt mer viktigt i 

anslutning till krigsslutet. Som har nämnts ovan gjordes tester med de tyska ubåtarna av de 

allierade och det som då framkom var att ubåtarna av typ XXI med dåtidens passiva 

sonarmateriel inte kunde uppfattas på över 200 meter medan ett handelsfartyg med samma 

utrustning uppfattades på 13 km.141  

 

Ubåten U3 var en av de båtar som moderniserades. Denna modernisering skedde under senare 

delen av 1952 och tidigare delen av 1953 varvid bland annat ubåtens torn blev mer 

hydrodynamiskt, den aktra torpedtuben togs bort tillsammans med nätsågen i fören. 1954 

moderniserades hon ytterligare genom att hon utrustades med en ny hydrofon, ny radioutrustning 

samt ett nytt torpedeldledningssystem.142 Detta likt det som har nämnts ovan för hennes systrar 

samt för ubåtarna typ ”Neptun” och ”Sjölejonet”.  

 

Vad moderniseringen förde med sig för U3:s taktiska vidkommande framgår bland annat av den 

operationsorder som gavs till henne för en övning mellan 16-19 augusti 1955. U3:s uppgift var att 

via anbefalld marschväg gå från en punkt syd Landsort, därefter passera ost om Gotland för att 

slutligen gå till Örlogsvarvet i Karlskrona. Vid passage av Gotska Sandön skulle ubåten enligt 

ordern befinna sig på 11 meters djup under snorkling för att möjliggöra observation för den 

landbaserade bevakningen. Marschläge (ytläge) skulle intagas först kl 2000 den 19 augusti dock 

senast vid Karlskrona angöring. All svensk kust, samtliga svenska enheter, handelsfartyg samt allt 

flyg skulle betraktas som fientliga under övningen. Uppgiften under företaget var att spana mot 

”fientliga” bevakningsorgan på Gotska Sandön och vid Slite samt fingerat anfalla fientliga 

transport- och örlogsfartyg. Om främmande örlogsfartyg beräknades komma närmare än 4000 

meter skulle undanmanöver göras och om ubåten ändå bedömdes vara upptäckt skulle 

marschläge intagas. Särskilda instruktioner var i övrigt att notera alla radarkontakter vilka 

upptäcktes av radarvarnaren samt att fartygschefen senast den 26 augusti skulle insända 

krigsdagbok, skiss över förflyttning samt mottagningsprotokoll för långvågsmottagningen till 

chefen för Första ubåtsflottiljen.143 

                                                
141 Rössler, E, 2006, s.150 
142 Andersson, Bengt, Melin, Olle, Kustubåten U 3, nybygge nr 309, Årsbok för Marinmusei vänner 2012, (Föreningen 
Marinmusei vänner, Karlskrona, 2012), s.138 
143 Chefen för 1.ubåtsflottiljen Dnr H Ope 13:1 den 10/8 1955 1 bil. Avskrift – Operationsorder för ubåt (Företagsorder 
för ubåten U3) (Avhemligad 2013-09-25), s.1-3 
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Det som kan utläsas ur denna operationsorder är att U3 skulle genomföra prover av egen 

radarvarnarutrustning samt utgöra målförband för landbaserade spaningsanläggningar längs den 

gotländska kusten. Hon skulle förflytta sig i uläge under tre dygn och om möjligt undgå upptäckt 

utom vid det tillfälle då hon medvetet skulle erbjuda nyss nämnda organ möjlighet att observera 

henne. Detta stämmer väl överens med det utvecklingsprogram som har nämnts i litteraturen och 

därför berörts ovan.  

 

3.6 Utvecklingen enligt de sex grundläggande förmågorna 

Avsikten här är att inom ramen för de, i den teoretiska referensramen berörda, sex grundläggande 

förmågorna söka redogöra för utvecklingen såväl tekniskt som taktiskt och operativt.  

 

Ledning 

En klar förbättring vad avsåg ledningen skedde under föreliggande tidsperiod. Specifika exempel 

härpå är uppbyggandet och utvecklandet av långvågssändare i landet. När även ubåtarna blev 

utrustade med nya höj- och sänkbara kortvågsantenner var ledningen inte bara förbättrad, det 

blev även säkrare för ubåten att bedriva sambandstjänst i och med att den då inte längre behövde 

befinna sig på ytan för att kunna signalera.144 Detta medförde ett ökat taktiskt värde för ubåten 

som taktisk enhet, exempelvis vid spaningsföretag. 

 

Verkan 

I och med den påbörjade utvecklingen av trådstyrda torpeder ökade verkansgraden markant för 

de svenska ubåtarna. Detta i samband med en ökad ledningsförmåga med tanke på möjligheten 

att ta emot uppdaterade order på långvåg samt den ökade möjligheten till att sensorspana med 

hjälp av bättre hydrofoner145 gör att 1950-talet får ses som något av en ”utvecklingströskel” för 

det svenska ubåtssystemet.   

 

Rörlighet 

Rörligheten utvecklades också mycket under denna tidsperiod, vilket även kan kopplas gentemot 

begreppet uthållighet och har då samma gemensamma nämnare: Luftmasten. Denna möjliggjorde 

till viss del högre farter i och med möjligheterna till laddning i uläge och får ses som den enskilt 

största utvecklingen av alla som har beskrivits i föreliggande uppsats. 

                                                
144 von Hofsten, G, Rosenius, F, 2009, s.139 
145 Klintebo, R, 2004, s.122-123 
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Skydd 

Skyddsförmågan utvecklades avsevärt under den föreliggande perioden. Den största anledningen 

härtill får tillskrivas införandet av luftmast, vilket gjorde att ubåtens skyddsförmåga gick upp 

genom att i stort sett ständigt hålla sig i uläge vilket därigenom minskade upptäcktsrisken samt 

även de medel med vilka en motståndare kunde bekämpa den. Väl i uläge kunde ubåten dölja sig 

från såväl optisk upptäckt som från upptäckt med radar och vid mastexponering bidrog 

radarvarnaren146 till skyddsnivån genom att ubåten då gick på djupet för att undgå upptäckt. 

Utöver det skyddades den därigenom mot direkt påverkan från direktskjutande snabbelds- och 

artillerivapen. De modifieringar som gjordes vad avsåg bullerbegränsning genom 

chockupphängningar och liknande åtgärder är också viktiga att här poängtera i och med att dessa 

bidrog till en större skeppsteknisk motståndskraft vid fientlig bekämpning. 

 

Underrättelser/information 

Även inom denna sektor skedde en stor utveckling efter krigsslutet. Den nya sonarmaterielen 

som togs fram (m/51UP) medförde att sonarräckvidderna blev betydligt längre och 

informationen mer precis.147 Denna materiel låg sedan till grund för än mer utvecklade 

sonarsystem vilka kom att installeras på senare ubåtstyper med god framgång.148 

 

Uthållighet 

Uthålligheten ökade i stor utsträckning inte minst tack vare luftmasten vilken tillät ubåten att vara 

under ytan i stort sett oavbrutet flera veckor i sträck. Under denna tid kunde ubåten ladda sina 

batterier samt även vädra ut fartyget vilket märkbart förbättrade förhållandena för personalen 

ombord. Med möjligheten att ladda batterierna utan att gå upp i marschläge kom också 

möjligheten att bättre anpassa det egna uppträdandet gentemot en motståndare vilket markant 

förbättrade ubåtens potentiella slagkraft. 

 

3.7 Operativ utveckling 

Den operativa utvecklingen blev i och med moderniseringen och de efter kriget dragna 

erfarenheterna med påföljande slutsatser i det närmaste explosionsartad, i vart fall vad avser 

levererad effekt.  

 

                                                
146 Se s.35  
147 Klintebo, R, 2004, s.122 
148 Klintebo, R, 2004, s.123 
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Sambandet utvecklades som tidigare nämnts149, kraftigt under 1950-talet. Ledningen skedde på 

långvåg från olika sändare iland150 och ubåtarna utrustades med snabbsändare för 

kortvågssändningar.151  

 

På grund av de utvecklade sambandsvägarna gavs även möjlighet att genom radioförbindelse 

styra ubåtarna på ett helt nytt sätt. Bland annat framtogs taktiska och operativa anvisningar vilka 

sedan kunde nyttjas för att från högre stab relativt skyddat från insyn från motståndaren, leda 

ubåtar, vilka var utsända för att bedriva verksamhet i tilldelade områden.152 

 

Ubåtsledningen grupperade på olika ställen i landet beroende på förutsättningarna. Ledningen 

skedde sedan på så sätt att staben iland sände ut eventuella spaningsrapporter från olika 

spaningsresurser såsom andra ubåtar alternativt andra delar av sjö- eller flygstridskrafterna. 

Därefter mottog ubåtarna detta och kunde sedan positionera sig själva för att slå mot 

motståndaren alternativt vidtaga andra åtgärder om så hade anbefallts. Ubåtarna i sig verkade som 

enskilda taktiska enheter i egna tilldelade områden i vilka respektive chef sedan själv bestämde 

vilka åtgärder som skulle vidtagas enligt de order som mottagits från den iland grupperade 

staben.153 

 

3.7.1 Operativ utveckling utifrån taktiska sjökrigsspel 
De taktiska sjökrigsspel som har studerats vid skrivandet av denna uppsats berör förvisso taktik 

men bedömningen av de sammanlagda resultaten av dessa genomgångna spel passar ändock 

bättre in under den operativa utvecklingen. Detta då spelen behandlar ubåtarnas roll i en större 

operation inkluderande såväl marinflyg som min-, jagar- och kryssarförband.  

 

Något som tydligt framgår vid en genomläsning av berörda sjökrigsspel daterade mellan 1943154 

och 1955155 är att i början på 1950-talet är motståndaren klart utpekad och återkommande. 

Avsikten för de svenska sjöstridskrafterna är att möta en, till viss del, överlägsen sovjetisk 

motståndare vilken söker genomföra antingen mineringar eller överskeppningsföretag mot 

Gotland eller det svenska fastlandet.  

                                                
149 Se sid.34 
150 Intervju med am B. Stefenson, transkript s.4 
151 Intervju med am B. Stefenson, transkript s.5 
152 Intervju med am B. Stefenson, transkript s.2 
153 Intervju med am B. Stefenson, transkript s.4 
154 Kungliga Sjökrigsskolan, Taktiskt Sjökrigsspel A/42-43 - Blå Operations-PM (Avhemligad 2013-11-26) 
155 Kungliga Sjökrigsskolan, Taktiskt sjökrigsspel nr 3 – Grupparbete ”Anfall mot konvoj väst Dagö-Ösel” (1955) (Avhemligad 
2013-11-26) 
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Någon större operativ utveckling kan inledningsvis inte ses men en viss förändring kan ändå 

skönjas. I spelet från 1943, vilket ligger utanför den egentliga avgränsningen men får här ge en 

bild av den operativa planeringen under andra världskriget, används ubåtarna som framskjuten 

spaning fördelade på olika rutor. I detta specifika spel är avsikten att hindra  motståndaren ”röd” 

med utgångsplatser i Estland och södra Finland från att anfalla mål på svenska sidan av 

Östersjön. Detta sker från svensk sida genom minering och patrullering. Avsikten är att söka 

nedkämpa ”röd” part när tillfälle ges.156 Ubåtarnas rutor ligger vid Finska vikens mynning samt 

nordost om Gotland157 och ubåtarna är ordersatta att vara dykta innan dagningen med uppgiften 

att spana mot motståndaren och därefter anfalla utlöpande fientliga sjöstridskrafter på order.158 

 

I spelen från 1953 och framåt börjar ubåtarna utplaceras närmare motståndaren men fortfarande 

med främsta uppgift att spana. Efter det att motståndaren har lokaliserats och spaningsrapporten 

har sänts får ubåtarna nästan uteslutande uppgiften att slå mot motståndarens 

överskeppningsfartyg, vilka förutsätts vara handelsfartyg gående i en konvoj. Detta indikerar att 

Sverige ägde uppfattningen att Sovjetunionen ej förfogade över designerade amfibiefartyg av den 

typ som sedan skulle komma att uppträda i Östersjön, om än i ringa skala. Utöver detta är målen 

även kryssare samt jagare ingående i eskorten.  

 

I det första spelet från den 18 februari 1954 är scenariot att Sverige är indraget i ett krig mellan 

öst och väst efter det att öst har genomfört offensiva operationer i norra delen av landet. Öst har 

sedan genomfört en lyckad landstigningsoperation i Oxelösundsområdet och där lyckats etablera 

ett brohuvud. 159 De svenska sjöstridskrafternas uppgift är att förhindra östblockets styrkor att 

försörja och understödja brohuvudet i Oxelösund samt att förvägra motståndaren möjlighet att 

tillföra förstärkningar.160 Ett antal olika alternativ läggs fram av olika elevgrupper, dock med i 

stort sett identiska utföranden. Ubåtarna ges i denna operation uppgiften att spana mot 

motståndaren i syfte att ge övriga svenska sjöstridskrafter en förvarning om en fientlig anmarsch. 

Därefter skall ubåtarna insätta vapen mot främst handelsfartyg ingående i den fientliga konvojen 

samt även kryssare och jagare. Ubåtarna utplaceras ost Gotland i en kedja med vilken avsikten är 

att fånga upp motståndaren.161  

                                                
156 Kungliga Sjökrigsskolan, Taktiskt Sjökrigsspel A/42-43 - Blå Operations-PM, s.1 
157 Kungliga Sjökrigsskolan, Taktiskt Sjökrigsspel A/42-43 - Blå Operations-PM, bil.2 
158 Kungliga Sjökrigsskolan, Taktiskt Sjökrigsspel A/42-43 - Blå Operations-PM, s.3 
159 Kungliga Sjökrigsskolan, Förslag till program för taktiskt sjökrigsspel 1/1953-54 (Avhemligad 2013-11-26), s.1 
160 Kungliga Sjökrigsskolan, Taktiskt sjökrigsspel 1/1953-54 (Avhemligad 2013-11-26), s.1 
161 Kungliga Sjökrigsskolan, Taktiskt sjökrigsspel 1/1953-54 (Avhemligad 2013-11-26). Elevplaner för nyttjande av 
tillgängliga ubåtar inalles tre (3) stycken planer. 
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Det andra spelet från 1954 har ett liknande upplägg, Sverige har dragits in i konflikten mellan öst 

och väst. Dock är denna gång avsikten att förhindra öst från att minera Ålands hav. Ubåtarna 

positioneras i detta scenario ut för spaning mot Tallinn, Hangö och Finska vikens utlopp med 

uppgift att spana, rapportera och, om möjligt, anfalla fientliga styrkor. Primära mål är 

mineringsförband men även andra större mål såsom kryssare och liknande.162 I operationer med 

ett klart offensivt mål, exempelvis som i spelet från den 5 april 1955, ges ubåtarna också i detta 

läge uppgiften att spana och slå mot motståndaren. Målet med operationen är att söka upp och 

därefter avslå ett fientligt överskeppningsföretag från östblocket väst Dagö-Ösel.163 

 

Även i understödjande form gavs ubåtarna i spelen uppgifterna spaning och anfall mot 

högprioriterade mål. Detta syns i spelet från den 2 mars 1955 då uppgiften för de svenska 

sjöstridskrafterna är att förstärka styrkorna på Gotland genom ett överskeppningsföretag. 

Motståndaren utgörs även här av östblocket.164 Ubåtarna ges uppgiften att spana mot fiendens 

troliga anmarschvägar vilka tros utgå från hamnarna Tallinn, Baltijsk och Libau (dagens Liepaja). 

Ubåtarna positioneras utanför dessa hamnar med uppgiften att stridsspana mot utlöpande 

fientliga ytstridsförband.165  

 

Sammanfattning av den faktiska operativa utvecklingen 

Sammantaget kan sägas att den operativa utvecklingen snarare skall ses som en till stor del 

nödvändig modernisering, vilken åstadkom att ubåtarna fortsatt kunde utgöra ett hot mot en 

potentiell motståndare vilken härmed skulle tvingas ta svenska ubåtar i anmarschriktningen i 

beaktande.166 Grundtanken för ubåtarnas operativa nyttjande fortsatte att vara densamma: 

spaning och anfall. Dock gavs ubåtarna en utökad möjlighet till att utföra sina taktiska uppgifter 

inom operationens ram. Det som möjligen skall tillskrivas en faktisk operativ utveckling var 

ubåtarnas utökade tekniska prestanda och därmed deras taktiska värde vilket i symbios med en 

förbättrad ledningsförmåga gav de svenska sjöstridskrafterna ett mycket användbart vapen i 

                                                
162 Kungliga Sjökrigsskolan, Taktiskt sjökrigsspel 2/1953-54 (Avhemligad 2013-11-26), Plan för ubåtarnas verksamhet 
s.1-2 
163 Kungliga Sjökrigsskolan, Taktiskt sjökrigsspel nr 3 – Grupparbete ”Anfall mot konvoj väst Dagö-Ösel” (1955) (Avhemligad 
2013-11-26), bil.2 
164 Kungliga Sjökrigsskolan, Taktiskt sjökrigsspel nr 2 1954-55 (Avhemligad 2013-11-26), bil 2:2 
165 Kungliga Sjökrigsskolan, Taktiskt sjökrigsspel nr 2 1954-55 (Avhemligad 2013-11-26) Operation FÖRGÄTMIGEJ 
s.2 
166 Chefen för Kungliga Sjökrigsskolan 3/3-1959 Dnr AK198, Björlin, Percy (lt), Synpunkter på hur de senare årens 
utveckling inom ubåtsvapnen kan bedömas påverka sjökrigföringen inom oss omgivande farvatten - Hemarbete i strategi i allmänna 
kursen, sjöofficerslinjen, arbetsåret 1958-59 (Avhemligad 2013-11-26), s.14-15 
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händelse av krig. Den ökade förmågan till dolt uppträdande gjorde ubåtarna till en mycket god 

plattform för såväl spaning och underrättelseinhämtning som för rena anfallsföretag. Denna 

förmåga att dolt kunna påverka motståndaren såväl direkt som indirekt var ett stort framsteg i ett 

operativt hänseende. 

 

3.7.2 I skenet av Corbett 
Sett ur skenet av Corbetts sjökrigsteorier innebar moderniseringen en klart utökad förmåga till 

”Fleet in being” då ubåtarna med ökad svårighet kunde upptäckas av motståndaren i och med att 

de hade erhållit en större uthållighet i uläge. Utöver detta kommer de andra taktiska fördelarna 

sprungna ur den rent tekniska utvecklingen såsom vapen- och sensorprestanda vilka alla bidrog 

till att ur perspektivet ”bestridande av sjöherravälde” borga för en klart positiv utveckling ur 

svensk synvinkel.  

 

Genom moderniseringen av det svenska ubåtsvapnet gavs de svenska sjöstridskrafterna en klar 

möjlighet att med framskjutna förband, vilka motståndaren var tvungna att räkna med att de 

uppträdde i deras marschväg, utgöra en ”Fleet in being”. Detta är dock till stor del också 

avhängigt av Landquists kompletterande åsikt om att en sådan styrka inte bara kunde finnas utan 

var tvungen att vara aktiv. Detta möjliggjordes till stor del genom att ubåtarna som ett resultat av 

nämnda utveckling och modernisering dolt kunde uppehålla sig i sina operationsområden och var 

svåra att lokalisera så fort de hade dykt efter att de ha de utlöpt.  

 

Utöver den förlängda uthålligheten och därmed den ökade förmågan att hålla ubåtarna dolda för 

motståndaren tillkom även den väsentligt förbättrade sensorprestandan, vilken bidrog till att 

ubåtarna på ett mer effektivt sätt kunde spana mot motståndaren och dennes rörelser i 

operationsområdet. Med hjälp av den utvecklade sambandstjänsten kunde sådant inrapporteras 

vilket starkt bidrog till att ge ledningen iland en klarare bild av pågående händelser till sjöss vilket 

var ett värdefullt bidrag på strategisk och, för uppsatsens vidkommande, operativ nivå. På detta 

sätt kunde ledningen omdirigera erforderliga förband för att möta hotet där det uppfattades eller 

bedömdes vara som störst alternativt där största möjliga framgång skulle kunna nås.  

 

Med vapenutvecklingen tillkom även förmågan att på allt större avstånd bekämpa en motståndare 

utan att röja egen ubåt. Detta bidrog, även det, till en ökad effekt i begreppet ”Fleet in being” och 

utgör även ett värdefullt tillskott vad avser förmågan att bestrida motståndarens sjöherravälde, 

särskilt om det, som i fallet med Sverige under det kalla kriget rörde sig om en utpekad 
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motståndare från östblocket vilken antogs vara betydligt starkare i en styrkejämförelse. Genom 

att då ha förmågan att slå mot dennes försörjningslinjer och anmarschvägar med dolda, 

framskjutna system gjorde att herraväldet till sjöss på ett förtjänstfullt sätt hade kunnat bestridas, 

särskilt om ubåtarna dessförinnan även hade nyttjat sig av minering av motståndarens 

hamninlopp eller för motståndaren vitala förträngningar vilka måste passeras. 

 

Genom detta kan det alltså sägas att Sveriges avskräckande förmåga avseende kustinvasioner i 

enlighet med den anförda teorin om ”Fleet in being” väsentligt höjdes i och med utvecklingen av 

Ubåtsvapnet. Det kan också sägas att denna utveckling starkt bidrog till möjligheten att i krigstid, 

ur ett dolt utgångsläge, kunna slå mot motståndarens försörjningslinjer och överskeppnings-

företag och därigenom ge Sverige en god möjlighet att bestrida dennes försök till etablerande av 

sjöherravälde. 

 

3.8 Resultatsammanställning och diskussion 
När Sverige påbörjade insamlingen av material och erfarenheter i anslutning till U 3503 var det 

svenska ubåtsvapnet i ett stadium där de flesta av de krigförande länderna var i början av andra 

världskriget. Det har anförts att den svenska ubåtsutvecklingen inte i någon större grad tog 

intryck av den tyska dito och uppfattningarna härom har varit spridda. Det som kan sägas efter 

en genomgång av det ovan redovisade materialet är att Sveriges ubåtsvapen utvecklades näst intill 

explosionsartat under 1950-talet. Det som också kan sägas är att de tyska erfarenheterna och den 

tyska ubåtsmaterielen var av intresse för den svenska marinen. Att många av de föreslagna 

åtgärderna i den sammanfattning som tillställdes Inspektören för Torped- och Ubåtsvapnet 

(ITUV) faktiskt genomfördes under 1950-talet får i mångt och mycket vara talande för att 

utvecklingen de facto fick en inte obetydlig knuff i rätt riktning av denna informationsinsamling.    

 

Den funna tyska materielen användes i mångt och mycket i de kommande svenska ubåts-

programmen och redan befintliga ubåtar utrustades med kopior av densamma samt fick en del 

modifieringar gjorda. 

 

Kan detta sägas vara ett avgörande avsnitt i den svenska utvecklingen? Med ledning av det som 

har kommit fram i och med denna uppsats är uppfattningen att så är fallet. Utan tillgången till 

den tyska tekniken hade det svenska ubåtssystemet inte kunnat ligga så pass i fas med sin sina 

internationella motsvarigheter som nu åstadkoms. Den utveckling som skedde bidrog dessutom 

starkt till det taktiska och operativa värdet av de samlade svenska sjöstridskrafterna. Det som 

dock inte har utvecklats under denna tid i samma utsträckning är det operativa användandet av 
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ubåtarna. Deras taktiska värde i de större operationerna fortsatte att utgöras av spaning och 

anfall. Det som däremot utvecklades stort var det taktiska uppträdandet för ubåtarna som 

självständiga taktiska enheter. De taktiska stridsuppgifterna kvarstod men kunde nu utföras dolt 

under en längre tid och med en mer kvalificerad insats.  

 

De nya rön som framkom i samband med omhändertagandet av den tyska materielen och de 

tyska erfarenheterna bidrog strakt till denna utveckling. De svenska erfarenheterna efter 

implementerandet av dessa rön gjorde sedan att Sverige utvecklade egna system och kunde 

därefter taga plats som en av de världsledande nationerna inom ubåtskonstruktion vad avser 

fartyg gjorda för framförallt kustnära operationer.  
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4. Slutsatser 

I detta avslutande kapitel besvaras uppsatsens frågeställningar vilka har behandlats löpande i 

texten men avses här nedan besvaras i mer konkret form. Avslutningsvis ges även förslag på 

fortsatt forskning. 

 

Vilken ny typ av teknik lyckades Sverige komma över i samband med bärgningen av den 

tyska typ XXI-ubåten utanför Göteborg efter krigsslutet? 

Den direkta teknik som lyckades erhållas vid bärgningen var framförallt snorkeln, vilken kom att 

direkt revolutionera svenska ubåtars sätt att kunna verka. Vidare erhöll den svenska marinen även 

nya kunskaper och materiel i form av utvecklad sonarmateriel och kunskaper om röjande buller 

samt ubåtens form samt dess påverkan på strömningsljud och sagda buller. Utöver detta var 

torpedmaterielen av stort intresse för den svenska marinen och av stort värde för den fortsatta 

svenska ubåtsutvecklingen.  

 

Vad skilde denna teknik från, i Sverige, redan befintlig teknik och på vilket sätt bidrog 

den till den taktiska och operativa utvecklingen?  

Det svenska ubåtssystemet var i jämförelse med den på U 3503 funna tekniken samt i sken av de 

erfarenheter som kriget bidrog till vad avsåg undervattensstriden, klart föråldrat. Den utveckling 

som skedde och den forskningsprocess som påbörjades med ledning av dessa rön möjliggjorde 

en kraftfull modernisering av det svenska ubåtsvapnet med en markant ökad grad av 

leveranseffekt som följd. I korthet skedde, framförallt, följande utvecklingar som ett resultat av 

denna teknik: 

- Införande av luftmast på svenska ubåtar vilket skapade möjlighet för Sverige att, för 

första gången, i realiteten förfoga över ubåtar istället för de äldre dykbåtarna. Ubåtarna 

kunde nu befinna sig i uläge under hela företagslängden vilket ökade svårigheten för en 

motståndare att finna dem samt gav en ökad skyddseffekt.  

- Kopiering och därefter installerande av tysk hydrofonmateriel på svenska ubåtar. Denna 

gav enligt såväl källor som litteratur en avsevärt förbättrad omvärldsuppfattning genom 

längre räckvidder och mer kvalificerad information. 

- Gjorda iakttagelser ledde till en utveckling av torpeder vilka tillsammans med en modern 

eldledning gjorde att de svenska ubåtarna fick en ökad förmåga till verkan mot en 

potentiell motståndare.  



 45 

- Utöver detta tillkom även de rön som gjordes avseende buller och fartygets skyddseffekt i 

allmänhet vilket anammades, exempelvis genom införandet av gummiupphängning för 

olika installationer. 

- Ovan nämnda exempel tillsammans med de rön som gjordes vid studierna av de tyska 

ubåtsoperationerna under kriget gjorde att den svenska stridstekniken utvecklades med 

ledning av de tekniska framstegen och detta i sin tur gav effekt även i den taktiska och 

operativa utvecklingen. 

 

Vilken taktisk och operativ utveckling avseende ubåtssystemet i Sverige genomfördes 

åren 1945-1960?  

Taktiken utvecklades i det avseendet att snorkeln möjliggjorde en längre tids verkan i uläge vilket 

markant påverkade det taktiska nyttjandet av fartygen genom att upptäckten av dem försvårades 

för en motståndare. Detta i samverkan med ökad sensorprestanda såsom moderna sonarer och 

radarvarnare bidrog till ubåtens ökade taktiska värde. När även vapnen modifierades och en 

modern eldledning infördes utgjorde ubåtarna ett kraftfullt hot mot en eventuell angripare. Detta 

skall dock ses som nödvändiga utvecklingar i takt med samtiden. Någon direkt förändring av de 

taktiska och operativa uppgifterna för ubåtsförbandet har däremot inte kunnat uppfattas utan de 

användes även framgent med samma syfte som de haft sedan början: Spaning och anfall med 

möjlighet att genomföra transport av sabotageförband alternativt minera fientliga hamninlopp 

och förträngningar. 

 

En sammanfattande slutsats kan sägas vara att det svenska ubåtsvapnet utvecklades och alls inte 

till obetydlig del med hjälp av den bärgade tyska ubåten U 3503. Utvecklingen gjorde att Sveriges 

ubåtar snabbt kom upp i samma klass som sina utländska motsvarigheter och i vissa fall till och 

med över. Den operativa utvecklingen, om än innebärande bibehållande av uppgifter, skedde 

med hjälp av den taktiska utvecklingen vilken var sprungen ur den tekniska dito.  

 

Utvecklingen av Ubåtsvapnet enligt de sex grundläggande förmågorna bidrog även väsentligt till 

den svenska marina förmågan att kunna ”bestrida sjöherravälde” och verka inom ramen för 

”Fleet in being”. Främst på grund av ökad uthållighet i undervattensläge vilket ökade förmågan 

att hålla ubåten dold såväl under spaning som inför anfall. Den utvecklade förmågan till dolt 

uppträdande i symbios med förbättrad teknisk prestanda utgjorde förmågor som hade en klart 

avskräckande verkan på en potentiell motståndare, ett förhållande som består än idag. 
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4.1 Fortsatt forskning 

Den fortsatta forskningen kommer med stor sannolikhet att kunna utvidgas ytterligare och 

förmodligen kunna få nya infallsvinklar allt eftersom mer material blir tillgängligt. Något som 

vore intressant är att göra en historisk studie av svensk marin ledning, med bakgrund i exempelvis 

de beskrivna taktiska och operativa anvisningarna som inte har kunnat lokaliseras. 

 

Allt eftersom tiden går och fler dokument, med hänsyn till sekretessen, blir tillgängliga för 

forskning kan även studien av svenska ubåtsoperationer under det kalla kriget vara av intresse att 

följa upp. Särskilt med avseende på den fortsatta ubåtsutvecklingen under 1960-talet med 

ubåtarna av typ ”Sjöormen” i fokus. 

  



 47 

5. Referenslista 

 

5.1 Tryckt material - litteratur 
Almqvist, Kurt & Gerner, Kristian (red), Kalla kriget – Sverige – En stormakt utan vapen?, (Axel och 
Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, Stockholm, 2012) 
 
Andersson, Bengt, Melin, Olle, Kustubåten U3, nybygge nr 309, Årsbok för Marinmusei vänner 2012, 
(Föreningen Marinmusei vänner, Karlskrona, 2012) 
 
Corbett, Sir, Julian Stafford, Some Principles of Maritime Strategy, (United States Naval Institute, 
Annapolis, 1988)  
 
Försvarsmakten, DGemO - Doktrin för gemensamma operationer 2005, (Försvarsmakten, Stockholm, 
2005) 
 
Försvarsmakten, DMarinO – Doktrin för marina operationer 2005, (Försvarsmakten, Stockholm, 
2005) 
 
Försvarsmakten, Ub I M:Allmän - Ubåtsintstruktion för marinen – Allmänna föreskrifter för tjänsten på 
ubåt, (Försvarsmakten, Stockholm, 2000) 
 
Granholm, Fredrik, Från Hajen till Södermanland – Svenska ubåtar under 100 år, 
(Marinlitteraturföreningen, Stockholm, 2003) 
 
von Hofsten, Gustaf, Waernberg, Jan, Örlogsfartyg – Svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg, 
(Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, Luleå, 2003) 
 
von Hofsten, Gustaf, Rosenius, Frank (red.), Kustflottan – De svenska sjöstridskrafterna under 1900-
talet, (Kungliga Örlogsmannasällskapet, Luleå 2009) 
 
Holmström, Mikael, Den dolda alliansen, (Atlantis, Stockholm, 2011) 
 
Hutchinson, Robert, Submarines – War beneath the waves from 1776 to the present day, (Jane´s, London, 
2001) 
 
Klintebo, Roderick (red.), Det svenska ubåtsvapnet 1904-2004, (LITERATIM, Stockholm, 2004) 
 
Köhl, Fritz, Vom Original zum Modell, Uboottyp XXI, (Bernard & Graefe Verlag, Bonn, 2003) 
ISBN: 9783763760312  
 
Lindberg, Lennart, U 3503 – Dokumentation, (Marinlitteraturföreningen nr 87, Stockholm, 2002) 
 
Miller, David, The illustrated directory of submarines of the world, (Greenwich Editions, London, 2005) 
 
Rössler, Eberhard, Die Sonaranlagen der deutschen U-Boote, (Berhnard & Graefe Verlag, Bonn, 2006) 
 
Rössler, Eberhard, U-Boottyp XXI, (Bernhard & Graefe Verlag, Bonn, 2013) 
 



 48 

Smedberg, Marco, Om sjökriget – Från Svensksund till smygteknik, (Page One Publishing AB, 
Stockholm, 1996)  
 
Stefenson, Bror, Från periskop och brygga – Ubåtsman och amiral under kalla kriget, minnesbilder från tiden 
1948-1991, (Bokförlaget Magnus Ullman, Stockholm, 2007) 
 
Werner, Herbert, A, Döden från djupet – jag var Hitlers ubåtschef, (Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks 
Förlag, 2012) 
 
Widén, Jerker, Theorist of Maritime Strategy – Sir Julian Corbett and his Contribution to Military and Naval 
Thought, (Ashgate, Farnham, 2012) 
 

5.2 Tryckt material – tidskrifter 
Borgenstam, Curt, U 3503 – Ett ”krigsbyte” och dess inflytande på svensk ubåtskonstruktion (Under 
svensk flagg, Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvar, årgång 89, nr 1 1993) 
 
Edling, Per, Kk, Corbett * 2, (Tidskrift i Sjöväsendet, Kungliga Örlogsmannasällskapet, N:r 5 
2013) 
 

5.3 Elektroniska källor 
http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=10985 besökt 2014-04-22, presentation av A 
Daniel Landquist 
www.ne.se Nationalencyklopedin, för vissa definitioner i begreppsförklaringen. Besökt 2014-05-
12 
 

5.4 Skriftliga källor 
Inspektören för torped- och ubåtsvapnet Nr H U:7 1 bil., Sammanställning av uppgifter rörande tysk 
ubåtsmateriel och ubåtstaktik m.m. under kriget 1939-1945 jämte därav föranledda erfarenheter och förslag till 
svenska åtgärder. (Avhemligad 2013-09-25) 
 
Bilaga till ITUV Nr H U:7/45, Ekoradiospaning på ubåtar (Översättning av en förbindelseorder från chefen 
för det tyska ubåtsvapnet den 1 september 1943), (Avhemligad 2013-09-25) 
 
Inspektören för Torped- och Ubåtsvapnet (ITUV) Trolig lösning till angriffslineal för Uboote typ XXI 
(med två skisserade blad) (Avhemligad 2013-09-25) 
 
Chefen för 1.ubåtsflottiljen Dnr H Ope 13:1 den 10/8 1955 1 bil. Avskrift – Operationsorder för ubåt 
(Företagsorder för ubåten U3) (Avhemligad 2013-09-25) 
 
Chefen för Kustflottan H Ope Ö 2:18/45, Redogörelse för KFL operativa övning (stridsvecka) den 23-27 
april 1945 (Avhemligad 2013-09-25) 
 
Chefen för Kustflottan H Tak Ö 4/45, Redogörelse för taktiska övningar den 25 maj – 1 juni 1945 
(Avhemligad 2013-09-25) 
 
Chefen för Marinen H Ord M 30, Mo nr H 30, April 1. 1948. Svenska typbeteckningar på 
hydroakustisk materiel, Inkommen till ITUV 1/4 1948 (Avhemligad 2013-09-25) 
 



 49 

Chefen för Marinen H Ord M17, Mo nr H17. Mars 5. 1949. Varvtalstabeller skola anses som hemlig 
handling, Inkom till ITUV den 7/3 1949 (Avhemligad 2013-09-25) 
 
Handling från sjunkna ubåt U-boot 3503, Kriegstagebuch U 3503, (Avhemligad 2013-09-25) 
 
ITUV, registrerad 11/2 1950, Uppgift ang radar och hydrofonmateriel i Sovjet. Tid: Årsskiftet 1946-47 
(Avhemligad 2013-09-25) 
 
ITUV, registrerad 1/12 1947, Avskrift – Marinattachén i London nr 878/1947 Meddelande nr 79 - 
Coastal Command´s insatser i samband med invasionen av Normandie sommaren 1944 Avhemligad 2013-
09-25) 
 
Kungliga Sjökrigsskolan, Taktiskt Sjökrigsspel A/42-43 - Blå Operations-PM (Avhemligad 2013-11-
26) 
 
Kungliga Sjökrigsskolan, Taktiskt Sjökrigsspel A/43-44 - Plan för övervakning utarbetad den 15/12-43 
(Avhemligad 2013-11-26) 
 
Kungliga Sjökrigsskolan, Program för taktiskt sjökrigsspel nr 1/1946-47 med Allm S. (Avhemligad 
2013-11-26) 
 
Kungliga Sjökrigsskolan, Förslag till program för taktiskt sjökrigsspel 1/1953-54 (Avhemligad 2013-11-
26) 
 
Kungliga Sjökrigsskolan, Taktiskt sjökrigsspel 1/1953-54 (Avhemligad 2013-11-26)  
 
Kungliga Sjökrigsskolan, Taktiskt sjökrigsspel 2/1953-54 (Avhemligad 2013-11-26) 
 
Kungliga Sjökrigsskolan, Taktiskt sjökrigsspel 3/1953-54 (Avhemligad 2013-11-26) 
 
Kungliga Sjökrigsskolan, Taktiskt sjökrigsspel nr 2 1954-55 (Avhemligad 2013-11-26) 
 
Kungliga Sjökrigsskolan, Taktiskt sjökrigsspel nr 3 – Grupparbete ”Anfall mot konvoj väst Dagö-Ösel” 
(1955) (Avhemligad 2013-11-26) 
 
Chefen för Kungliga Sjökrigsskolan 3/3-1959 Dnr AK198, Björlin, Percy (lt), Synpunkter på hur de 
senare årens utveckling inom ubåtsvapnen kan bedömas påverka sjökrigföringen inom oss omgivande farvatten - 
Hemarbete i strategi i allmänna kursen, sjöofficerslinjen, arbetsåret 1958-59 (Avhemligad 2013-11-26) 
 

5.5 Muntliga källor 
Intervju med amiral Bror Stefenson (pen) 11/10 - 2013 i dennes hem. Intervjun rör amiralens syn 
på svenskt ubåtsvapens taktiska och operativa utveckling under framförallt 1950-talet.  


