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Minnesstund där Ulven sprängdes 

 
I lördags var det 46 år sedan ubåten Ulven minsprängdes och sjönk 2,8 

distansminuter sydväst Stora Pölsan i Göteborgs norra skärgård. Hela 

nationen upprördes och folk satt klistrade vid radioapparaterna 

för att lyssna till Sven Jerrings rapportering. 

Häromdagen låg Sveriges modernaste ubåt Västergötland stilla 

rakt över den plats där Ulven hittades. I den lilla mässen 

samlades Västergötlands besättning och fartygschefen höll en 

minnesstund. 

— Vi vill visa vår vördnad och 

vår samhörighet med forna 

ubåtskamrater, sade han, och 

sänkte en krans med blågula 

band och besättningen höll en 

tyst minut. När olyckan 

skedde var Ulven tillsammans med Draken och Illern — alla tillhörde 

tredje ubåtsdivisionen — ute på övning som ägde rum i norra 

skärgården. 

På morgonen den 16 april skulle nya torpedanfall ske. Ulven kom 

inte. 

Det gick storlarm: 

— En av våra ubåtar saknas! 

Marinen, flyget och fiskeflottan sökte. Samma eftermiddag fann 

man en avsliten telefonboj. 

Det tydde på minsprängning och experterna visste att det var 

bråttom. Man räknade med syre ombord för en vecka. 

Spaningsstyrkan — 1 200 man — sökte förgäves. På själva påskaf-

 

Ubåten Ulven innan hon minsprängdes 1943 



tonen dödförklarades besättningen. 

Under tiden fortsatte spaningen. Den 5 maj kom beskedet: 

— Vi har hittat Ulven. Det var skepparen på fiskebåten Norman från 

Hälsö, Manne Johansson, som rapporterade att något fastnat i 

hans släpvajer. 

Hon låg på ca 50 meters djup. En mina hade slagit upp ett flera 

meter stort hål i förskeppet. 

Ubåten fördes till Eriksbergs stora flytdocka. Det visade sig att 

fem man dödats vid explosionen och övriga 28 hade drunknat 

omedelbart. 

— Obduktionerna var mycket noggranna och de teorier som TV-

producenten Lars Krantz förfäktat nyligen är helt fel, säger 

kommendörkaptenen Hans von Hoffsten, som på ÖB:s uppdrag åter 

gått igenom alla handlingar. 

Lysekilsjournalisten Terje Fredh menade i sin bok "Det hände i 

väst" från krigsåren, att olyckan var helt onödig. 1976 av slöjade 

han att flottan inte följt fiskarnas varningar om att minfälten 

lagts på olika djup. 

Enligt alla gamla rapporter, så framgår det att flottan minsvept 

området ordentligt, men att man svept på ca 15 meters djup, säger 

kommendörkapten von Hoffsten. Varför man bara svepte på det 

djupet har aldrig riktigt kartlagts.  


