
Ubåten – det hemliga vapnet
    110 år av svensk ubåtshistoria

Den 6 juni 2014 öppnade Marinmuseum en ny ubåtshall med Sveriges första ubåt Hajen, från 
1904, och kalla kriget-ubåten Neptun, byggd 1978. Samtidigt invigdes vår nya basutställning 
”Ubåten – det hemliga vapnet”.

Ubåtarna Hajen och Neptun

Berättelse/Dramaturgi

Utställningen tar sin utgångspunkt i människans förhållande till ubåtar och är uppdelad i sex 
teman. En tidslinje av ubåtsmodeller och fotografier från allmänt kända händelser i världen tar 
besökaren genom den svenska ubåtens utveckling.

Tidslinjen runt ubåtarna på entresolplan



Ombord på ubåten Neptuns övre däck får besökarna uppleva ett ljudsatt scenario med 
torpedskjutning och ubåtsjakt byggt på autentisk ordergivning.

Neptuns manöverrum, övre däck

Gestaltning

I utställningen får besökare möta det diffusa hotet från det mörka djupet i ett lågmält 
berättande och gestaltning. Ljussättningen bidrar till att utställningen upplevs som 
kontemplativ. 

Ubåten Ulven, som torpederades och sjönk 1943, är starkt representerad med fotografier, 
personliga föremål från en omkommen besättningsman, sin flagga och en egen ubåtsmodell 
som skiljer sig från övriga.

Modell av Ulven vid förlisningen



Skattkista: ett enkelt spel där du belönas med att få se det annars dolda föremålet ovan

På bottenvåningen är utställningen tematiskt uppdelad. Varje tema innehåller ett öppet 
bildspel med berättarröst, digital fördjupningsstation, skattkista, film, spännande föremål och 
hands-on-station. 

Montrar, hands-on-stationer och inbyggda pekskärmar är färg- och formmässigt inspirerade 
av ubåtarna, samt anpassade till rummets arkitektoniska lösningar och materialval.

Tidslinjens snedmontrar är insmugna i väggen



Hytt, undre däck i Neptun

Ubåten Neptun visar hur besättningen levde och arbetade ombord. Vi använder militära och 
personliga föremål, ljudsättning, ljus och doft, men inga textskyltar. Det ska kännas att det är 
på riktigt, som om besättningen finns där.

Publikvänlighet

Utställningen riktar sig till ”Familjen Tillsammansson”, d v s barn och vuxna som vill ha en 
gemensam upplevelse och lära sig något nytt tillsammans. Vi presenterar samma innehåll på 
olika sätt och för olika sinnen för att alla ska kunna ta del av berättelsen oavsett ålder, 
ursprung eller förmåga. 

Karta och taktil modell över utställningen



Manöverrum och räddningssluss, övre däck 
i Neptun

Ubåten är trång, men vi har gjort det möjligt att kunna komma ombord med rullstol.

”Tysta kättingen”: testa hur det låter

Hands-on-stationerna ger 
möjlighet att testa och förstå 
ubåtars tekniska förutsättningar.

Metod

I hela processen har vi samverkat 
med ubåtsklubben Hajen, som har 
bidragit med sin kunskap om 
ubåtar och de föremål som hör 
hemma där.  

En av våra forskare har intervjuat 
tjugo besättningsmän. Intervju-
materialet är grunden till det som 
finns i utställningen.
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