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KUNGL 

ORLOGSMAN NASÄLLSKAPET 

Meddelande 

Nr 7/1971 

Högtidssammanträdet i Stockholm den 15 november 1971 (det 200:e) 

(Utdrag ur protokoll ) 

1. Högtidssammanträdet hölls i närvaro av HM Konungen, HM 

Konungen av Danmark, HKH Kronprinsen, HKH Hertigen av Hal

land, HRH The D uke of Edinburgh, 201 heders-, ordinarie och 

korresponderande ledamöter samt 67 inbjudna gäster. 

2. Till ordförande för kommande arbetsår va ldes hedersledamoten 

Lundvall (omval). 
3. Tillkännagav ordföranden namnen på de ledamöter som under 

det tilländalupna arbetsåret lämnat Sällskapets krets. 

Föredrog sekreteraren och ledamoten Nerpin minnesteckningar över 

ordinarie ledamoten Gösta Granström 

ordinarie ledamoten Å ke Rossby 

hedersledamoten Nils Wijkmark 

hedersledamoten Hilding Nielsen 

ordinarie ledamoten Gunnar Carlfors 

4. Meddelade ordföranden att Sällskapet beslutat tilldela kapten 

H ans W achtmeister dess hedrande omnämnande på högtidsdagen 

jämte ett penningpris på 500 kronor för hans studier av olika under

vattensspaningssystem och dessas principiella utnyttj ande. 

Ordföranden anhöll därefter i underdånighet att Sällskapets höge 

beskyddare, HM Konungen, behagade 1~tdela Sällskapets belöning 

till kapten Wachtmeister. 
Mottog den belönade utmärkelsen ur HM Konungens hand. 

5. Föredrog ledamoten Praw itz utdrag ur sin årsberättelse i veten

skapsgrenen "Strategi" för år 1971. 

6. Avgav sekreteraren utdrag ur berättelse över Sällskapets verk

samhet under det gångna arbetsåret. 

7. Nedlade ordföranden sin befattning med anförande. 

Efter sammanträdet gav Sällskapet middag på Grand Hotell. 

Stockholm den 31 december 1971. 

HANS HALLERDT 
sekreterare 
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KUNGL 
ORLOGSMANNASÄLLSKAPET 

Meddelande 

Nr 8!1971 

Ordinarie sammanträde i K arlskrona den 7 december 1971. 

(Utdrag ur protokoll) 

1. Meddelade ordföranden att sedan näst föregående sammanträde 

ledamoten Arnell avgått med döden. 

Ordföranden lys te frid över hans minn e. 

~· Va~~es led~moten Lunde/l til!Jöredrag~nde i vetenskapsgrenen 

o StrateoL Taknk med sambandstpnst. Nav1 gation och sjöfart" för 
ar 1972. 

?· Föredrog l edam,~ten ]edeur-Palmgren utdrag ur sin årsberättelse 

l vet.enskapsgret~e~;, H~ndv~pen, art.illeri- och robotteknik. Torped

tekmk. Mmtekmk betitlat Eldledmngsutvecklin o- under 1960-talets 
senare del". o 

Stockholm den 31 december 1971. 
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HANS HALLERDT 

sekreterare 

P PERSSON 

F ör 30 år sedan: 

Sovjetryskt ubåtskrig i astersjö
området under andra 
världskriget* 

Basutvidgning i väster 1939. 

I ett hemligt tilläggsfördrag till den med rätta uppseendeväckande 

nonaggressionspakten av den 23 aug. 1939 mellan det nazistiska 

Tyskland och det kommunistiska Ryss land hade Hitler och Stalin 

kommit överens om vissa intressesfärer i Osteuropa. D e fördrags

slutande parterna sku lle först dela Polen sinsemellan. Vidare tillför

säkrade det sekreta avtalet Sovjetunionen fria händer för en upp

görelse med de små baltiska randstaterna och Finland samt i söder 

med Rumänien. Den röde tsaren vann mest på affären. Vad det i 

praktiken betydde att tillhöra en stormakts intressesfär fick de små 

grannarna snart nogsamt erfara. D e tillfrågades ej om sin åsikt i 

frågan. Först gjorde Fuhrern snabbt upp sina mellanhavanden med 

polackerna. Detta blixtkrig startade en mångårig världsbrand av 

hittills oanade mått. Stalin vann sitt förs ta mål utan krig. 

Medan likviderandet av Polen pågick riktade han i slutet av sep

tember sina blickar på Baltikum. Efter hänsynslös diplomatisk ut

pressning tvangs Estland och Lettland att till sin mäktige granne 

avstå vissa strategiskt viktiga landområden för anläggandet av sov

jetiska flottbaser och flygfä lt. För att lägga kraft bakom orden 

använde utrikesminister Molotov härvidlag bl. a. ett svepskäl att 

komma åt den nordligare grannen Estland. Intermezzot han behövde 

iscensattes av Baltflor i Narvabukten under den sista september

veckan. 
Den polska ubåten Orzel, som den 4 sept. styrt nordvart från 

Danzigbukten, anlände den 14 på kvällen till Reva! för att landsätta 

den tyfussjuke chefen Kloczkowski. Efter tysk påtryckning nödgades 

de estniska myndigheterna internera Orzel. Sedan besättnin gen er

farit, att även Sovjetunionen angripit Polen, gjorde man i hemlighet 

u p p planer för fl ykt, som natten 18/19 sattes i verket. Under befäl 

av sekonden Grudzinski lyckades Orzel med våld taga sig ut på 

,,. Artike ln p :l. börjades i föreg:l.cnde numm er av TiS (s. 73) 
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Öp?et _vatten o~h efter dive rse äventyr den 14 okt. nå England. En 
markhg prestatwn. 

Den 26 sept. hävdade Molotov, att esterna avsiktligt låtit Orzel 
undk~mma. Desosutom __ påst_od han, a:t även andra mot Sovjet fient
ligt smnade ubatar holl s1g dolda 1 baltiska hamnar, beredda till 
attack _mot dess sjöfart. Estland förmådde alltså inte skydda sin 
neutrab~et. . Anklagelsern a var helt obefogade. Sovjetunionen krävde 
emellewd 1 s~arpa ordalag att få uppr;1tta flottbaser i Estland för 
att skydd_a sma intressen. Ifall man motsatte sig kraven, ansåg 
ryssarna s1g tvun gna genomföra dem med vå ld . 

Då es terna icke ut~n vidar~ ansåg sig kunna gå med på saken, 
hade. 1:'1olorov en ny overraskmng 1 beredskap: Ån o-aren Pionir hade a~1gnJ?1ts av en okänd ubåt , medan tankern Metalli~t torpederats och 
s~unlut. Estland bar ansvaret härför. Förgäves sökte esterna bevisa 
sm oskuld. Mtn mgenting hjälpte. Inför trupprörelser vid o-ränsen 
oc!: ogen~rade överflygningar av dess territorium skrev Estla~d med 
kmven pa strupen den 28 sept., Lettland och Litauen något senare , 
under avtalen. · 

Om s~nkningen av Metallist, beordrad av Lenino-rads partisekret~_ra re ~J~anov o~h n~~rinministern Kuznetsov, ha/' ögonvittnen be
,rattat folJande: _Pa k~allen den 26 sept. avgick den gamla, ångdrivn ::t 
tankern Metall1st fran Kronstadt till Narvabuktens NO-del. Vid 
fartygets ankomst till ort och ställe väntade redan ubåten se 303 ?el: torped~åte_n Tutsfa på platsen. Sedan Metallist stoppat på sov
Je tJ s~t ~ terntonum, ~1ck besättningen i bårarna och rodde iland. se -'?-' avfyrade tva torpeder mot fartyget, vilka antingen missade 
eller mte exJ?loderade. Sedan avsköt Tutsja i sin tur en torped var
efter Metalhsr sjönk på grunt vatten så, att överbyggnaden delvis 
stann_ade ovan ytan. En annan version berättar, att åno-aren brao-tes 
att S_Jlmka medels sprängladdningar ombord och öpp~1ade bot~en
v~ntd~r. ~uvu~saken var, att Metallist sjönk och på för en framrida 
bargmng lampbgt vattendjup. 

Genom avtal~n med_ de b~lt~s~a småstaterna hade Sovjetunionen 
sna?br ska_ffat _s1g fotfaste v1d Ostersjöns östra strand . Den militär
pojltlska snuatlonen i området hade avgjort förskjutits till dess för
~11a_~1 . Fr~mförallr de t~_!rika u~åtarn a kunde v id behov på allvar 
1nsattas 1 kampen om SJOherravaldet här. För upprättandet av flott 
baser avs tod Estland av sitt territorium Paldiski (Baltischport) och 
Haapsalu (Hapsal), Lettland å ter överlät Liepaja (Libau) och Vent-
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spils (Windau). Hamnen i Paldiski visJ.de sig vara alltför trång, var
för flottan den 15 okt. överraskande, mor ingånga avtal, tog även 
Reva! (Tallinn) i besittning. D en estniska huvudstaden blev sedan 
midsommaren 1940 dess primära stödjep ;.mkt. De baltiska öarna 
Dsel (Saaremaa) och Dagö (Hiiumaa) användes huvudsakligen som 
flygbaser. . För framtida uppdrag i händelse av krig uppdelades flotta~ 1 
tvenne huvudgrupper. Huvudstyrkan skulle stöda armens operatw
ner längs kusten, medan lätta ytstridskrafter och ubåtar skulle gå 
offensivt tillväga me till sjöss. Medan de tunga fartygen stannade 
kvar i Kronstadt, började man redan i oktober överföra ubåtar och 
lätta enheter till de nyförvärvade stödjepunkterna. 

Kryssaren Kirov och två jagardivisioner anlände till Liepaja, en 
gammal tsarrysk utpost i väster. Hit förlades också depåfartyget 
Smolnyi med 1. Ubåtsbrio-aden (K. M. Kuznetsov) omfattande 16 
ubåtar: L l, S 1-6, se 309-311 , se 319-324. Reva! och Paldiski 
härbäro-erade 2. Ubåtsbrigaden (D. M. Kosmin, fr. 27 dec. 1939 
N. P . bJeo-ipko). I Reval låg depåfartyget Poljarnaja Zvezda med se 317~318 samt M 72, M 79 och M 81. Till Paldiski kom även 
3. Ubåtsbrigaden (N. I. Vinogradov) tolv småbåtar av M-typen: 
verkstadsfartyget Kronstadt med M 73 , M 78, M 80 och M 90-98 . 
I dessa framskjutna baser fanns således 33 ubåtar i ett gynnsamt u_t
o-åno-släo-e för operationer på Östersjön. Resten låg än så länge v1d b b b 11 Kronstadt . I stödjepunkterna var dessutom ett stort antal patru -
och motortorpedbåtar samt marinflyg baserat. . . . 

Hela hösten avpatrullerades farvattnen kontmuerbgt och 1 no
vember började ubåtarna uppträda längs Finlands kuster, från 
Bogland i öster till Åland i v äster. I slutet av månaden u~sträckt~s 
turerna ända upp till Bottniska v iken. Ibland hamnade ubatarna 111 
på finländskt territorialvatten . Läget var tillspetsat åt det hållet. 
De sista novemberdao-arna låo- Baltiska flottan under skärpt bered-

"' b d" skap. Och efter midnatt den 30 nov . sände Kronstadts ra 10 ut 
täckordet "Fakel", v ilket betydde: krigstillstånd med Finland. Det 
nya ubåtsvapnet stod inför sitt eldprov. 

Vinterkriget mot Finland 1939-40. 
Efter de baltiska randstaterna stod Finland den 5 okt. som väntat 

i tur. Åberopande storstaden Leningrads trygghet krävde Sovjet-
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unionen, att ett område på Karelska näset, öarna ute i Finska viken 

och Han?öudd vid dess mynning skull e avträdas. Kompensation ut

lovades 1 form av vissa skogsområden i Ostkarelen. Fin land var i 

princip vi lligt tillmötesgå fordringarna, men motsatte sig utarren

derandet av Hangö. Enighet uppnåddes icke och förhandlingarna 

avbröts den 9 nov. Sedan slog Molotov in på en annan, effektivare 
väg. 

Den 26. anordnade Röda Armen på Karelska näset den incident, 

som gått till historien under namnet "Mainila-skotten". Finland be

s l~ylld es för intermezzot, Sovjetunionen avbröt de diplomatiska för

bmdelserna och anföll på morgonen den 30. utan formell kria-sför

klaring sin granne på alla fronter. Finlands vinterkria som v:rade 
. h f b> 

1 undra em dagar, fördes av en klart underlägsen och mycket brist-

fälligt utrustad försvarsmakt mot en stormakt och slutade efter see 

kamp med nederlag. Genom freden i Moskva den 12 mars 1940 måst~ 
Finland gå med på de ryska kraven. 

Vintern 1939-40 var osedvanligt sträng, med stark köld och 

k_raftig isbi ldning, som på ett avgörande sätt begränsade sjöopera

tiOnerna till ett minimum. Någon större insats på havet räknade 

Sovjetunionen ej heller med, då armen inom ett par veckor beräkna

c,les _ha besatt hela Finland. Medan armen och flyget bådade upp an

senliga styrkor, uppträdde flottan mycket försiktigt. Dess verksamhet 

begränsades till några kustbeskjutningar av de större fartya-en samt 

ubåts- och flygattacker mot sjöfarten. Vid avskärandet av Finlands 

livsviktiga sjöförbindelser med Sverige spelade ubåtarna en fram
trädande roll. 

Ubåtskriget skulle till en början fö lja London-konventionens 

(1930) - ratifierad 1936 bl. a. av Sovjetunionen och Finland -

bestämmelser, vi lka förbjöd sänkandet av handelsfartya utan för-
. h b 

varnmg oc innan besättningen satt sig i säkerhet. Stormakterna följ-

de som känt under krigets lopp icke alls dessa regler, utan lät sina 

ubåtar förstöra fartygen utan varning. Då ett sjöfartskrig i enlighet 

med London-avtalet knappast skulle leda till önskat resultat, för

klarade Sovjetunionen den 7 dec. Finlands hela kuststräcka 20 sjömil 

ut till havs för blockadzon, i vilken även Åland den 17. inbegreps. 

Neutrala handelsfartyg anmodades senast den 9 dec. kl. 12 lämna 

denna zon. Ubåtarna beordrades vid midnatt igångsätta oinskränkt 

sjöfartskrig mot alla, som påträffades inom spärrområdet. Utanför 

112 

detsamma skulle internationella bestämmelser strikt följas . De skärp

ta bestämmelserna ledde omedelbart till resultat. 

För handelskrio-et avdelades främst l. Brigadens ubåtar av se-typ 

och ett par av de större S-båtarna. Strax efter krigsutbrottet gick 

s 1 (A. V. Tripolskij) och se 319 (N. S. Aga:jin) den 3 de~ . ti ll 

sjöss från Liepaja med nordlig kurs, passerade Ala_nds~av - mn~_n 

de finska minspärrarna var på plats - och lade s1g pa lur utanfor 

Raumo och Kristinestad. Två dagar senare följde se 323 (F I. 
Ivantsov), sedan se 322 (V. A. Polestsjuk) , Se 309 (S. S. Veselov) , 

se 324 (A. M. Konjajev), se 311 (F. G. Versjinin) alleftersom de 

var klara för avfärd. Redan den 10 dec. sänktes tre ångare. 

Mellan Dagö och Utö (finska) mötte se 323 i nattmörkret estniska 

passagerarångaren Kassari (379 b~t) på väg frå_n S~ndsvall t_ill ~eva! 

och sänkte henne utan förvarnmg med arnlleneld. Besattnmgen 

rodde iland till Dagö. Samma kväll stötte se 322 i marschläge på 

en ångare utanför Helsingfors samt torpederade och sänkte den. 

Offret var antagligen tyska ss. Reinbeck (396 brt) som vid denn~ 

tidpunkt spårlöst försvann. Den tredje sänkningen inträffade 1 

Bottenhavet. 
P å e.m. den 10. avgick tyska ss. Bolheim (3.344 brt) och ss. Oliva 

i ballast från Mäntyluoto (Björneborg) för att, förlitande sig på 

tysk flagg försenade komma ut ur spärrzonen. Den senare ha~e på 

in<>ående från Reva! vid Utö den 5. träffats av granater fran en 

SC-båt men tillåtits fortsätta. Efter att ha passerat Säppi (Sebbskär) 

mötte Bolheim 28 sjömil SW fyrplatsen ubåten S 1, som sköt ångaren 

i sank med artilleri. Besättningen drev i livbåtarna två dygn nord

vart och nådde slutligen svårt medtagen land vid Merikarvia. Tysk

land inlade skarp protest i Moskva mot övergreppet. 
Anfallen mot bundsförvanten tillhöriga handelsfartyg var rätt 

märkli<>a därför att Baltflor redan ett par veckor tidigare anhåll it 

Kriegs~arine om hjälp med försörjning av sina ubåtar till sjöss 

från tyska moderfartyg. En överenskommelse härom existerade och 

tyska tankers utrustades för ändamålet, men till nå?ot konkre: s~m

arbete räckte vänskapen synbarligen icke. Den nlltagande lsbtld

ningen vid årsskiftet försvårade även det praktiska utförandet. 

Ubåtarna stannade i re<>el en månad till sjöss utan förrådskompiet-
b . 

terin o- de stora S-båtarna ännu längre. S 1 t. ex. företog en SJU 

veck~;s färd upp till Bottniska viken. Här opererade i regel 2-3 

ubåtar samtidigt. De höll sig normalt ute till havs och antas tade 
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blott undantagsvis konvojer i kustens närhet. Ubåtarna stod i kon
tinuerlig radiokontakt med stationerna i land. De senare försökte 
pejla handelsfartygens signaler samt dirigera ubåtarna mot de loka
liserade målen. Radiot rafiken hjälpte även obehöriga att följa med 
ubåtarnas rörelser. Det nordligaste observationsläget intog SC 311 
- med divisionschefen A. E. Orjol ombord - vid jultiden uppe i 
K varken. Här sänktes det enda finländska fartyget. 

Den 29 dec. var kusttankern Sigrid och ss. Wilpas (775 brt) med 
vetelast på väg från Omsköldsvik till Vasa, när de utanför Norrskär 
på natten upptäcktes av SC 311. Efter en v ild hetsjakt under artil
leribeskjutning lyckades Sigrid undkomrna till skärgården, medan 
Wilpas i mörkret syd Norrskär råkade utanför fa rleden och rände 
på strandklipporna. Besättnin gen räddade sig iland, medan ubåten 
i skenet av lys raketer sköt den strandade ångaren till vrak. Den 5 
jan. stoppade SC 311 svenska ss. F enris ( 484 brt) på väg från Orn
sköldsvik till Holmsund och beordrade de ombordvarande över ti ll 
fyrskeppet Sydos tbrotten. Versjinin var övertygad om att kust
ångarens destination var Finland och sköt den i brand med ett 
70-tal granater. Sveriges regering var av annan åsikt och protesterade 
i Moskva. 

Efter att den 9 dec. ost Lågskär ha utfört ett misslyckat torped-
' angrepp mot finska ubåten Vetehinen, passerade SC 324 den 28 . 
genom Ålands hav och stannade två veckor i Bottenhavet. Den 
lyckades inte komma över något villebråd. Först den 13 jan. på 
väg hemåt siktade Konjajev vid middagstiden i söder sin fö rsta kon
voj 5 sjömil nord ön Märket. Den omfattade tre ångare i enkel 
kolonn på väg västvart från Saggö till Furusund. I täten gick eskort
fartyget, f. d. lustjakten Aura II (ex Seagull) och om styrbord ka
nonbåten Tursas som skydd. Ubåten dök och manövrerade inom 
skotthåll mellan eskorteraren och kolonnen samt avfyrade två stäv
torpeder mot det största objektet ss . Anneberg. Strimmorna passerade 
framför målet. Efter dubbelskottet bröt övre delen av tornet och nät
sågen vattenytan, innan ubåten åter kom i jämvikt och ned på 
djup. Eskorten gick genast till motattack. Aura II avfyrade fem 
sjunkbomber över det utpekade området. Den sjätte exploderade om
bord, trasade sönder akterskeppet och sänkte fartyget (563 brt) 
snabbt. Konvojen nådde svenska farva tten. SC 324 klarade sig ur 
den farliga situationen och gick den 19. i uläge igenom Ålandshav 
med kurs hemåt efter en veckas resultatlös kryssning. 
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Samrna dag passerade S 1 fy rplatsen Märket o i ytläge. Til~ avs~ed 
besköt ubåten fy ren och tva flygplan, som pa grund av 1sen mte 
kunnat använda sina sjunkbomber mot densamma. Kollegan SC 309 
nådde efter stora svårigheter stormskadad öppet vatten ~f~er en 
resultatlös jaktfärd. Ubåtarnas verksamhet stoppades smam~1go.m 
av isläget, men januari månad ut vaktade ett par av dem v1d Is-
randen i norra Ostersjön. 

Sedan ubåtarna fallit ur bilden i februari, sökte ryssarna med 
fl yg upprätthålla den proklamerade sjöblockaden. Från baserna i 
Estland belade marinflycret fartyg och hamnar med bomber samt 
minerade farlederna. De~a luftangrepp, gynnade av absolut herra
välde j luften och gynnsam väderlek, till ika med den stränga is
vintern ställde Finlands sjöfart inför många svårlösta problem. Men 
av de många ångare, som med isbrytarass istans pressade osi.g fram 
genom skärgårdens isar, sänktes blott tre av bomber och tva 1 hamn. 
Minorna förorsakade inga skador. 

Ubåtskriaers facit visade fem sänkta ångare (5.378 brt), varav 
blott en fi 1~ländsk: Wilpas. Utomstående led alltså mera av u.båts
kriget. Med beaktande av, att 349 handelsfartyg un~er pen?d~n 
dec./jan. färdades över Ålandshav, i februari 50 och 1 mars mull 
fredsslutet 28, var detta resultat av ett tiotal ubåtar under två 
månader mycket magert. Härtill bidrog naturligtvis den stränga 
vintern med stormar, kö ld och is , men också ubåtsfolkets schema
tiska utbildning och chefernas brist på initiativ, som energi och 
dödsförakt ej förmådde uppväga. . . o 

Cheferna själva rapporterade sig ha sänkt fem henthg~ farty? pa 
c. 17 .000 brt. D e förs törda Kassari, Reinbeck (?), Bolhe11n, W1lpas 
och Penris utcrör blott c:a tredjedelen av detta tonnage. Men Versji
nin , Tripolskij och Konjajev dekorerades för "sina brag~er i krig.et 
mot vitfinnarna" med Gyllene Stjärnans orden och utnamndes ull 
Sovjetunionens hjältar. Deras båtar tilldelades Röda Fan.ans orden. 

I motiveringarna hette det, att SC 311 sänkt " tre ullsammans 
över 10.000 tons militära fraktfartyg", att S l "över en månad upp
rätthåll it blockaden och därvid med egen kraft avvärjt fientliga 
flygangrepp". se 324 - som kammat noll - hade företag.it " två 
färder under ytterst svåra betincrelser, röjt sig väg genom f1endens 
minspärrar och attackerat en a; krigsfartyg skyddad konvoj, be
stående a v tre transportfartyg, lastade med krigsförnödenheter" . 
Med den anfallna konvojen avsågs helt visst de tre fartyg, vilka den 
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13 jan. var på väg väster u t till Sverige med "krigsförnödenheter", 
vid en tidpunkt, då varje liten försändelse vapen eller ammunition 
för den desperat kämpande landfronten i Karelen var värd sin vikt 
i guld. De höga utmärkelserna förefaller nog alltför lättförtjänta 
och utdelade på basen av lösa antaganden. 

Vinterkriget 1939-40 var en besvikelse för den mäktiga sov
jetiska krigsmakten. Sjöblockaden av Finland misslyckades totalt. 
Ubåtar och flyg användes taktiskt fullkomligt felaktigt. Ubåtsmän
nen var icke sina uppgifter vuxna och hade än mycket att lära. 
Debuten var närmast ett fiasko. Som en kuriositet må nämnas, att 
Stalin för marinledningen framkastade iden att skicka ubåtar långt 
in i den svårnavigabla sydvästra skärgården för att anfalla sjöfarten 
utanför Åbo. Amiral N. G. Kuznetsov och stabschefen L. M. Galler 
lyckades dock avstyra den huvudlösa planen. Ubåtar kom visser
ligen till Åbo, men först hösten 1944 och på ytan som vänner, med 
finländska lotsar ombord. 

Under kampanjen gick en modern S-båt förlorad, med man och 
allt i en finländsk minspärr, utlagd mellan Märket och Sänkan-grun
den i Ålandshav. Den utgjorde en fortsättning till den svenska 
barriären på sträckan Understen-Märket och hade byggts upp i 
fyra etapper den 9. och 14 dec. (190 minor) samt den 10. och 12 

' jan. (150 minor). 
På nyåret närmade sig ubåten S 2 i ytläge sydifrån Ålandshav på 

väg till Bottenhavet. Den avgav ett radiomeddelande och dök i 
minfältet. Fyrvaktaren Sjöblom berättar: - "Den 3 januari, i hård 
storm, passerade en ubåt med beteckningen C 2 (ryska C = S) mitt 
på dagen alldeles utanför Märkets östra udde med kurs på de öster
om ön liggande grunden. Båten ändrade plötsligt kursen till 
ost, sedan till nord och dök. Efter några ögonblick förnams en 
explosion i riktning OSO (112° från Märket) och i nämnda riktning 
syntes tydligt ett mörkt rökmoln, som efterhand ljusnade och slut
ligen skingrades för vinden". De närmaste två veckorna anropade 
Kronstadt S 2 utan att få svar. Förlusten har veterligen aldrig er
känts på ryskt håll. 

Konsolidering av basområdet 1940 

Medan Hitler i juni 1940 var upptagen av sitt segerrika fälttåg i 
väster, passade Stalin på att stärka greppet om sina små baltiska 
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Bild 7. 
Estniska ubåten Lembit, by ggd hos Vickers 1936, införlivades 1940 med Baltiska 

flottan. Sys terbåten Kalev likaså. 

grannar. Samma dag tyskarna intågade i Paris riktades en skarp 
not till Litauen, där landet beskylldes för ovänlig attityd mot S~v
jetunionen. Den 14 juni följde ett ultimatum och dagen därpå m
marsch av ryska trupper. Två dagar senare var Lettland och Estland 
i tur. Schemat var detsamma. Inför våldet och övermakten böjde sig 
dc tre småstaterna. Efter skyndsamma " parlamentsval" i mitten av 
juli införlivades de i augusti "på egen begäran" ( = hemmakommu
nisternas) med Sovjetunionen. 

Samtidigt som trupper marscherade över gränserna, förklarades de 
baltiska kusterna i mitten av juni i blockad. Röda flottan slog en 
järnrino- krino- Baltikum från sjösidan och alla mellan den 15-17 
juni på~räffade fartyg uppbringades. Senare blott sådana under bal
tisk flao-g. Spärren upprätthölls i huvudsak med ubåtar, av vilka 
ett 50-t:l samtidigt låg ute till havs. Vattenområdet i Finska vikens 
östra del hölls under uppsikt av D 2, P 2, P 3, M 98 och M 99, dess 
mellersta del av SC 301-305, medan 21 M-båtar ur 3. Brigaden 
spärrade inloppet till densamma. I Rigaviken posterades L 1 och L 3, 
S 1 S 3 S 11 samt SC 317-320. Vattnen ost om Gotland bevaka
des'av S~X SC-båtar och södra Östersjön av fyra s-båtar. Den effek
tiva blockaden avblåstes den 25 juni. 

Sovjetunionens sjöstrategiska läge hade sommaren 1940 förbättrats 
avsevärt. Dess sjögräns var nu 1.740 km lång, mot 200 km ett år 
tidigare. Dess grepp om Östersjön allt säkrare. Läget var i stort .sett 
- om Finland undantages - detsamma som efter Napoleon-kngen 
över ett sekel tillbaka i tiden. I augusti utformades de nyförvärvade 
randstaterna till militärdistrikt och deras få krigsfartyg upptogs i 
Baltiska flottan. Bland dem de moderna estniska ubåtarna Kalev 
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och Lembit (byggda 1936 i England) samt Lettlands tio år äldre 
av Frankrike levererade Ronis och Spidola. Dessa båtar tillika med 
egna nybyggen 1940 utökade ubåtsflottan. Huvuddelen av den
samma baserades på Kurland och Estland. Utgångs läget för en 
framtida stöt mot Ostersjöns sjöfart var gynnsamt. 

I det stympade Fin land var man med skäl oroad inför den fram
tida utvecklingen. Landets relationer österut var sommaren 1940 
mycket spända, sedan Kreml även här framställt vissa nya ford
ringar. Truppkoncentrationer vid gränserna, med kränkning av de
samma till lands, till sjöss och i luften, var utmärkande för denn a 
pressande period. En allvarlig incident inträffade också. 

På e.m. den 14 juni sköt två ryska plan ned trafikplanet Kaleva 
(OH-ALL) på dess ordinarie rutt Revat-Helsingfors. Planet störta
de i havet nära fyrp latsen Keri och alla ombord omkom, däribland 
en fransk diplomatkurir. Tillstädes skyndande estniska fiskare mota
des bort av ubåten se 303, som tillvaratog kringflytande postsäckar 
och rapporterade det skedda till Kronstadt per radio. Signalerna 
snappades upp av finsk radiospaning och dechiffrerades. Orsaken 
till incidenten är inte fullt klarlagd. Nedskjutningen skedde kanske 
av misstag inom ramen för blockaden av Baltikum eller så ville 
man åt den franska diplomatposten. Samma sommar skedde så 

'plötsligt en avgörande förändring i det storpolitiska läget i Europa. 
Hitler såg knappast med blida ögon på Sovjetunionens växande 

inflytande i öster. I slutet av juli 1940 fattade han sitt beslut att gå 
anfallsvis tillväga även i öster och den 18 dec. undertecknade hän 
den s. k. "Barbarossa" -planen. Fördröjd av Balkankrisen våren 1941 
uppsköts D-dagen slutligen till den 22 juni kl. 03.15, då den seger
vana tyska krigsmaskinen satte igång framryckningen över Rysslands 
vidder. Armegrupp Nords frammarsch genom Baltikum mot Lenin
grad kom på ett avgörande sätt att påverka Röda flottans vara eller 
icke vara. På den norra flygeln sällade sig Finland, till fö ljd av den 
vändning sakerna tagit, till Sovjetunionens fiender som Tysklands 
vapenbroder, men icke såsom allierad. Några avtal härom hade icke 
uppgjorts. 

Återtåg, förlu ster, blockering i Leningrad 1941 

Emedan tyngdpunkten för Tysklands sjökrig alltfort låg i väster 
mot huvudmotståndaren England, stod blott svaga förband till 
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:Kriegsmarines förfogande i Ostersjön. Inom ramen för "Barbaross.~." 
hörde till flottans uppgifter att skY_dda de egna ku_sterna och SJ~
förbindelserna mellan hemlandet, Fmland och Svenge ~amt arme
arupp Nords sjöflank under frammarschen genom Balukum. Med 
~illgängliga minutläggare, minsvepare, armera_de trålare, motort~r
pedbåtar och ubåtar hys:e man ing~ förh~ppmn.?ar att slå motstan
darens överlägsna flotta 1 öppen stnd. I stallet raknade man med att 
ryssarna skulle intaga en a v vaktande hållning o c~ att der~ egna ~r
men på kort tid skulle erövra deras flottbaser fran landsidan, dar
med berövande Baltiska flottan alla möjligheter till vidare verksam
het. Tills stödjepunkterna erövrats skulle man genom mineringar 
och småkrig begränsa dess röresefrihet. 

Sedan minfartyg den 18-21 juni utlagt en bakre, defensiv min
gördel mellan Memel och Oland, kom turen till Finska viken, som 
den 21. avreglades medels offensiva spärrar mellan Bengtskär
Dagö-Odensholm samt mellan Porkkala och Paldiski . Minfälten 
var på plats innan starten gick för "Barbarossa" i gryningen den 
22 juni. Förutom dessa huvudbarriärer utlade småbåtar minor till 
skydd för Memel, Pillan och Kolberg samt utanför de kurländska 
hamnarna och de baltiska öarna. 

På ryskt håll planerade man till Finska vikens försvar en min
artilleriposition vid dess infart, liknande den på Porkkala-Reval
linjen från 1914. Redan natten 22/ 23 juni begynte uppbyggandet 
av ett vidsträckt minfält mellan artilleripositionen på Hangöudd 
och Odensholm, vilket en vecka senare var på plats. När finländska 
minutläo-aare i sin tur den 26-28. planterat sina klot strax österom 

"" det ryska fältet, var Finska viken mer eller mindre igenkorkad med 
6.500 minor och svephinder, praktiskt taget hela sommaren. Bägge 
parterna led förluster innan de kom underfund med hindrens läge 
och svepte luckor i desamma. En del av minorna låg djupt och var 
avsedda emot ubåtar. 

Ehuru vissa tecken tydde på att den tysk-ryska vänskapen svalnat 
och att Hitler snart skulle vända sina vapen mot öster, fattade Stalin 
först icke tilltro till de alarmerande ryktena. Hans krigsmakt togs 
därför på de flesta fronterna med överraskning. Flottan hade vis
serligen i sista minuten försatts i högsta alarmberedskap, men när 
fienden slog till, visste man till en början icke riktigt huru man 
skulle handla inför den nya situationen. 

Ubåtsvapnet råkade in i kriget mer eller mindre oförberett. Ett 
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20-~al ubåtar genomgick just då reparation och var oförmögna till 

aktwn. Blott ett 40-tal var i fullt stridsdugligt skick. Huvuddelen 

a; de_n för anfall utsatta l. Ubåtsbrigaden (N. P. Jegipko) låg i 

Ltepa;~ med 15 enheter de övriga 8 hade i tid förflyttats från denna 

fr~msk;utna oc~ sår?ara bas till Daugavgriva (Diinamiinde) utanför 

Rtga. Av 2. Ubatsbngadens (A. E. Orjol) båtar befann sio- 14 i Reva! 

och 5 i Hangö. De sistnämnda ombaserades inom kort p{ Reva!, lik

som även ?e kurl~nds~a. Resten av ubåtarna uppehöll sig i Kron

stadt-Lemagrad 1 ohka stadier av beredskap och berördes icke 
genast av kriget. 

Inför den snabba tyska framrycknino-en i Kurland beordrades den 

2~ juni utrym~andet av flottstatione~na i Liepaja, Ventspils och 

Rtga. Evakuenngen lyckades inte helt, då tyskarna redan den 28 

besatte Liepaja och Riga den l juli. I den förra stödjepunkten o-ick 

väldiga förråd förlorade, ävensom några under reparation befintliga 

fartyg. Ubåten S l sprängdes av eget folk i docka. En del av besätt

nin~en ~ämna?e hamnen ombord på S 3 (N. A. Kostromitjev) med 

destmatwn Rtga.". Utanför ~teinort angreps ubåten den 23 juni av 

tyska motb och sanktes av s;unkbomber. I Liepaja sprängdes vidare 

fyra ~bat~r: M 71, M 83 samt de gamla Ronis och Spidola. På väg 

tl~ Rr~avrken mötte M 80 och S 10 sitt öde i Irbensundet. Av tre 

, fran Rtga komm_an?e M-båtar på väg till Reva!, stötte M 81 (F. A. 

Zubkov) den l ;uh norr om ön Worms på en mina och sjönk. En 

vecka senare råkade M 99 (A. Popov) ut för samma olycka i samma 

:vatten. Den 2 aug. slutligen minsprängdes S 11 (A. M. Sereda) på väg 
m genom Soelosundet och sjönk. 

Till detta ansenliga förlus tkonto bidrog de till den tyska Marin

grupp Nords förfogande ställda fem små ubåtarna U 140, U 142, 

U 144, U 1~5, U 1~9 av typ IID, vilka sänkte några kolleger från 

den andra stdan. Vrd spelöppningen lade de sig på lur utanför det 

ryska basområ?et _för att kasta sig över till sjöss gående örlogsmän. 

R~da~. den 23 ;um lyckades U 144 (v. Mittelstedt) väster om Vent

S~)lls sanka M 78 med torped och den 28. likviderade U 149 (Hölt

nng) en ann~n M-båt (M_ 101 ?). Den 21 juli slu tligen torpederade 

Y 14~ (Hellnegel) SW Rtstna M 94 (N. V. Djakov). Overlevande 

r?k!us~_ve chefen bärgades av M 98 (I. I. Bezzubikov), som befann 

stg 1 narheten. Ryssarna kvitterade den 10 aug. genom se 307 (N. I. 

Petrov) som W Dagö i sin tur förintade U 144. De tyska ubåtarna 

hade just då i brist på lämpliga mål beordrats återgå hem. 
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Av de större aktionsklara enheterna opererade S 4 (D. S. Abrosi

mov), S 6 (V. F. Kulbakin), S l~ ( .. Ba.kunin), S 11 (A .. ~· Ser;da) 

utanför kurländska kusten och 1 Danztgbukten. De utforde nagra 

resultatlösa torpedattacker mot tyska transpor~fartyg (ms. Belgra~.o) 

och förposttrålare (V 307-Wiirttemberg). Mmubatarna torde ~ar

emot ha nått ett visst resultat. Minor utlades av K 3 (K. I. Malofe;~v) 

väst om Bornholm och av Kalev (B. A. Nyrov) utanför Ventsptls. 

L 3 (P. D. Grisjtjenko) fällde inalles 40 mi~or uta~för M~mel ~~h 

Briisterort. Lembit (V. A. Polestsjuk) fällde 1 augusti 20 mmor vast 

Bornholm. I samma månad förlades K 3 till Ishavet för resten av 

kriget. Tre fartyg skall ha gått på de ryska minorna under hösten 

1941. 
Den bittra reträtten nordvart till Finska viken fortgick till mitten 

av juli, då ryssarna återhämtat sig från de första drå~slagen . Ut

gående från Reva! trängde jagare, mtb och patrull.bat~r genom 

Moonsundet tillbaka in i Rigaviken, där de genom mmenngar och 

attacker mot tyskarnas underhållstransporter lyckades för.dröja de

ras framryckning med en månad. I de baltiska öarnas vtkar upp

rättades provisoriska baser för lätta styrkor och ubåtar. Huvuddel~n 

av ubåtarna var dock redan baserad på Reva! och Kronstadt. Fran 

det hotade Reva! avgick moderfartygen Irtysj och Poljarnaja Zvezda 

med flera ubåtar ostvart till tryggare vatten. 

Sedan tyskarna den 7 aug. skjutit fram en kil till Kunda vid vikens 

södra kust, var de i Reva! befintliga ryska styrkorna avskurna från 

landförbindelsen med Leningrad. Evakuering sjövägen från det 

dömda Reva! var den enda utvägen. Inför den väntade utrymningen 

lade finska och tyska minfartyg den 10-20 aug. ut c:a 2.500 minor 

och sprängbojar mellan Juminda och Kalbådagrund. När den nä~a

noo- 200 enheter omfattande armadan den 28. lämnade hamnen, giCk 

des
0

s väer i österled nödvuneret erenom de massiva minfälten, med 
o o o 

väldiera förluster som följd. Av i Reva! kvarblivna ubåtar deltog tolv 

i utb;ytningen. Två båtar M 98 och M 102 sändes därförinnan till 

vattnen syd Helsingfors för att lurpassa på därifrån mot evakue

rinersflottan utlöpande örlogsmän. 
Med huvudstyrkan ledd av kryssaren Kirov - med flottchefen 

V. F. Tributs ombord - följde S 4, S 5, Kalev och Lembit, med 

täckstyrkan M 95, M 98, M 102 och se 322 samt med olika konvojer 

M 79, se 301, se 307 och se 308. Av dessa stötte S 5 och se 301 

om kvällen den 28. på minor och gick under. se 322 försvann spår-
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löst under natten. Trots de svåra förlusterna kom större delen a\ 

krigsfartygen, hälften av transportfartygen och 18.000 man fram 

till Leningrad. Där stannade sedan huvuddelen av Baltiska flottan 

kvar praktiskt taget hela kriget igenom. Förlusten av S 6 (V. F. Ku l

bakin) den 30 aug. medräknad, hade ubåtsvapnet under de ni 

veckor kriget varat reducerats med 18 enheter. Eller m. a. o. Sveri

ges hela ubåtsflotta på den tiden. 

De betydande förlusterna, begränsningen av basområdet till ett 

enda i Kronstadtviken, oklarhet i befälsförhållandena, försvårade 

utnyttjandet av ubåtarna. Av praktiska skäl sammanfördes därför 

alla frontubåtar till en enda brigad, som i sin tur indelades i fem 

divisioner. Första Ubåtsbrigadens chef N. P. Jegipko utnämndes til l 

befälhavare, med L. A. Kurnikov som stabschef. Han efterträddes 

snart av A. V. Tripolskij, som emellertid vid årsskiftet sändes ti ll 

Fjärran Ostern för att organisera överförandet av ubåtar till Norra 

flottan. Ny chef efter honom blev A. M. Stetsenko 1942. 

Under den första septemberveckan hade de avancerande tyskarna 

nått Leningrads utkanter i sydväs t och Nevafloden vid dess mellersta 

lopp, besatt en flik av Ladagastranden och den 15. pressat fram en 

kil mot kuststräckan mellan Peterhof och Uritsk. Härifrån kunde 

, tyskarna med artilleri taga den trån ga sjökanalen till Kronstadt un

der direkt eld. På det norra frontavsnittet hade Finlands arme efter 

sommaroffensiven över Karelska näset gå tt i ställning ungefär vid 

den gamla riksgränsen. Ringen runt storstaden var i det närmaste 

sluten. Blockaden blev emellertid aldrig fullt effektiv, ty sjövägen 

över Ladoga och ut till Finska viken förblev öppen. 

Hogland, Lavansaari (Lövö), Seiskari (Sei tskär) m. fl. öar ute i 

viken, arrendeområdet Hangöudd och de baltiska öarna långt i väs

ter var alltjämt i rysk hand, men de höll på att förlora all praktisk 

betydelse. Ett tyskt försök att med offensiva mineringar i vattnen 

mellan Seiväs tö (Styrsudd) och Sjepelevski strama åt ringen från 

sjösidan misslyckades. Det närliggande, vidsträckta ryska brohuvu

det vid Oranienbaum med sina batterier avvisade försöken . 

För att stöda den desperat kämpande egna armen och marina en

heter i land förlade Baltflot alla intakta krigsfartyg i grupper på 

Nevafloden, i Sjökanalen och Kronstadtvattnen. I synnerhet slag

skeppen och kryssarna ingrep med sitt långskjutande artilleri i stri

derna till lands. Från stranden vid Peterhof besköt tyska batterier 
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åter fartygen, som träffades och oavbrutet tvangs växla liggeplats. 
Tyskarnas flyganfall visade sig vara än farligare. 

I mitten av september började situationen bli kritisk. Ifall försva
ret av Leningrad bröt samman, var också flottan fö rlorad. Den 
skulle då ant ingen kämpa till det bittra slutet, förgöra sig själv eller 
bryta sig ut. Möjligen till det neutrala Sverige för att internera sig 

där. 
Inför detta sista alternativ hyste man inom Maringrupp Nord i 

Kiel en viss oro. Utbrytningen borde förhindras. Minfälten v id 
Juminda utökades den 17-25 sept. och beredskapen i öster skärptes. 
K ven Hitlers bl ickar riktades mot Leningrad. Han blev med ens 
medveten om att Röda flottan alltjämt existerade och att den som 
en sista utväg skulle bana sig väg till Stockholm. För att hindra detta 
gav han den 20 sept. Seekriegsleitung i uppdrag koncentrera en 
kraftig sjöstyrka till norra Ostersjön. Trots det ansträngda militära 
läget till sjöss förla des en temporärt formerad "Baltenflotte" om
fattande slagskeppet Tirpitz, kryssare, jagare m. m. den 23-25 
till Åland. 

Vid ifrågavarande tidpunkt satte Stuka-plan igång en störtbombs
offensiv i syfte att tvinga de ryska far tygen ut ur sin lya. De större 
enheterna träffades och blev så illa åtgångna, att de för lång tid 
framåt va r ur stånd att gå till sjöss. Någon utbrytning räknade man 
inte mera med. "Baltenflotte" fick återkallas hem. Vid bombarde
mangen förs tördes ubåten p 2, medan se 302 och se 306 samt 
depåfartyget Smolnyi lindrigt skadades. Genom flyganfallen hade 
tyskarna åstadkommit en situation rakt motsatt den ursprungligen 
avsedda. 

Så snart ryssarna fått reda på "Baltenflottes" koncentration till 
norra Ostersjön, antog de, att densamma skulle tränga in i Finska 
viken för att från sjösidan deltaga i det slutliga stormanloppet mot 
Leningrad och Baltflot. För att åtminstone decimera den mäktiga 
styrkan under framryckningen utlades minor vid inloppet till Kron
stadtviken, där även jagare och ubåtar hölls klara till aktion. 
Motortorpedbåtar skickades ut till Hangö, Stor-Tyters och Lavan
saari. Den 27- 28 sept. bildades väst Hogland en observations linje 
bestående av ubåtarna S 4, se 303, se 311 , M 95, M 98 och Lembit. 
Av dessa råkade M 98 (I. I. Bezzubikov) antagligen in i Juminda
spärren och blev borta. 

Vi'd samma tid pågick kampen om de baltiska öarna t5sel och 
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Dagö. Utan stöd av egna krigsfartyg gav de desperat kämpande 
garnisonerna vika för de från fastlandet anfallande tyskarna. Sedan 
detta basområde gått förlorat, återstod av utposterna i väster blott 
Hangö. sjöförbindelserna dit upprätthölls under okt./nov. medel s 
små konvojer och med enstaka ubåtar. Av dessa återvände L 2, P 1 
och Kalev icke till sin bas. Minor hade troligen ändat deras bana. 

I slutet av oktober beordrade det sovjetiska överkommandot ut
rymning av de av marinen försvarade stödjepunkterna Hangöudd, 
Odensholm, Hogland, Tyterskären, Lavansaari och Björkö. Endast 
Seiskari skulle bibehållas som utkikspost. Flottchefen V. F. Tributs 
utverkade dock senare annutering av evakueringsordern för Lavan
saari. Den stannade i rysk hand hela kriget igenom och var av av
görande betydelse fö r ubåtsoffensivens genomförande under kom
mande år. 

Evakueringen av Hangö genomfördes av krigs- och handelsfartyg, 
huvudsakligen i fyra omgångar, under perioden 1 nov.-2 dec. För
lusterna genom minträffar var ansenliga. Men huvuddelen av garni
sonen 22.000 man plus diverse utrustning kom f ram till Leningrad. 
Konvojerna antastades av svaga finska styrkor utan resultat. Tys
karna hade inför den annalkande vintern lämnat Finska viken redan 
i mitten av november. Såsom fjärrskydd för transporterna avdelades 
ett antal ubåtar. Till den förs ta transportflottans skydd skickades 
S 9 (N. V. Djakov) och se 324 (G. A. Tarchanisjvili) den 31 okt. 
till Finska vikens mynning samt S 7 (S. P. Lisin) till vattnen NW 
Reval. Samtidigt som den t redje kontingenten fartyg förflyttade sig 
ostvart befann sig se 309 (S S. Veselov) och se 311 (P. A. Siclo
renko) till sjöss. Ubåtarna fann inga mål för sina torpeder. Och 
se 324 fö rsvann spårlöst på färden. 

Ehuru någon organiserad ubåtskampanj mot den tyska och finska 
rätt livliga sjöfarten på grund av motgångarna och fö rlusterna icke 
kommit till stånd, opererade några ubåtar ännu under okt./nov. ute 
på Ostersjön. Den 20 sept. avgick se 319 (N. S. Agasjin) till ope
rationsområdet, men gick förlorad redan under färden ned. Kollegan 
se 323 (F. I. Ivantsov) hade bättre tur. Den lämnade Kronstadt den 
10 okt. och tog sig oskadd ut på Ostersjön. Efter en resultatlös 
attack mot kryssaren Köln vid Dagö den 13. och mot en ångare 
den 15. fick Ivantsov den 16. nord Oland in en torpedträff på 
tyska ss. Baltenland (3.724 brt) . Propslasten fat tade eld, ångaren 
drev nordvart och strandade slutligen vid Kungsgrundet (Västervik). 
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Något annat byte kom han icke över på det stormiga havet. Cheferna 

P. A. Sidorenko (SC 311) och I. M. Visjnevskij (SC 320) redovisade 

också för var sin sänkning, men dessa har ej bekräftats av mot
parten. Ångarna skall ha hetat Eestirand och Holland. En av de sista 

som gick ut var S 8, men dess resa slutade redan den 21 okt. i en 

minspärr vid Hogland. Samtidigt passerade minubåten L 3 (P. D. 

Gristsjenko) ned till Danzigbukten och i början av november följde 
Lembit (A. M. Matijesevitj), som minerade inloppet till Reval och 

Björkösundet. Deras minlinjer orsakade inga förluster. Ett sista för

sök av den stora K 51 (F. G. Verjinin) att gå ut i december på en 

tre månaders expedition omintetgjordes av den tilltagande isbild

ningen. Den antagligen minsprängda M 103 medräknad förlorade 

det ryska ubåts-vapnet under motgångarnas år 1941 i allt 26 ubåtar, 
de ex-lettiska icke medräknade. En kännbar åderlåtning av båt

bestånd och utbildad personal. 

I enlighet med av ledningen givna direktiv utrymdes Hagland 
och Tyterskären i början av december, medan den ansenliga besätt

ningen p å Lavansaari stannade kvar över vi ntern . Den 12 dec. be

satte finnarna Hagland (Suursaari) med svaga styrkor, som på ny
året lätt drevs undan av de över isen återvändande ryssarna. Därige

nom stannade de viktigaste utöarna fortfarande i rysk ägo över 

vm tern. 
Vinterns ankomst och isbildningen avbröt alla marina operationer. 

Havet började frysa till redan i november och i december rådde 

fast is från Kronstadt till Hogland. Vintersäsongen blev mycket 
sträng med slutlig tillfrysning av hela Ostersjön. seglationsperioden 

öppnades härigenom våren 1942 först i maj starkt försenad. 
Det omringade Leningrad gick svåra umbäranden till mötes . Be

folkningen frös och svalt. Bränsle, elkraft och föda saknades i den 

sönderskjutna staden. Fiendens artilleri och flyg bidrog till att göra 

livet i miljonstaden till ett inferno. För dess och de övervintrande 

fartygens försvar kämpade även flottans folk i försvarsställningarna. 

En del ubåtsspecialister arbetade inom kraftförsörjningen. Och tys
karnas alla försök att erövra Lenins stad omintetgjordes av det 

beslutsamma försvaret. Baltiska flottan skulle trots allt överleva 

denna och därpå följande vi ntrar. Och med den ubåtarna. 

Alla ubåtar befann sig i Leningrad, där de övervintrade spridda 

på olika håll. Första Divisionens depåfartyg Smolnyi låg förtöj t 

på Nevan mittemot Amiralitetet, 2. Div isionens Irtysj, där även 
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brigadens stab logerade, längre upp under Sommarträdgården, tillika 

med 4. Divisionens Oka, 3. Divisionens Poljarnaja Zvezda mittemot 

Vinterpalatset och 5. Divisionens Aegna slutligen mellan broarn~ 
på Lilla N evan. Moderfartygen spelade en v iktig roll vid omgiv

ningens elförsörjning, som reparationsverkstäder och logement. Var

ken de eller invid förtöjda ubåtar led några nämnvärda skador av 

fiendens eld. 

Inför ubåtskampanjen 1942. 

Under vintern förhöll sig marinstaben ingalunda passiv i den 

belägrade staden, utan utarbetade sina planer för den kommande 
seglationsperioden, som man optimistiskt räknade med än skulle upp

levas av flottans män. En större offensiv till sjöss var ej möjlig på 

grund av fartygens bedrövliga tillstånd. Men motpartens växande 

sjöfart borde man på något sätt försöka komma åt för att lätta 

trycket mot fronterna längs Finlands gräns och kring Leningrad. 

Från Sverige (Luleå) skeppades sedan gammalt järnmalm i stor 
skala till den tyska rustningsindustrin och från det ockuperade Bal

tikutn skrot med samma destination. Den tyska Lapplandsarmen 
försörjdes delvis sjövägen och Finlands livsviktiga förbindelser utåt 

gick nästan helt över havet. För en framstöt mot dessa förbindelse

leder kom endast ubåtsvapnet ifråga. Men innan tillgängliga ubåtar 
hunnit iståndsättas till våren, fanns en massa svårigheter att över

vmna. 
På nyåret 1942 framlade flottstaben för Leningradfrontens krigs

sovjet sina förslag beträffande en offensiv med ubåtar ut på Oster

sjön. Och redan den 9 jan. utfärdade krigskollegiet ordern att flottans 

och varvens huvudsakliga ansträngningar skulle riktas på att försätta 
ubåtarna i stridsdugligt skick. Ubåtsmän och andra specialister kal

lades skyndsamt tillbaka från landfronterna. Tillsammans med 

varvspersonalen utförde dessa under svåra yttre betingelser repara

tioner på de för kampanjen utvalda 30 ubåtarna. 
Båtarna indelades i tre grupper, beroende p å deras skick och 

erforderlig översyn. Större delen var av SC-typ, men också de 

återstående fyra stora S-båtarna och några av de små M-båtarn a 

utrustades . Av ukryssarna var blott K 51 färdig, men den bedömdes 
vara för svår att manövrera i minfälten. Besättningarna trimmades 

så gott sig göra lät. skolningen var nästan genomgående av teoretisk 

natur, då praktiska övningar var mycket svåra att utföra inom det 
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begränsade livsrummet. Provdykningarna t. ex. gick av stapeln på 

Nevafloden mellan Liteinij- och Ochtenskij-broarna, av ubåtsmän
nen kallat "Ochtenskijsjön", där vattendjupet var högst 15-20 me

ter. Att dessa nedsänkningar icke alls motsvarade förflyttningar i 

uläge till havs, säger sig självt. Ö vningsskjutningar med torped för
sökte man senare genomföra i de grunda Kronstadtvattnen. 

I april beordrades brigadchefen A. M. Stetsenko dela upp sina 

ubåtar i tre grupper om tio enheter var. Till den första hörde båtar 

förda av de mest erfarna cheferna Afanasev, Lisin, Osipov, Visjnev

skij m. fl. Så snart istäcket i Kronstadtviken gått upp i slutet av 

maj, skulle de bege sig till sjöss. Senast i augusti beräknades den 

andra gruppen vara klar för avfärd och under höstens lopp den 

tredje. Därmed hoppades man kunna hålla ett tiotal båtar samtidigt 
ute under perioden juni-november. 

I början av maj var tio båtar i tekniskt hänseende färdiga och 

sju stod inför sin fullbordan. Båtarna var målade med ett tjockt lager 
färg, demagnetiserade och försedda med avbäradister av trä mot 

antennminor. Tidtabellen för reparationerna hade fö ljts. 
Vägen ut till Kronstadt och vidare till den första etappstationen 

Lavansaari, liksom den farliga färden genom Finska viken hade i 

minsta detalj planerats a v staben. Oinskränkt s j ö fartskrig skulle 

' föras i hela Östersjön. Svenska territorialvatten och fartyg skulle 
respekteras, men fientliga sådana fick anfa llas även innanför Sve

riges tremilsgräns. Ute i operationsområdet gavs cheferna rätt fri a 

händer att handla enligt eget bedömande. Emedan inga egna örlogs

eller handelsfartyg ens teoretiskt befann sig till sjöss, var alla siktade 
sådana med största sannolikhet fientliga. För övervakning av sjö

området Kronstadt-Lavansaari och skydd av förflyttningen till den 

första etappen uppbådades 57 minsvepare, varav 10 stora av typ 
Fugas, 75 patrullbåtar, mestadels av typ MO, plus c:a 200 plan 

ur marinflyget. De skulle hjälpa ubåtarna ut igenom fiendens hinder 

genom att röja luckor i dem samt genom att angripa bevakarna. 
På tyskt/ finskt håll var man fullt medveten om att Röda flottan , 

trots förlusterna under det föregående året och den genomlidna, 

svåra vintern i Leningrad, skulle gå offensivt tillväga, så snart havet 

åter svallade fritt. Att de större fartygen skulle uppträda till sjöss 
räknade man inte med. Men rapporter om iståndsättandet av diverse 

ubåtar tydde på en långtgående offensiv mot Ostersjöns viktiga sjö

fartsstråk. Till en början ansågs ubåtsfaran icke överhövan stor, 
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111en under vårens lopp blev det uppenbart, att ett försök i stor skala 

var förestående. Avvärjandet av ubåtarna blev de till Finska viken 

förlagda tyska och finländska flottförbandens huvudsakliga uppgift 

under år 1942. Dessa allena förslog icke för uppdraget. Det effek

tivaste motdraget va r total avspärrning av vägen ut med minor och 

ubåtsnät. 
Först måste det strategiska utgångsläget förbättras genom definitiv 

ockupation av öarna ute i Finska viken, medan isarna bar. Av dessa 

föll Lavansaari jämte närmaste grannar samt Stor-Tyters på tyskarnas 

lott. Finnarna lovade taga hand om Hogland, som de i hast nödgats 
uppge på nyåret. Det tillmitten av mars planerade tyska besittnings

tagandet gick likväl omintet, emedan de härför avdelade trupperna 

ur 18. Armen nödvändigt behövdes på annat håll vid landfronten 

söder om Leningrad. Därigenom stannade Lavansaari, Peninsaari 

och Seiskari i rysk hand hela kriget ut. Finnarna däremot tog Bog

land den 27-28 mars med ett raskt anfall över isen av en styrka 

överlägsen den ryska garnisonen på ön. Från Hogland skidade en 

mindre trupp till Stor-Tyrers den 2 april, råkade i strid med från 

Lavansaari kommande ryssar, men hävdade sig tills ett tyskt deta
chement den 4. anlände från Estland. Tysk marinpersonal bemanna

de slutligen ön den 14 april och uppsatte batterier där. Hogland be

fästes av finnarna och blev stommen i den kustartilleri/minbarriär, 

som efterhand byggdes upp mot Röda flottans framträngande från 

vikbottnen i öster. 
Vid en konferens i Kiel den 12 mars hade man kommit överens 

om utläggandet av ett taktiskt minfält på ömse sidor, norr- och söder 

om Hogland samt en mindre spärrgördel mellan Parkkala och 

Nargön. Tyska fartyg på position bakom stängslena skulle övertaga 

bevakningen av dessa. Finnarnas förslag om avstängandet av Pork
kalapassagen med ubåtsnät kunde ej realiseras, då lämpliga nät inte 

fanns att tillgå i Tyskland och tillverkningen hade tagit flera måna

der i anspråk. P å finnarna ankom det att planera Hogland-vallens 

norra del, medan tyskarna omhändertog den södra, liksom även 

Porkkala-stängslet. Medan tyskarna med dessa övervakade minfält 

trodde sig bemästra situationen, yrkade finnarna på en kontinuerlig 
hela området mellan Hogland och Porkkala täckande bevakning 

genom ubåtsjägare. Dessa skulle trycka ubåtarna under ytan och 

hindra dem att ladda ackumulatorerna på vägen ut till operations

området. Den finländska ledningens synpunkter vann ej gehör hos 
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Bild 9. 

Finska minfartyget Ruotsinsalmi (Svensksund) las tad med minor för " R u.kajärvi". 

, Seekriegsleitung. Åtgärderna betecknades som alltför vidlyftiga, onö

diga och orealiserbara. Under sommarens lopp blev den lokala tyska 
befälhavaren k.am. Böhmer och ledningen därhemma slutligen över

tygade om, att vapenbröderna haft rätt beträffande den lämpligaste 

metoden att möta den förutspådda ryska ubåtsaktiviteten . D å var 
det redan för sent. 

Till fö ljd av den sena issmäl tningen kom de planerade minfäll

ningarna igång fö rst i maj. Den 9-10. utlade minfartygen Kaiser 
och Roland 700 minor mellan N argön och Porkkala, början till 

" ashorn", som kompletterad under sommarens lopp, slutligen om

fa ttade 1.900 minor. De fortsat te den 21. till Boglands sydspets, 
varifrån "Seeigels" 2.526 minor utlades åt sydost förbi Stor-Tyrers 

mot estniska kusten. Bältet tätades mellan den 1 O juni-23 okt. med 

3.000 förankrade och 244 magnetminor samt 1.630 svephinder och 

sprängbojar utplacerade av motorfärjor. För att hindra röjningen 
av dessa lades i augusti ytterligare 200 minor och 250 svephinder 

("Seehund") mot ytfarkoster mellan bältet och Lavansaari. I fa r
lederna kring H aapasaari (Aspö) lades den 14 juli-6 aug. 189 minor 
("Lachs") mot ubåtar. 
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Uppbyggandet av den finska "Rukajärvi" norr om Bogland bör

jade den 23-27 maj då minfartygen Riilahti och Ruotsinsalmi fällde 
619 minor av olika slag på olika djup i fyra linjer. I mitten av jun i 

utökades spärren med 160 antennminor och 123 röjhinder samt i 

slutet av månaden med sju nya minlinjer innehållande 476 minor 

mot ubåtar. Samtidigt utlades 100 minor ("Päljärvi") invid Kal

bådagrund, där ubåtarna an togs ladda batterierna. I juli/ aug. lappa

des "Rukajärvi" åter med 30 minor och 100 svephinder samt i okto

ber med 140 minor. Utkiksposten Someri NW Lavansaari skyddades 

i )juli med 160 minor ("Ontajärvi") och i aug. med 60 sådana 

("Norppa"). För att hindra ubåtarnas inträngande i Bottniska viken 

anordnade finnarna den 17 sept. en 167 minor omfattande spärr 

("Visapahka") i sina vatten vid gränsskäret Märket i Ålandshav. 

Sverige hade redan den 18-19 juni minerat sin del av passagen. 

Förutom dessa vidlyftiga, defensiva minfält utlades ett antal 

offensiva minlinjer på rutten mellan Sjepelevski och Lavansaari samt 

i själva Kronstadtviken. Ett finskt projekt att över isen transportera 

minor till Sjökanalen i för ändamålet borrade vakar realiserades ej. 

Däremot förde tyska stormbåtar den 17-18 maj 14 bottenminor 
till kanalen. Flygvapnet strödde den 21 maj-19 juni 200 minor över 

Kronstadtvattnen. Farleden ut minerades av småbåtar, ofta tyska 

och finska tillsammans. De första hindren "Tiger" och "Brummbär" 

kastades den 1.-2. resp. 5.-6 juni nattetid och bestod av 100 minor 

var. Nästa omgång 57 minor plus 30 sprängbojar ("Sauna") föstes 

i vattnen öster om Seiskari i fyra etapper den 15.-22 juli. Den 

för ubåtskriget så viktiga tillfartsleden till Lavansaari hamn begåva
des den 2 okt. och 24 nov. med 16 plus 16 minor ("Peninkulma"). 

Minor offrades i sanning i mängd för att stänga fienden inne. 

För bevakning av minfälten och ubåtsjakt insatte tyskarna ett 

20-tal bestyckade fisketrålare, föru tom de minsvepare, färjpråmar 

m. m. som stod till den lokale befälhavarens fö rfogande. De var 
baserade på Kotka, Reva! och Helsingfors. I Reva! var en flottil j 

Arado 196-plan stationerad. På linjen Hogland-Tyters-Vigrund 

patrullerade fyraubjägare och väst om "Nashorn" samma antal dyg
net om. Här ökade antalet i juni till åtta. 

De tyska förbanden i Finska viken 1942 omfattade : 3. Minsvepar
flottiljen (7 båtar av M-typ), l. Minröjarflottiljen (9 båtar av R

typ), 18. Minsveparflottiljen (7 ombyggda trålare), 31. Minsvepar

flottilj en (13 ombyggda fiskeloggerta r), 34. Minsveparflottiljen (14 
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dito), 12. Ubjaktflottiljen (10 ombyggda trålare), 3. Förpostflottiljen 
(11 dito), 27. Landsättningsflottiljen (5 hjälpkanonbåtar, 24 motor
färjor ), 2 minfartyg Roland och Kaiser jämte olika hjälpfartyg. 

Finnarnas Lätta Flottavdelning, baserad på Korka-vattnen, om
händertog övervakningen av "Rukajärvi". Den Sjöstridskrafterna 
underställda 6. Flygflottiljen (krigsbytesplan av SB- och I 153-typ) 
hjälpte till vid uppspårandet av ubåtar. Lätta Flottavdelningen be
stod av Kanonbåtsflottiljen ( 4 kanonbåtar: Uusimaa, Hämeenmaa, 
Turunmaa, Karjala), Minflottiljen (2 minfartyg: Ruotsinsalmi, Rii 
lahti), 2. Patrullbåtsflottiljen (8 båtar: VMV 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
17), 2. Svepflottiljen (6 minsvepare). Den till Avdelning Väinämöi
nen hörande 1. Patrullbåtsflottiljen (6 båtar: VMV 1, 2, 13, 14, 15, 
16) insattes också i ubåtsjakten på Finska viken. 

Minor och bevakare var redan på plats, när de första ubåtarna 
sista veckan i maj rapporterades röra på sig. Det skulle visa sig, at t 
de många hindren var otillräckliga. Ubåtarna slank igenom. Men 
en veritabel via dolorosa hade de att gå, innan de nådde öppet 
vatten. 

Vägen fram och åter längs den långsmala ( 427 km), mestadels 
grunda och svårnavigabla Finska viken, vars bägge kuster och alla 
öar väster om Lavansaari befann sig i fiendehand, var med rätta 
lång och besvärlig. Den första etappen från Leningrad längs Sjö
kanalen till Kronstadt låg under artillerield från tyskarna i Peterhof 
1 O km därifrån. Detta trånga farvatten passerade ubåtarna en i sän
der, ofta i skydd av dimridåer och eget artilleri. Den andra etappen 
från Kronstadt till Lavansaari 60' avverkade båtarna delvis i ytläge 
med hög fart, eskorterade av minsvepare och patrullbåtar. Utanför 
Sjepelevski fyrtorn dök de vanligen och fortsa tte i uläge nord Seis
kari och Peninsaari ända till Lavansaari. Här laddades batterierna 
och reparerades eventuella skador, nattetid på grund av luftfaran, 
som ofta tvang ubåtarna ligga på reddens botten om dagen. Cheferna 
informerades om läget av baschefen kapten l r. S. D . Solouchin och 
erhöll de sista direktiven. 

Den tredje och sista etappen från Lavansaari till Finska vikens 
mynning c:a 200 sjömil var vida svårare än man vid staben föreställt 
sig. Minfälten vid Hogland skulle forceras med sakta fart, tätt under 
land eller strax ovan havsbottnen på djupa ställen. Genom "Seeigel" 
hade tre rutter utstakats, av vilka två passerade mellan ön och Stor
Tyters och den tredje Vigrund ned mot Narvabukten. Norr om Hog-
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Bild 11. 

Ryska ubåtar av Stsja-typ i sin stödjepunkt . 

land dök ubåtarna under " Rukajärvi" på 40 m djup. Vid Ruuskeri 
' (Rödskär) fortsatte man om möjligt i marschläge till trakten av ön 

Keri (Kokskär) och bröt sedan igenom "Nashorn" i uläge för att 
åter komma upp innan Hangö-meridianen 23 °0. Sedan minfälten 
och bevakarna klarats av stod vägen till Ostersjön öppen. Väl härute 
fick man gå lös på sjöfarten utmed Sveriges ostkust samt de ryska 
och balriska kustfarlederna. 
. Cheferna var helt och håller hänvisade till sig själva och kunde 
1cke räkna ens med stöd av eget spaningsflyg. Radiokontakt hölls 
dock med ledningen därhemma. Verksamhetsperioden var kort, från 
juni till december och inföll till stor del inom den ljusa årstiden. 
Laddandet av ackumulatorerna även under de ljusa juni/ juli-nätterna 
var förenat med stora risker. När man slutligen efter sex påkostande 
veckor till sjöss återvände samma komplicerade rutt, va r det ovisst 
huruvida det minimala basområdet och Leningrad fortfarande var i 
rysk ägo, eller om tyskarna redan tagit staden. Färden fram och till
baka fordrade uthållighet, dödsförakt och hänsynslös insats av chef 
och besättning. Krigsåret 194 2 ställdes den sovjetryska ubåtsflottan 
i Ostersjön - jämförd med andra länders - säkerligen inför den 
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Bild 12. 

Rysk ubåt rapporteras klar för avfärd i sin bas. 

svåraste och farligaste vägen ut från stödjepunkten till operations
området. 

Offensiven 1942 

I slutet av maj beordrades den första gruppen ubåtar göra sig 
klara för avfärd. Först avgick M 97 (N. V. Djakov) den 25 . från 
Kronstadt till Lavansaari, varifrån båten den 29. företog en tolv 
dygns rekognosceringsfärd till vattnen öster om Hogland-spärren. 
Den återvände via Lavansaari till Kronstad t den l O juni. En andra 
spaningsfärd utförd av M 95 slutade troligen med dess förintelse efter 
minsprängning ost om Hogland, ty båten hade icke återvänt i mitten 
av juni. I slutet av månaden iakttog de tyska bevakarna ett antal 
explosioner och oljefläckar i spärrområdet, v ilka antogs vara or
sakade av ubåtar. 

Som första ordinarie båt ur I. gruppens nio enheter startade 
SC 304 (Ja. P. Afanasev) den 3 juni från Leningrad, men skadades 
redan i Sjökanalen av tysk artillerield och måste göra ett längre 
uppehåll i Kronstadt. Sedan rapporterade flygminor undanröjts från 
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farleden, fortsatte ubåten den 9. eskorterad av fyra patrullbåtar ti ll 

Lavansaari. Kollegan SC 317 (N. A. Mochov) följde strax efterå t 

samma väg. Som medhjälpare för den unge chefen befann si<Y divi

sionschefen V. A. Jegorov med ombord. Bägge båtarna lä~nnade 
Lavansaari den 11-12 juni. 

SC 304 dök under "Seeigel" utanför Boglands sydspets den 13 . 

och lade sig två dagar senare syd Porkkala-Kallbåda fyrplats i 

försåt för trafiken mellan Helsingfors och Rev al. Den 15. a v lossade 

Afanasev två torpeder mot minröjaren MRS 12 (ms. Ni.irnberg) på 

väg söderut, men missade målet. Följande dag anfölls samma farty <Y 

på väg tillbaka, med lika negativt resultat. Ubåten bröt efter sa lva~ 
vattenytan och blottade sig för spärrbevakarna, som icke var sena 

att anfalla den med sjunkbomber. Hetsad av ubjägarna förblev 

se 304 mestadels under vattnet och tillbragte hela 11 ciao-ar av sina 

18 till sjöss liggande gömd på havsbottnen, ur stånd att l'öreta<Ya si <Y 
o • D b b 

nagontmg. en 20. stötte Komsomalets på grund och började läcka 

föröver. Situationen var prekär. Under en hel veckas tid bemödade 

man sig att med krypfart slinka undan förföljarna. Den 28. vågade 

si.g båten upp till ytan i Narvabukten, med elkraften på upphäll

nmgen och besättningen utmattad av syrebrist och nervspänning. 

r. skydd av dimman repade sig båt och besättning och anlöpte lyck

hgen Lavansaari den 30 juni. Expeditionen hade varat tre veckor 

och omfattat 645 distansminuter, varav 277 i uläge. Afanasev rap

porterade sig ha sänkt ett stort transportfarty<Y. Han och besättnin<Y-
k b b 

en de orerades för visat mod. 

se 317 hade .bä~tre tur och lyckades komma över rikligt byte. 

Efter att ha brunt tgenom alla hindren obemärkt satte Mochov kurs 

på Norrköping. På väg dit torpederade och sänkte han på mor<Yonen 

der: 16 juni QSW Bogskär finska ss. Argo (2.513 brt) med la~t ~v 
kahsalt för Abo. Samma eftermiddag missade han knappt svenska 

ss. Ulla, som bärgat två flottar med 14 överlevande från Argo. 

J:?.~n l~· torpederades danska ss. Orion väst Gotska San dön. Ångaren 

SJonk mte, utan bogserades den 23. till Visby av vedettbåten 273 

Falken. Besättningen hade räddats dessförinnan av motorse<Ylaren 

Virgo. Vid middagstiden den 22. sänktes malmlastade svenska ss . 

Ada Gorthon (2.425 brt) på väg från Luleå till Tyskland, SO Norra 

Möckleby på Olands ostkust. Ångaren gick utan eskort och sjönk 

snabbt. Torpedfragment funna i vraket bar rysk inskrift. 

Sänkningen föranleder den första svenska demarehen hos de rys-
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ka myndigheterna för krigshandlingar inom våra territorialvatten. 

Flera sådana följde under sommarens lopp. Men Sovjetunionen för

nekade kategoriskt, att några ryska ubåtar överhuvudtaget anfallit 

svenska fartyg. I de fall vår regering kunde hänvisa till förekomsten 

av torpedsplitter med ryska bokstäver funna i vraken, skyllde rys

sarna på tyska provokationer. Att tyska ubåtar skulle angripit 

fartyg fraktande för Tysklands krigspotential viktig svensk järn

malm i svensk kustfarled är dock svårt att fatta. Marinledningen 

beordrade den 20 juni eskortering av Gotlandsbåtarna mellan Sand

sänkan och Visby, vi lken rutt den l O juli ändrades till Hävringe

Vis by. Militära transporter mellan fastlandet och ön gick i regelrätta 

konvojer. Ensamma fartyg anmodades nyttja Kalmarsund. Men till

baka till se 317. 

Efter sänkningen av Ada Gorrhon fortsatte SC 317 till vattnen 

mellan Trelleborg och Ri.igen. Den 4 juli missade Mochov svenska 

se<Ylaren Fortuna utanför Smygehuk och anträdde därpå hemresan. 

Et~ sista framgång unnades honom den 8. vid Blekinges sydkust, där 

tyska ss. Otto Cords (966 brt) sändes i djupet. Den 10. rapporterade 

SC 317 per radio sänkningen av fem fartyg på 47.000 brt. Dess hem

färd ändades vid stödjepunktens förgård. 

Vid passerandet av "Nashorn" den 12. upptäcktes båten av bevak

ningen och beströddes med sjunkbomber. På e.m. den 14. rappor

terade flygspaningen en dykande ubåt NW Vaindlo och kort därefter 

ett oljespår, som rörde sig österut. Fyra sjunkbomber fälldes, men 

tydligen för långt akter, ty strimman fortsatte sitt framskridande. 

På kvällen anlände de till platsen alarmerade Ruotsinsalmi och 

VMV 16 och begynte följa oljespåret. Efter att bomber fällts i kurs

riktningen till 50 m djup, kom olja upp i stö,rre mängd jämte luft

bubblor på en längre sträcka för att slutligen stanna. Fem nya 

bomber inställda på 60-80 m resulterade i mera olja, bubblor och 

en matrosmössa. Oljeflödet fortsatte i ett par dagars tid och den 

första bekräftade sänkningen av en ubåt 14' SO Kalbådagrund bok

fördes av finnarna. 
Ubåtarna SC 323 (A. G. Andronov) och SC 405 (I. V. Gratjev) 

kom knappt iväg, innan minor avbröt deras färd. Den förra lyckades 

linka tillbaka hem, men den senare försvann spårlöst i juni på väg 

från Kronstadt till Lavansaari, förmodligen i den av tyskarna ut

lagda "Tiger" eller "Brummbär" -spärren. 
Samma dag SC 304 och SC 317 stack till sjöss från Lavansaari 
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anlände SC 320 (I. M. Visjnevskij ) från Leningrad till Kronstadt. 
På väg ut överfölls ubåten den 14 juni vid Seiskari av tre flygplan , 
men klarade sig helskinnad till Lavansaari. Liksom hösten 1941 an
visades Visjnevskij kurländska kusten och Danzigbukten till jakt
mark. Sedan minfälten tursamt passerats kom SC 320 den 17. ut 
på fritt vatten. Norr om Ristna sökte den komma åt minfartyget 
Kaiser, men förfelade målet. En vecka senare uppträdde båten i 
Danzigbukten utan att komma över något byte. Men den 5 juli 
fick Visjnevskij SW Memel in en träff på tyska ss. Anna Katrin 
Fritzen (676 brt) och sänkte henne. Utanför Steinort trodde han 
sig den 16. ha likviderat depåfartyget Mosel på 8.500 brt, men 
missade i själva verket tyska ss. Gudrun av samma storleksordning. 
På månadens sista dag var SC 320 åter hemma efter sju veckor ti ll 
sjöss. Chefen inrapporterade tre sänkta ångare på 22.000 brt. Verk
ligheten såg annorlunda ut. 

Natten mot den 14 juni avgick SC 406 (E. Ja. Osipov) från 
Leningrad till Kronstadt. Följande natt stötte den NW Sjepelevski 
på fientliga patrullbåtar, sysselsatta med utläggandet av svephindren 
för "Tiger". Osipov fann för gott att vända om. I väntan på röjning 
av leden ut förlorade han en vecka och anlände först den 21. ti ll 
Lavansaari, varifrån starten skedde den 23. Hindren forcerades på 
40-50 m djup med minsta möjliga fart, varvid se 406 ibland 
praktiskt taget kröp längs bottnen. Resan genom Finska viken tog 
en vecka i anspråk. Vid månadsskiftet inträffade ubåten i sitt ope
rationsområde utanför Hävringebukten. 

På f.m. den 1 juli avsköt Osipov en torped mot malmlastade 
svenska ss. Galeon på sydgående öster om Norrbådans ballongprick, 
men bommade. Torpeden detonerade mot ett skär. Jagaren Ehrep
skjöld fällde sjunkbomber över platsen, men ubåten hade redan fq.r
svunnit. Den 6. attackerade Osipov en sydgående eskort utanför 
Hävringe och fick till svar nio sjunkbomber från vedettbåten Kapa
ren. Han förflyttade sig sydvart och torpederade på kvällen den 
8. utanför Häradskär tyska motorseglaren Fides. Fartyget skadades 
svårt, men höll sig flytande på trävarulasten och bärgades. På f.m. 
den 21 upptäcktes SC 406 av svenskt spaningsflyg SO Kungsgrur,
det och anfölls med bomber. Utan resultat. Dagen därpå antastade 
ubåten i samma farvatten en nordgående eskort om 11 fartyg, men 
möttes av 45 sjunkbomber från jagaren Nordenskjöld och veJett
båten Kaparen under en halvtimmes tid. Jagaren Karlskrona bildade 
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en dimridå till handelsfartygens skydd. En oljefläck varseblevs och 
ställdes under bevakning av jagaren Norrköping. Men SC 406 slank 
undan dessa energiska motåtgärder från svensk sida och anträdde 
återfärden den 23. Efter en resultatlös sju veckors räd återvände 
den till sin bas den 6 aug. Chefen trodde sig ha sänkt fem fartyg på 
40.000 ton. Rena antaganden alltså. Han hade nog angripit några, 
men ej sänkt dem. 

I mitten av juli orienterades de ryska, tyska och finska marin
attacheerna i Stockholm om de instruktioner vår flotta erhållit an
gående behandling av främmande ubåtar. I en skrivelse av den 7 
juli hade OB instruerat CM om ubåtsjaktens bedrivande, jämlikt 
vilken "i Ålands hav och Ostersjön, öster om longituden genom 
Falsterbo fyr, främmande ubåt, som upptäcktes i undervattensläge i 
närheten av svensk eskort, när anfall mot denna ägt rum eller under 
omständigheter, då anfall syntes kunna befaras, skulle angripas, oav
sett om ubåten befunne sig på eller utanför svenskt territorialvatten". 
Den 11. utfärdades en order om ingripande enligt samma regler mot 
främmande ubåtar även vid eskort på internationellt vatten av sjö
farten mellan fastlandet och Gotland. Mellan "främmande ubåtar" 
i kustens närhet på sträckan Luleå-Trelleborg och sovjetryska så
dana kunde man med största sannolikhet sätta likhetstecken. Sverige 
var berett att slå till mot inkräktaren. 

Den sista SC-båten ur I. gruppen SC 303 (I. V. Travkin) med divi
sionschefen G. A. Goldberg ombord som stöd för chefen, lämnade 
Kronstad t den 4 juli, eskorterad a v minsvepare och patrullbåtar. 
Ubåten är känd från tidigare, i samband med fallen Metallist och 
Kaleva, intermezzon iscensatta under djupaste fred. Travkin var 
ombord redan 1936, först som n a vigatör och försteofficer samt chef 
sedan 1941. 

Forceringen av "Seeigel" med krypfart den 8. var besvärlig och 
minornas ankartåg skrapade flera gånger emot skrovet. Fientliga 
flyg- och sjunkbombsattacker ute på Finska viken blev resultatlösa. 
Hunnen till vattnen söder om Porkkala-Kallbåda fyrplats vars
blev Travkin den 12. en eskorterad 7.000-tonnare, som han anföll 
och ansåg sig ha sänkt. En mindetonation i "Nashorn" lockade be
vakare till platsen och se 303 drog sig undan mot väster på djupet. 
En vecka senare höll den till i vattnen mellan finska Utö och Bog
skär, där en viss trafik förekom. Den 20 juli torpederade Travkin 
utanför Utö ur en inkommande eskort tyska ss. Aldebaran, som 
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E. ja. Osipov l. V. Travkin 

P. D. Gristsjenfw ja. P. Afanasev 

Bild 13. 

dock hölls flytande och bogserades till tryggare vatten. Efter salvan 

bröt ubåten ofrivilligt ytan och fördes så snabbt ned igen, att den 

törnade mot botten och skadades. Travkin styrde då söderu t mot 

Dagö och anhöll den 24. per radio att få återvända. Hetsad av 

ubåtsjägare och flyg stävade se 303 målmedvetet i tio dagars tid 
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Bild 14. 

Interiörer från ubåten S 7. På den övre bilden: e/motorrummet. Nedre bilden: 

Politisk information ges frivakten av agitatorn V. l. Kunitsa. 
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genom Finska vikens hinder mot målet Lavansaari, som äntligen 
nåddes natten 6/ 7 aug. Strax efter kollegan SC 406. T vå daga r 
senare var Travkin åter i Kronstadt, med bokförda två offer p å 
7.000 resp. 10.000 brt p å sitt sänkningskonto. I själva verket borde 
kontot ha visat noll. 

Till !.gruppen hörde även t vå stora ubåtar: S 4 och S 7. Den 
förra (D. S. Abrosimov) startade sin 48 dygns resp . 3.217 sjömila 
otursfärd den 17 juni från Lavansaari. Som första båt ny ttjade 
den vägen norr om Hogland, dök djupt under "Rukajärvi", likaså 
under "Nashorn" och uppenbarade sig i slutet av månaden i Dan zig
bukten, samma vatten den opererat för ett år sedan. Norr om 
Rixhöft försökte Abrosimov den 28 juni torpedera tyska ss. Fritz 
Schoop, med negativ t resultat. Defekt torpedapparatur skall ha bi
dragit till misslyckandet. Den 14 juli uppsökte han efter lång väntan 
ett nytt jaktrevir syd Olands sydspets, uran att här komma över 
något byte. På hemvägen gjorde han den 24, nord Pakri en 
misslyckad attack mot en eskorterad ångare. Hemkommen vid må
nadsskiftet måste han konstatera sig ha kammat noll. Ubåten S 4 
skadades senare på hösten, p å väg från Kronstadt till Leningrad för 
översyn, i Sjökanalen av en magnetmina. Vid explosionen slungades 
Abrosimov överbord från manövertornet och omkom. 

Hade S 4 förföljts av otur, så nådde S 7 (S. P. Lisin) under sin 
42 dygns expedition utmed svenska och kurländska kusten ett gott 
resultat. Försedd med färska informationer om läget ute i Finska 
viken från SC 304 - som den 30 juni återvänt till Lavansaari -
gick S 7 den 2 juli till sjöss från basen, trevade sig försiktigt igenom 
"Rukajärvi" och låg den 4. på havsbottnen väster om Ruuskeri fyr
plats. Dragande ny tta av disigt väder fortsatte ubåten vid midnatt 
den 6. i ytläge till trakten av ön Keri, forcerade också "Nashorn" 
utan missöden och nådde på kvällen den 7. fritt vatten. Färden 
genom Finska viken hade tagit 68 timmar i anspråk. 

Sedan satte Lisin kurs p å Landsort, varifrån han begynte följa 
svenska kusten i sydlig riktning mot Kalmarsund. Han hoppades få 
tag på något malmlastat fartyg på väg till Tysklands masugnar. 
Den 9 juli varseblev han vid sundets norra ända utanför Kråkelund 
en ensam ångare. Den första torpeden bommade, men nästa salva 
sänkte fartyget . Offret var svenska ss. Margareta (1.272 brt) p å resa 
från Tyskland till Köping med kokslast. T vå dagar senare bokförde 
han en andra sänkning. Anfallsobjektet var en sydgående eskort om-
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fattande hela 28 lastfartyg, som under bevakning av jagaren Norden
skjöld samt vedettbåten Jägaren och Snapphanen på morgonen den 
11. passerat Landsort. Syd Häradskär mötte den v id middagstiden 
en nordgående eskort, varpå blott vedettbåtarna skyddade den under 
färden v idare. Utanför Västervik stötte S 7 p å kolonnen. Lisin ut
såo- en av de fetare bitarna till må l och lät två torpeder gå. Malm-

t> 
lastade svenska ms. Luleå (5.611 brt), som passerade Händelöpets 
grunds prick SO Idö, tog emot den ena om babord vid ettans lucka 
och sjönk inom två minuter. Torpedbanorna passerade för om 
Snapphanen, som strax gick till motattack med 20 sjunkbomber. Jä
garen bidrog med 6 bomber och begy nte sedan bärga överlevande ur 
vattnet. Efter en timme vågade sig Lisin upp till periskopdjup och 
såg då v rakspillror och ett stillaliggande eskortfartyg på platsen. 
Därefter försvann han tyst ur grannskapet. Under den närmaste 
veckan siktades 29 fartyg och två resultatlösa attacker företogs den 
12. och 14 juli mot sjöfarten mellan Häradskär och Stenskär. Ställd 
inför de aggressiva eskortfartygen anmodades Lisin den 16. förlägga 
verksamheten till andra sidan O stersjön och den 18. var S 7 p å 
väg mot Osels sydspets. 

Följande den flacka kurländska kusten i sydlig riktning mötte 
ubåten den 27. syd Ventspils tyska ss. Ellen Larsen. Torpederna gick 
förbi , men artillerield tvingade ånga ren sätta sig p å land. Kort där
efter fastnade S 7 själv p å en sandbank i de grunda vattnen, men 
kom loss. Den 30. likv iderade Lisin utanför Steinort tysk ss. Käthe 
(1.599 brt) och den 5 aug. tog han sitt fjärde och sista byte. Fin
ländska ss. Pohjanlahti (683 brt) i potatislast från Riga via Liepaja 
till Mäntyluoto upphanns på morgonen utanför Backofen (Usjava). 
Ubåtens sista torped passerade under ångaren, men några kanon
skott stoppade den. Besättningen gick i båtarna och hastade mot 
land. Den ena livbåten upphanns och sedan kaptenen Lainio och 
en eldare tao-i ts ombord på ubåten, sänktes Pohjanlahti med artilleri
eld. Sedan ~att Lisin kurs hemåt. Efter att lyckligen ha brutit sig 
igenom spärrarna, anlände S 7 den 11 aug. till Lavansaari. Logg
boken visade 3.580 tillryggalagda sjömil. Chefen rapporterade sig ha 
sänkt 5 fartyg på 31.000 brt. An talet var nästan exakt, men tonna
get i överkant. Att två av offren varit svenska visste Lisin knappast. 

Därmed hade den första a nfallsvågens ubåtar vänt å ter från sina 
räder mot sjöfarten. Resultatet var ganska anspråkslöst: 8 fartyg p å 
15.744 brt sänkta . Och ubåten SC 317 hade själv förlorats utanför 
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K lipp ur svensk tidningspress juli 1942. Infälld: Kapten S. P. Lisin, som sänkte 

ss. Margareta och ms. Lule!i , omnämnda i tidningarna. Bilden fann s giv etvis inte 

då i bladen . 
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basom rådet, SC 405 redan vi d avfärden. På ryskt håll trodde ma n 

sig ha uppnått minst 20 sänkningar på 160.000 brt. 
Chefer och besättningar blev v id hemkomsten föremål för hyll

ningar och hedersbetyge lser samt hälsades med äreportar och medalj

regn. Den av Ubåtsbrigadens politiska organ redigerade tidn ingen 

"Podvodnik Baltiki" skrev i hänförda ordalag om ubåtsmännen s 

förnämliga krigsinsats och enorm a framgångar. Flottans politavdel

ning lät distribuera flygblad förhärligande deras bragder. Ett sådant 

visar t. ex. SC 406, dess chef och poEtofficer och åtta fört jänta be

sättningsmän samt rubriken 40.000 brt för de fem "sänkta" ångarna. 

Liksom en del andra chefer förmodade han en avfyrad torped mot 

ett fartyg i periskopets riktkors va ra liktydigt med dess undergång. 

Träffar var alltid säkra fall. Att målet faktiskt sjunkit, kontrolle

rades sällan. Ofta medförde sjunkbombanfallen att man inte hade 

möjlighet härtill. Men överdriven egen propaganda är som kän t 

mycket vanlig under krig, på alla håll. Men även utan dylika över

drifter var ubåtarnas dj ärva expeditioner värda allt erkän nande. 

Den 15 aug. inbjöd Baltiska flo ttans krigsråd cheferna Visjnev

skij , Osipov, Travkin, Lisin och deras politruker Kalasj nikov, Anti

pin, Tseisjer och Gusev till Smolna, där de avtackades a v Leningrad

fronten s krigssovjet och lyckönskades till sina framgångar i partiets 

och regeringens namn av partisekreterare Zjdanov. 
Som ett led i ubåtskampanjen bör väl ryssarnas försök att röja ur 

vägen den finska bevakningsstationen på ön Someri (Sommarö) an

ses vara. Härifrån kunde ubåtarna, som startade från Lavansaari 

(c. 22 km åt SSO) i marschläge hållas under uppsikt, isynnerhet de, 

vilka tog den norra och snabbare vägen genom "Rukajärvi". Den 

8 juli var se 303 på väg ut och se 317 väntades hem med värde

full a erfarenheter. Ogonen på Someri unnades icke se dem. 

Utgående från Lavansaari landsattes en 150-manna stöttrupp kort 

efter midnatt den 8 juli f rån ett 30-tal patrull- och motortorped

båtar. Ons garnison på 100 man höll dock stånd tills hjälp anlände. 

Efter våldsamma strider till lands, i vattnen och luftr ummet runt

om, drog ryssarna till slut det kortaste strået. De förlorade 1 kanon

båt och 16 småbåtar samt uppskattningsvis 600 man. Försvarets för

luster var däremot obetydliga. I kampen om Someri på Finlands 

flottas årsdag - Svensksundsdagen - deltog praktiskt taget hela 

Lätta Flottavdelningen, tre tyska enheter och flyg mot ett stort upp

båd ryska fartyg och flygplan. Denna störs ta kraftmätning till sjöss 
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i Finska viken 1942 har veterligen icke omnämnts med ett ord ino~r 
den sovjetryska sjökrigslitteraturen. Det verkliga syftet med anfallet 
mot Someri är därför förborgat. Från ön kunde finnarna sålede' 
fortfarande hålla ett öga på Lavansaari-vattnen':-. 

De första ryska ubåtarnas framträdande på Finska viken och stra:x 
därefter ute på Östersjön åstadkom en viss förvirring inom mot
ståndarens led. Efter ss. Argos sänkning den 16 juni var man tvung
en konstatera, att ubåtar mot förmodan brutit sig igenom spärrarna 
och gäckat väktarna av desamma. Sjöfarten, som man trott skulle 
få fortgå ostörd på detta av Tyskland behärskade "fredens hav" , 
var i uppenbar fara. En väldig apparat igångsattes för att säker
ställa dess fortgång. Handelsfartygen anmodades gå utmed kusterna 
längs bestämda, tidsödande rutter. Eskortfartygens antal var oti ll
räckligt och innan dessa organiserats, var samling för konvojer icke 
obligatoriskt. Den tyska sjöfarten följde huvudsakligen den baltiska 
kusten till Reval. Härifrån förde tre "tvångsleder" via Porkkala, 
Hangö eller Utö till Finland. Finlands viktigaste sjöfartsstråk gick 
över Ålandshav och Kvarken till Sverige. I väster nyttjades den 
neutrala svenska kustfartleden både av tyskar och finnar. Sjöfarten 
lamslogs i slutet av juni och kom småningom igång först efter tre 
veckor, sedan de första aktiva åtgärderna mot ubåtarna vidtagits. 

Av dessa var organiserandet av ubåtsjakten den viktigaste. De 
fåtaliga med föråldrad apparatur utrustade patrullbåtarna och flyg
planen alarmerades och höll skarp utkik efter periskop och låga 
skrov i Finska viken utmed hela dess längd. Så snart en ubåt loka
liserats, gick man frenetiskt till angrepp mot den med kanoner och 
sjunkbomber. I juli föranstaltades en särskild tre dygn omspännande 
jakt på ubåtar. Oljefläckar på havsytan efter bombattackerna var 
ofta tillräckligt bevis för att ubåten förstörts . Läckande olja här
rörde ofta från skadade ubåtar, som ingalunda avlivats. I synnerhet 
för de vid sjökrig ovana flygarna betydde uppfluten olja, att fien
den fått en dödlig skada och låg på havsbottnen. Så rapporterade 
t. ex. finska 6. Flygflottiljen redan i begynnelseskedet sig ha sänkt 
tre ubåtar. I början av juli bokförde Sjöstridskrafternas stab i Hel
singfors optimistiskt sex förstörda ubåtar. I själva verket hade blott 
en enda (SC 317) likviderats av jaktförbanden. Ingenting hindrade 
cheferna avlossa "fett-torpeder" och "vrakgods" för att vilseleda 

':"Jmf TiS 1962 sid. 711-734. 
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fienden på havsytan. Ubjägarna tolkade först dessa som dödsryck
ningar, men lärde sig efterhand skilja på bulvanerna och riktig 
dieselolja från söndertrasade tryckskrov. Luftbubblor, verkliga in
ventarier och en aldrig sinande ström av drivmedel från en och 
samma plats i ett par dagars tid betecknade bevisligen en ubåts 
slutliga gravplats. 

I mitten av augusti begynte II. gruppens tio ubåtar röra på sig. De 
gynnades av mörkare nätter och sämre väder. Som den första star
tade minubåten L 3 (P. D. Gristsjenko) den 9 aug. från Kronstadt. 
Två dagar senare - samma dag S 7 återvänder till Lavansaari -
lämnade L 3 stödjepunkten, passerade utan missöden "Seeigel" syd 
Hogland, "Nashorn" likaledes och siktade den 14. Bogskärs fyr. 
Härifrån sattes kurs på Landsort och den svenska kustfarleden, det 
utvalda jaktreviret. Den 17. dök en konvoj upp vid fyrplatsen och 
på e.m. dagen därpå siktade Gristsjenko utanför Väs tervik samma 
kolonn. Den omfattade 16 lastfartyg eskorterade av jagarna Norden
skjöld och Norrköping. Han lät två torpeder gå mot ett av de 
större, som träffades av bägge två. Malmlastade svenska ss. C. F. 
Liljevalch (5.513 brt) sjönk inom en halv minut med 33 ombord. 
Icke långt från den plats ms. Luleå fem veckor tidigare mött sitt 
öde. Efter dubbelskottet bröt L 3 ytan och visade sig för några 
ögonblick för eskorten, som belade platsen med 3 8 sjunkbomber. 
Norrköping vakade över platsen i två timmars tid, men den främ
mande ubåten var spårlöst försvunnen. 

Obemärkt fortsatte L 3 sedan längs kusten väst om Bornholm till 
Pommerska bukten, där minor lades utanför Sassnitz. Några skador 
torde dessa icke ha vållat. Vid försök den 26-28 aug. att komma 
åt konvojer utanför Riigen jagades ubåten undan av eskorten och 
drog sig tillbaka mot norr. Vid infarten till Finska viken dök L 3 
den l sept. undan två finska patr'.dlbåtar, av chefen identifierade 
som jagare. Forceringen av "Nashorn" och "Seeigel" den 5-7 sept. 
orsakade skador å skrovet genom detonerande antennminor, men 
båten nådde stödjepunkten den 10. Enligt chefens uppfattning hade 
han sänkt l jagare, l tanker och l lastångare. Två sades senare ha 
stött på av L 3 fällda minor. Motparten känner bara till det neutrala 
offret C . F. Liljevalch. 

Till den andra vågen hörde också kustubåten M 96 (A. I. Mari-
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nesko), som den 12 aug. slank ut från Lavansaari och lika obernärk 
trängde igenom "Rukajärvi". Den 14. låg den på lur utanför Pork 
kala-Kallbåda fyr, försökte sig på en eskorterad lasttrarnp, me1 
utmanövrerades. En vecka väntade Marinesko sedan på sin chan 
utanför Reva! och Helsingfors, men något anfallsmål kom han e 
över. Den 24 aug. återvände han till basen igen. 

Kamraten M 97 (N. V. Djakov), som den 15 aug. avgick frår 
Lavansaari i samma ärende, mötte sitt öde redan samma kväll . Non 
om Bogland upptäckte patrullbåten VMV 5 dess periskop och va1 
ej sen att anfalla med sjunkbomber. Ansenliga mängder olja ström
made upp till ytan från den punkt ubåten ansågs ha förintats . l 
varje fall återvände Djakov och hans män aldrig. Han hade eP 
gång tidigare knappt klarat sig, då hans dåvarande båt M 94 den 
21 juli 1941 torpederats. Kollegan Bezzubikov hade då fiskat upr 
honom och några till. M 97 var den första ubåt som gick ut 1942 

Den ex-estniska Lembit (A. M. Matijasevitj) färdades den 17 aug 
från Kronstadt till Lavansaari och inträffade den 25. i sitt opera 
tiansområde söder om Ålandsöarna. Den 27. siktades i skärgårds 
faret vid Utö två eskorterade ångare och den 4 sept. SW Bogskä 
en eskort på åtta, av vi lka Matijasevitj trodde sig ha torpederat e1 
8.000-tonnare. Torpeden rände emellertid mot ett undervattensskär. 

' Tio dagar senare träffade i samma vatten hans torpeder tysk8 
ss. Finnland, som dock höll sig flytande och bogserades inomskärs 
Bevakningen gick till motattack och Lembit blev duktigt omskakat 
av bomberna. Ackumulatorerna skadades, belysningen slocknade ocl 
elden kom lös i motorrummet. Vatten sipprade in genom små läckor 
På havsbottnen reparerade besättningen skadorna så gott sig gör;
lät, medan ubjägarna ovanför bemödade sig att finna ubåten. 
skydd av mörkret vågade man sig slutligen upp och såg havet var; 
tomt. Kurs sattes hemåt längs ytan. Innan Lavansaari den 18 sept 
anlöptes mötte Lembit på natten SW Tiiskeri (Digskär) sina mot 
ståndare VMV 2 och VMV 13 och blev beskjuten med automat 
kanoner. Med fyra träffar i skrovet snabbdök den och undgid 
den sedvanliga sjunkbombsalvan. Den äventyrliga färden ledde ick 
till något resultat. Den varade en månad och omfattade 1.768 sjömi1 

varav hälften under vattnet-
Ubåten SC 407 (V. K. Afanasev), som den 17 aug. begav si 

från Lavansaari ned till kurländska kusten, lyckades ej heller unde · 
sin sex veckors tur åstadkomma någonting positivt. Redan dage 
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efter avfärden bombarderade finska flygare ubåten mellan Bogland 
och Tyters och skadade den genom nära träffar. Periskopet bl. a. 
blev oanvändbart. Det oaktat fortsatte Afanasev färden. Han hop
pades kunna torpedera någon lastbåt nattetid i ytläge. Dylika till
fällen yppade sig likväl icke. Den 27 aug. prövade han metoden 
utanför Liepaja på ubjägaren Schiff 47 (ss. Wilhelm Huth), men 
fick en svärm av dennes kolleger efter sig den 30. väst Lyserort. 
Då gav han upp vidare försök. Den 24 sept. gav staben honom per 
radio tillstånd återvända. Vid forcerandet av "Nashorn" explodera
de en mina ovanför se 407 och åstadkom några mindre läckor i 
rryckskrovet. Alla missöden till trots bragte chefen båt och besätt
ning helbrägda hem till Kronstadt den 28 sept. Bakom låg 2.648 
otursfyllda sjömil. 

Hans namne Ja. P. Afanasev, på väg ut för andra gången med 
SC 304, hade än sämre tur. Redan i Lavansaari krånglade diesel
motorerna och resan måste avbrytas. Först i slutet av oktober var 
SC 304 åter avgångsklar. Från den färden återvände den icke. 

SC 31 O (D. K. J a ros jevitj) höll till i södra Osters j ön i tre veckors 
tid och sänkte en ångare. Båten eskorterades natten mot den 20 sept. 
av minsvepare från Kronstadt till Lavansaari. Dagen därpå bröt 
den igenom "Seeigel" och fortsatte utan missöden med hög fart i yt
läge längs Finska viken, som avverkades på fyra dagar. De mörk
nande nätterna kom nu väl till pass. Den 28. spanade Jarosjevitj efter 
rov i farleden Swinemi.inde-Danzig. Samma natt mötte han 20' SW 
Stolpe Bank tyska ss. Franz Rudolf (1.419 brt) och sänkte den. Den 
30. förfelade torpederna däremot tyska ss. Anneliese Christophersen 
utanför Rixhöft. Och därvid blev det. Efter fem händelselösa dagar 
anträdde SC 31 o återfärden. Passagen genom Finska viken var 
besvärligare än utresan och tog en vecka i anspråk. I "Rukajärvi" 
detonerade en mina den 9 okt., skadade skrovet och viktig apparatur, 
men chefen bemästrade situationen och tillryggalade den sista biten 
längs ytan skyddad av mörker och mötande patrullbåtar. Kajen i 
Kronstadt angjordes den 13 okt. 

Större delen av den andra anfallsvågens ubåtar opererade ute på 
Östersjön. Men redan i slutet av augusti skickades den första ubåten 
till Ålandshav för att jaga lastfartygen på detta Finlands viktigaste 
förbindelsestråk med utlandet. Ubåten var SC 309 (I. S. Kabo), 
som den 20 aug. önskades lycka till på Lavansaari-redden. Fem dagar 
senare skedde det första anfallet på en Ålandseskort, men torpederna 
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gick förbi. Under natten överraskades se 309 NO Söderarm på yta1 
av ett flygplan, medan den laddade batterierna. Bomben exploderad, 
invid aktern och reparerandet av skadorna tog två dagar. Efter tvf 
misslyckade överfall den 30 aug. och 4 sept. noterade Kabo de1 
12. sin första träff. Tolv sjömil utanför Nyhamn lyckades han ur er 
utgående eskort ur solstrimman torpedera finska ss. Bonden (695 brt) 
Torpedbanans startpunkt fixerades av ett flygplan, men sjunkbom
ben strejkade och utlöstes inte över platsen. Eskorterarna Tursas oc 
Uisko fällde 14 sjunkbomber, men tydligen på fel ställe ty ubåten 
hade redan uppsökt havsbotten en bit härifrån. Flytande på trälasten 
bogserades ångaren tillbaka mot Mariehamn, men sjönk efter tre 
timmar i den tilltagande sjögången. Ombord på se 309 nyttjades de 
närmaste veckan till reparation a v skador och den 28 sept. anträddes 
hemresan. Vid Parkkala råkade man åter ut för sjunkbomber den 
l okt., men kom utan vidare missöden till Kalbådagrund och där
ifrån i en båge via Narvabukten den 5. till Lavansaari efter sj u 
veckors vistelse till sjöss. 

Samma dag uppenbarade sig se 307 (N. O. Momot), som den 
27 sept. avgått från stödjepunkten, i sin tur på Ålandshav. Efter 
några resultatlösa anfall mot eskorterade handelsfartyg i början 
av oktober, fick Mornot slutligen den 26. sitt första och enda byte. 
På f.m . anföll han ur gynnsam position 10' utanför Nyhamn en 
grupp på fem ångare och fyra eskortfartyg på väg till Sverige. Två 
stävtorpeder skickades iväg. Den ena träffade tätfartyget, finska 
ss. Betty H. (2.478 brt) i aktern och den med kopparmalm lastadt 
ångaren sjönk inom några ögonblick. se 307 undgick eskortens och 
ett flygplans l O bomber samt gäckade de till platsen kallade finska 
ubåtarna Iku-Turso och Vetehin en i deras försök att med hydrofoner 
lokalisera angriparen. De spårade visserligen upp ryssen väs t 
Lågskär och följde hans färd på djupet i över fyra timmars tid, men 
tappade sedan kontakten helt. I början av november återkom se 307 
till basen. Sex veckor till sjöss hade resulterat i en sänkning. D å 
opererade redan andra ubåtar i Ålandshav. Med än sämre resultat. 

Liksom under vinterkriget mot Finland 1940 detacherades även 
1942 ubåtar till Bottniska viken, där utsikterna för sjöfartskrig an· 
sågs vara goda. Uppdraget fordrade stor aktionsradie, hög fart ocl
kraftig bestyckning, vartill S-typen var lämpligast. Till Il. grupper 
hörde en sådan: S 13 (P. P. Malantjenko). 

Den hade sjösatts i augusti 1941 och var alldeles ny. Emedan de1 
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unge chefen och hans män saknade erfarenhet, följde divisionschefen 
E. G. Junakov med på dess första expedition. Den 3 sept. kastade 
man loss från Lavansaari. Finska viken med dess minfält och beva
kare avverkades i all tysthet. Den 10. kom S 13 ut på fria havet, 
dök dagen därpå under de syenska miiE'ilte~.j__Södra K varken och ,. 
tog redan samma kväll sitt första byte. Till havs NW Åland (Geta) 
mötte ubåten en ensam ångare med ostlig kurs och positionsljusen 
tända. Den första torpeden avlossades för tidigt och missade grovt. 
Malantjenko styrde då upp på parallell kurs bredvid ångaren, som 
nu släckt ljusen. Efter en stunds artilleribeskjutning sänktes slutligen 
det stoppade fartyget med två torpeder midskepps. Villebrådet var 
finska ss. Hera (1.379 brt) på väg från Gävle till Mäntyluoto med 
kollas t. Besättningen hade därförinnan gått i båtarna och anlände 
följande dag till Saggö efter en lång roddtur. 

Samma natt befann sig finska ss. Jussi H. (2.325 brt) i samma 
havsområde på väg i motsatt riktning från Raumo till svenska sidan 
med styckegods, då S 13 före gryningen den 12 sept. korsade dess 
rutt. Två torpeder gjorde processen kort med ångaren, som gick 
under så snabbt, att endast en man räddade sig ombord på en flotte. 
I medtaget tillstånd omhändertogs han den 15. från en kobbe. Efter 
dessa bägge, smärtfritt uppnådda segrar fortsatte S 13 utmed kusten 
norrut förbi Raumo, Björneborg, Kaskö mot Kvarken. På kvällen 
den 18. påträffades NW Kaskö holländska ms. Anna W. (290 brt), 
som sköts i brand, sedan de två torpederna ilat förbi den lilla mål
tavlan. Det redlösa och övergivna fartyget drev sedan norrut och 
strandade slutligen vid Strömmingsbådan, väster om Bergö i Vasa 
skärgård. Vraket med två döda ombord hittades av finnarna av en 
tillfälli ghet först den 23 sept. Här slutade J\!Ialantjenkos goda t~r 
emellertid. Efter en månads fåfäng bidan beordrades han per radw 
återvända hem. Den 12. okt. dök S 13 under hindren i Ålandshav 
och daaen därpå igenom "Nashorn". 
Nat~n 14/ 15 okt. färdades ubåten i ytläge väst Ruuskeri, då vakt

båtarna VMV 13 och VMV 15 störtade sig över den. I stället för 
att avvisa dem med sitt starka artilleri, snabbdök S 13 hals över hu
vud, vilket resulterade i att den rände förstäven mot havsbottnen och 
tvärstannade. Rodret låste sig babord, belysningen föll ur och vatten 
sipprade in. Sju bomber detonerade runt om, men på behörigt av
stånd. Patrullbåtarna hade övertaget, men kunde ej lokalisera 
sin starka fiende. Efter flera timmars ansträngande arbete och vän-
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tan nere i djupet vågade sig Malantjenko upp till periskopsdjup 
Havet var tomt och täckt av olja. Styrande med propellrarna lycka
des S 13 linka till Lavasaari-vattnen den 18., där egna patrullbåtar 
mötte krymplingen. Expeditionen hade varat 45 dygn och 4.186 
sjömil avverkats. Facit: tre förstörda fartyg. Här stämde chefens 
rapport överens med vad som verkligen skett. Nykomligen S 13 had 
gjort en rätt god debut. 

Enligt ryska beräkningar hade den II. gruppens tio båtar sänkt 
14 fartyg på c:a 90.000 brt. Två ansågs ha gått på minor fällda av 
L 3. Motpartens bokföring visar blott 7 fartygsförluster (14.078 brt). 
Men finnarnas statistik över förstörda ubåtar vid utgången av 
augusti månad var på tok fel. Till följd av de många skärmytslingar
na med dessa och sjunkbombsfällningarna, med åtföljande olja på 
ytan, räknade Sjöstridskrafternas stab i Helsingfors med inalles 28 
förstörda ubåtar. En orimlighet då blott 30 beräknades vara me 
i leken. Som av det föregående framgått sänktes blott en: M 97. 

Den III. gruppen ubåtar var den största. Hit hörde 16 enheter, a 
vilka 7 redan varit med i de tidigare angreppsvågorna. Operations
området var detsamma som tidigare. De föregående gruppernas er
farenheter analyserades och utnyttjades vid planerandet av senhös
tens offensiv. Fienden sades ha utökat minspärrarna, utlagt offen
siva sådana, infört tvångseskortering av sjöfarten och intensifierat 
ubåtsjakten med snabba patrullbåtar och flyg. Cheferna gavs därför 
nya direktiv. Förflyttning mellan Kronstadt och Lavansaari fick 
ske endast under eskort. SC 320:s chef Visjnevskij hade ignorerat på
budet, i uläge anlänt till basen allena och varit nära att få egna 
bevakningsfartygs sjunkbomber över sig. Vid avfärden och åter
komsten till Lavansaari förbjöds användandet av tidigare, för fien
den synbarligen kända, mötesplatser med dessa patrullbåtar. De egna 
minsveparna anmodades röja de av ubåtarna nyttjade lederna fri a 
från minor och detta nattetid. Motortorpedbåtar och attackflyg be
ordrades tränga undan de fientliga spärrbevakarna från deras posi
tioner med större energi än förut. Ubåtarna förbjöds färdas på ytan 
i dagsljus eller månsken. Stormigt väder, som höll väktarna i hamn. 
skulle istället användas. Nya platser för laddandet av batterierna 
fastställdes. Under den mörknande höstliga årstiden ansågs föru t-· 
sättningarna för än bättre sänkningsresultat vara mycket goda. Dc 
hittills vunna framgångarna manade till efterföljd. 

152 

Bild 16. 

Minfartyget Ruotsinsalmi p/i ub!itsjakt. 

De ryska ubåtarnas uppträdande i Ålandshav föranledde fi nn arna 
förbjuda all sjöfart utan skydd av krigsfartyg. Bristen på lämpliga 
eskortfartyo- var skriande och 1. Eskortflottiljen (Tursas , Disko, 
Aura) måst~ senare utökas med minfar tygens (Ruotsinsalmi, Riilahti) 
stöd. Kanonbåtarna Karjala och Turunmaa fick även hjälpa till. De 
eskorterade ångarnas antal reducerades till fem och de fick aldrig 
vara dubbelt så många som eskorten. Normalt fä rdades man i dags
ljus för att hålla ubåtarna under ytan. Med sin låga fart (8 knop) 
i uläge upphann de då sällan sina offer och kom icke i gynnsamt 
skjutläge. 

Finnarna upprätthöll sjöfarten över Älandshav, med förlust av 
blott två ångare. Under perioden 18 juni-31 dec. ledsagades inalles 
1.757 fartyg på rutten (958 in och 799 ut) eller 44 ·Ofo av hela ut
rikestrafiken på Fin land, som omfattade 3.985 handelsfartyg. Eskor
terarna rapporterade sig ha siktat främmande ubåtar tio gånger. Av 
dessa hade sju avlossat inalles tolv torpeder, tre hade aldrig kommit 
i skjutläge. Vid avvärjandet förbruk ades 100 sjunkbomber, som sades 
ha sänkt en och skadat en ubåt. Vilka, är icke känt. Ubåtarnas skörd 
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Bild 17. 

De finska ubåtarna lku-Turso, Vesihiisi och Vetehinen sänkte hösten 1942 var si 
ryska ubåt i Ålandshav. 

härstädes blev alltså minimal. Samtidigt reducerades deras anta 

oväntat. och oroväckande. Finska ubåtars deltagande i jakten på dc 
ryska btdrog verksamt härtill. De tillintetgjorde för sin del tre blanc 
kollegorna på den andra sidan. 

Redan i augusti baserades de tre större ubåtarna Iku-Turso 
Vesihiisi och Vetehinen på Mariehamn. Avsikten var att under natt
patruilering med elmotorerna påkopplade leta rätt på fienden, son 
under dygnets mörka timmar antogs ladda batterierna under diesel· 
gång på ytan. De var då lätta att överraska och förgöra, innan dt 
vädrat faran. Egen låg silhuett, tyst gång med elmaskineriet, när2 
basering tili insatsområdet, utvilat manskap ombord, var de fördel a• 
man tili fuilo förstod draga nytta av. Patrulleringen på Ålandsha ' 
vidtog i september, men i det närmaste två månader förflöt innat 
det eftersträvade målet nåddes. ' 

Förutom se 309 och se 307 sändes ytterligare 6-7 båtar av sam 
ma typ i oktober till det rika jaktreviret i Ålandshav. Av dessa fö r 
svann Se 302 (V. D . N etjkin) och se 311 (D. M. Sazonov) redat 
på vägen ut i Finska viken. Den förra utlöste troligen en minexpl · 
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sion i "Seeigel" nord Stor-Tyters den 11 okt. I den längs ytan mot 
norr långsamt växande oljestrimman kastade finskt flyg sex sjunk
bomber, resulterande i ett större lokalt oljeutsläpp. Dagen därpå 
anfölls se 311 syd Tiiskeri på ytan av vaktbåtarna VMV 13 och 
VMV 15 med artilleri och på väg i djupet med sjunkbomber. Olja 
kom upp till ytan i en veckas tid. 

se 308 (L. N. Kostylev) anfölls ävenså strax efter starten och 
skadades, men fortsatte det oaktat envist sin färd. Efter två dagar 
till sjöss mötte den sent på kvällen den 21 sept. patrullbåten VMV 2 
på ytan. Trots livlig eld och träffar från automatkanoner, fortsatte 
ubåten sin kurs och dök först 300 m från VMV 2, som kastade fyra 
sjunkbomber över platsen. I den uppströmmande oljan fälldes ännu 
två sådana. Tillsammans med tillstädes anlända kamrater höll vakt
båten området under uppsikt ända till morgonen. I fjärran siktade 
man då den "sänkta" ubåten på ytan, på väg bort utom räckhåll. 
se 308 rapporterade sedermera per radio sig ha sänkt tre ångare 
utanför finska Utö, obekräftade från finsk sida. Den försvann i slutet 
av oktober under hemresan. De erhållna skadorna eller en mina 
ändade dess liv . 

se 304 (Ja. P. Afanasev), se 305 (A. S. Pudjakov), Se 306 (N. I. 
Smoljar) och se 320 (I. M. Visjnevskij), vi lka i mitten av oktober 
anträtt färden till Ålandshav återkom icke från sina expeditioner 
och måste påföras förbstkontot. När, var och hur de mötte sitt öde 
har ej med full säkerhet kunnat fastställas. Men finska ubåtar expe
dierade två av dem. 

Strax före midnatt den 26 okt. torpederade Iku-Turso (E. Pak
kala), på väg tillbaka från jakten på se 307, c:a 20' W Marhällan 
(Kobbaklintar) en se-båt på ytan och sänkte därvid antagli gen 
se 304 eller se 320, vilka då opererade i Ålandshav. Ubåten sjönk 
på 150m djup och olja vällde upp i en jämn ström. 

Den 5 nov. siktade Vetehinen (A. Leino) på kvällen i sin tur en 
Se-båt på ytan mellan Gisslan och Simpnäsklubb. Främlingen dök 
och Vetehinen förföljde honom under hydrofonkontakt i närapå två 
timmars tid. När ryssen intet ont anande åter kom upp, av lossade 
Leino båda stävtuberna från kort distans. Torpederna passerade un
der målet. Sedan öppnade han eld med bägge kanonerna och rarn
made slutligen sin antagonist. Den överraskade och nedgjorda ubåten 
var se 305 eller se 306. Efter dessa bakslag upphörde de ryska 
ubåtsattackerna i Ålandshav. 
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Samma dag (18 sept.) S 13 gjorde processen kort med sitt tredj, 

offer uppe i Bottniska viken, avgick S 9 (A. I. Mylnikov) såson 

andra och samma dag (18 okt. ) som S 13 återvände till Lavansaari 

startade S 7 (S. P. Lisin) som tredje båt till detta lovande opera 

tionsområde. 

Efter att ha slunkit igenom "Seeigel", råkade S 9 natten 18/ 1' 

sept. väst Ruuskeri ut för två bevakningsfartygs eld och räddade 

sig snabbt under y tan igen. Korsandet av Finska viken tog blott 

36 timmar, vi lket var rekord hittills. Ålandshav passerades den 22 . 

och den 27. siktade Mylnikov ett första lönande objekt: fyra esko r

terade fartyg utanför Norrskär på linjen Vasa- Ornsköldsvik. (l 

samma vatten hade SC 311 uppehållit sig jultiden 1939). Från ko rt 

håll torpederade han tyska tankern Mittelmeer, som dock skadac 

bogserades in till Vasa. Ubåten undgick med nöd att rammas a\ 

nästa fartyg i eskorten. Antennen skadades och hindrade torn

luckan sluta tätt. I nattmörkret den 28. besköt S 9 utanför Merikar 

via (N. Björneborg) tyska ss. Hörnum med artilleri, men lyckade 

ej sänka den . Efter tre veckors lönlös kryssning i Bottenhavet to~ 

ubåten den 20 okt. åter vägen hem genom Ålandshav och inträffad( 

på morgonen den 25 i basen. Inalles 4.528 sjömil hade avverkats 

Mylnikov trodde sig fullt förståeligt ha sänkt två 1 0-11.000-tonnar 

De skadeskjutna och åter iståndsatta tyskarna var på 6.370 resp 

1.467 brt. 

Den under sommaren så framgångsrika S 7 hade sämre tur denn< 

gång. Den använde samma rutt som S 9 vid forceringen av min

spärrarna och förnam liksom kollegan minornas ankarlinor fler« 

gånger skrapa längs skrovet. Men allt förlöpte utan missöden, lik

som förflyttningen genom Finska viken. Oantastad nådde S 7 öppe 

vatten den 20 okt. och satte kurs på Ålandshav. P å kvällen den 2 

närmade sig ubåten i ytläge linjen Söderarm-Lågskär. Vädret va 

halvmulet, med god sikt, svag vind och ringa sjögång. Havet tyckte 

vara tomt, Söderarm blinkade i fjärran. C hefen Lisin, navigatörei 

Chrustalev, rorsmannen Olenin sam t utkikarna Kunitsa och Subo 

tin befann sig uppe i tornet, de övriga 40 under däck. Då skakade· 

skrovet plötsligt akteröver a v en våldsam explosion. Båten gid 

snabbt under med aktern först . Bryggpersonalen hamnade i vattnet 

Chrustalev drunknade, medan de övriga fyra fiskades upp av en u 

mörkret uppdykande ubåt . S 7 :s baneman var finska Vesihiisi ( 
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Aittola), som från 3.000 m distans torpederat ubåten c:a 12 ' SW 

Lågskär. 
Lisin var den ende av Baltiska flottans ubåtschefer, som råkade i 

fångenskap. Han var givetvis ett värdefullt kap för underrättelse

tjänsten, men tillika en svår nöt att knäcka. Vid förhören berättade 

han en hel del om sin ve rksamhet, men ingalunda allt han visste. 

tyskarna tog honom också på en kort visit hem till sig, men skicka

de honom snart tillbaka till Finland, där han tycktes trivas ganska 

bra. 
Därhemma väntade man otåligt på den frejdade chefens åter

komst. Den 23 okt. förlänades han Gyllene Stjärnans orden och ti

teln Sovjetunionens Hjälte, blott två dagar efter S 7 :s undergång 

och hans tillfångatagande. Då radioanropen förblev obesvarade å ret 

ut, ströks ubåten slu tl igen i januari 1943 som förlorad. Samtidigt 

hade man fått nys om att Lisin befann sig i finländsk fångenskap 

och pratat rätt mycket. Knappast meriterande för en betrodd ubåts

chef och innehavare av den högsta krigsutmärkelsen. Hans stjärna 

dalade och stod mycket lågt vid hemkomsten i september 1944. Han 

synes dock ha tagits till nåder igen. 

Ubåtarnas uppträdande i den "oåtkomliga" Bottniska viken var 

en oangenäm överraskning för den finländska krigsledningen. En 

mängd extraordinära åtgärder blev nödvändiga. Den 15 sept. till

kännagav Sjöstridskrafternas stab, att sjöfarten mellan Finland och 

Sverige var t illåten endast över Norra K varken och under eskort 

över Ålandshav. Yrafiken längs kustfaret mellan Kaskö och Björne

borg förbjöds helt och på väs tra sidan måste man hålla sig inom 

svenska vatten. Svenska flottan höll nämligen en Norrlandsavdel

ning för eskortuppdrag baserad i området Härnösand-Ornskölds

vik. Mörkläggning och avbländade positionsljus föreskrevs. Fyrskep

pen Snipan, Storkallegrund och Ramna av lägsnades från sina platser. 

Bogserare o. a. tillgängliga båtar utrustades med kanoner och 

sjunkbomber. De var aktionsklara först den 8 okt. och utförde 

eskorttjänst i två månaders tid, utan att en gång råka i kontakt 

med fienden. Då hade S 13 och S 9 redan lämnat området och några 

fler ubåtar skickades under kriget icke mera hitupp. Det föregående 

visar emellertid, vilken uppståndelse två ubåtar allena orsakade en

bart i Bottniska viken 194 2. 
Den längsta expeditionen 4.960 sjömil resp. drygt tv å månader, 

företog S 12 (V. A. turajev), som den 19 sept. anträdde resan till 
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Bild 18. 

De finska patrullb!itarna av V M V-typ var effektiva ub!itsjagare. P/i bilden VMV 1. 

kurländska kusten och först den 15 nov. återvände till La vansaari 
Vägen ut till jaktområdet ges taltade sig svårare än man antagit. Ef
ter att ha krupit under "Rukajärvi" längs bottnen, steg S 12 på 
kvällen den 20 sept. till ytan nord Ruuskeri. Här överraskades den 
av en finsk flygare, som med precision placerade två sjunkbombet 
alldeles invid platsen den dök. Flygarna rapporterade med sedvanli r 
optimism sig ha likviderat ubåten. Men bomberna var för djupt in~ 
ställda, S 12 blev endast omskakad och slank undan längs havs· 
bottnen. På morgonen den 22. stötte den ost Kalbådao-rund på vakt-
b

o b 

atarna VMV 2 och VMV 14 och måste åter ned. Kanske något föt 
snabbt och brådstörtat, ty den körde nosen i bottendyn för nåo-or 

. b 

t1mme. Knappt uppe på ytan igen fick S 12 samma eftermiddag fln 
och bomber över sig, innan det skyddande grågröna djupet åter nåd 
des . Uppflytande olja belades med sjunkbomber av VMV 15 ocl 
VMV 16. Och åter ansåg förföljarna sig ha förstört en ubåt. Met 
den 26. hade S 12 trots allt pressat sig igenom till Ostersjön. 
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Tre dagar senare snokade den i de grunda kurländska kustvattnen 
efter byte. Den 30. försökte sig Turajev ~emel på några tyska '
minsvepare, men torpederna var y tgångare och utmanövrerades. En 
vecka senare gjorde han ett lika negativt överfall mot förposttrålaren 
V 1707 (Wiking 4) i samma vatten. Först den 21 okt. noterade han 
25 ' NW Nidden en första träff på tyska ss. Sabine Howaldt, som 
dock bärgades hem. Den 27. råkade tyska ss. Malgache utanför Stein-
ort ut för samma procedur, holländska ss. Gorias missades däremot 
följande dag W Lyserort. Den 9 nov. beordrades S 12 avbryta sin 
expedition. Vid passerandet av "Nashorn" den 11. detonerade en 
mina, men annars förlöpte återfärden lugnare än utresan. Sänknings
kontot påfördes två fartyg. För S 12 borde det alltjämt ha visat noll. 
Tyska ss. Edith Bosselman, som sjönk den 9 dec. utanför Nidden 
har tillskrivits S 12. Men i december befann sig ingen rysk ubåt mera 
ute på Ostersjön. På grund av dåligt väder, tilltagande isbildning 
i Kronstadtbukten och stigande förluster kallades alla ubåtar hem 
redan i slutet av november. 

Gamlingen och främlingen vid Baltflor D 2 (R. V. Lindenberg), 
som egentligen tillhörde Ishavsflottan, men råkat ligga i Leningrad 
under generalöversyn, när den överraskades av kriget, anvisades 
södra Ostersjön till operationsområde. Natten 14/15 sept. smög den 
längs Sjökanalen till Kronstadt och därifrån den 23 under eskort 
till språngbrädet Lavansaari. Vid forcerandet av "Rukajärvi" trass
lade båten in sig i något hinder, som chefen antog vara ett ubåtsnät. 
Till följd härav funktionerade det aktra horisontalrodret icke. Repa
rationen tog fem timmar och utfördes till sjöss, innan färden åter
upptogs. Den 29. var D 2 ute på öppet vatten med kurs på Born
holm. Den 3 okt. attackerades två eskorterade ångare utanför Oland, 
av vilka en 11.000-tonnare sänktes. Tyska/svenska myndigheter 
känner ej till händelsen. Däremot observerades D 2 den 8. anfalla 
svenska ss. Gunnar nord Ri.igenwalde och den 1 O. ss. Timandra ost 
Bornholm. Men först den 14. lyckades Lindenberg syd Ystad sänka 
tyska ss. Jacobus Fritzen ( 4.090 brt). Fem dagar senare sköt han 
sina torpeder knappt förbi svenska tågfärjan Konung Gustaf V, 
men träffade tyska tågfärjan Deutschland, med permittenter om
bord. Trots allvarliga skador tog sig fartyget för egen maskin in 
till Trelleborg. Den 26 okt. gjorde D 2 en misslyckad attack mot 
en tysk konvoj NW Memel och fortsatte sedan hemresan. Den 4 
nov. anlöptes Lavansaari och den 11. slutligen Leningrad. Den sista 
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etappen längs Sjökanalen avverkades med hög fart under tysk gra
nateld från Peterhof. Chefen antog sig ha sänkt fyra fartyg, i ställe1 
för ett enda. D 2 hade varit sju veckor ute och tillryggalagt 3.550 
sjömil. 

Efter omfattande reparationer anträdde SC 303 (I. V. Travkin) 
den 3 okt. sin andra räd ut på norra Ostersjön. Over Finska viken 
rådde ovanligt lugn denna gång och den 10. befann sig båten i sitt 
arbetsfält mellan svenska kusten och linjen Almagrundet-Gotska 
Sandön-Gotland. Ett ensamt passagerarfartyg siktades den 11., men 
svensk flagg skyddade det mot angrepp. En vecka senare såg Trav
kin nattetid mellan Gotska Sandön och Hävringe tre eskorterad 
ångare, av vilka han antog sig ha torpederat och förstört en 10.000-
tonnare. I Norrköpingsbukten anföll han den 20 okt. en 6.000-ton
nare, som han också trodde sig ha expedierat. Dessa händelser kän
ner man icke till på svenskt håll. Natten 4/5 nov. anföll han vid 
Almagrundet två eskorterade fraktfartyg, av vilka det ena på 
15.000 ton samt en torpedbåt skall ha sänkts med torped. Offret 
har sedermera uppgivits vara ss. Lidingö, som veterligen stötte på e 
brittisk flygmina vid Fehmarn långt härifrån . Den 7. anträdd 
SC 303 hemfärden och inträffade den 13 nov. i Lavansaari. 

Jubileumsnumret av "Podvodnik Baltiki", utgivet med anledning 
' av Oktoberrevolutionens (1917) 25-årsdag, uttalade sig berömmande 

om ubåten och dess besättning. I väl valda ordalag upplyste den 
läsekretsen om vad sänkningen av fraktfartygen betydde för fiendens 
krigspotential. I verkligheten var SC 303 :s andra räd lika resultatlös 
som dess första färd i juli. Travkins bedrifter har inte kunnat be
visas. Framgångarna beskrivna i hans krigsmemoarer (Moskva 1959 
resp. 1964) bör tagas med en nypa salt. 

Kollegan SC 406 (E. Ja . Osipov), som den 21 okt. gick ut på 
sin andra expedition till södra Ostersjön, sänkte däremot bevisligen 
två ångare. Som uppmuntran under färden ned meddelade radion 
den 24, att ubåten dagen förut tilldelats Röda Fanans orden och 
chefen titeln Sovjetunionens Hjälte. Den 26. ankommen till Danzig
bukten anföll Osipov 28' W Brusterort en 12.000-tonnare, seder
mera betecknad som ss. Mercator, och ansåg sig ha sänkt ångaren. 
Ifall härmed menas finska Mercator ( 4.260 brt), låg den emellerti 
sedan den 1 dec. 1939 på havets botten utanför skottlands NO-spets, 
ditförpassad av en tysk ubåt. 

Natten 28/ 29 okt. laddade SC 406 ackumulatorerna NW fyrplat-
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Bild 19. 

SC 406 (E. j a. Osipov) går till sjöss från Lavansaari. 

sen Stilo, då svenska ss. Bengt Sture (872 brt) med kollast från Dan
zig ti ll Oxelösund via Trelleborg, närmade sig. Två från ytläge av
fyrade torpeder missade målet. Ubåten begynte då förfölja den lilla 
ångaren i en timmes tid. En tredje torped missade också och först 
den fjärde slet Bengt Sture mitt itu. Ur vattnet omhändertog Osipov 
sex överlevande. Först antogs här hemma, att samtliga 15 ombord
varande omkommit och först långt senare uppdagades, att de rädda
de befann sig i Sovjetunionen. 

Den 1 nov. på kvällen sänkte SC 406 med sin sista torped 8' N. 
Rixhöft kokslastade finska ss. Agnes (2.983 brr) på väg hem från 
Danzig via Kalmarsund. En vecka senare återkom ubåten till Lavan
saari och den 9 nov . var man åter i Kronstadt. Jämförd med SC 
303 :s sex veckors räd, hade tvåveckorstrippen gett två fartyg i 
utbyte. Bägge hade tillryggalagt c:a 1.800 sjömil. 

Bland de allra sista gick minubåten L 3 (P. D. Gristsjenko) den 
27 okt. till sjöss och återkom den 19 nov. som sista ubåt för året till 
sin bas. Minor lades i Irbensundet, utanför Liepaja och finska Utö. 
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Offer för dessa föll den 17 nov. tyska ss. Hindenburg (7.880 bn 

syd Utö, med ryska krigsfångar ombord. Ångaren bogserades svår 

skadad in i skärgården, där den sjönk vid Lohm lotsplats. Tyska s 

Ostland (2.152 brt) minsprängdes den 11. utanför Liepaja, me1 

vems minan var, är icke utrett. 

K vällen innan L 3 :s hemkomst gjorde tre finska mtb en d j än 

stöt in i den välskyddade hamnen i Lavansaari och sänkte, i brist 

på värdefullare mål, den därstädes ankrade kanonbåten Krasnojc 

Znamja (Röda Fanan). Overraskningen var fullständig i land ocl

på de utanför vaktande patrullbåtarna. Verkan hade kunnat vara 

långt större, ifall t . ex. ett par ubåtar i sin stödjepunkt på detta sätt 

tagits på sängen. Nu bärgades den gamla kanonbåten och istånd
sattes åter 1944. 

Till III. gruppen hörde slutligen två små M-båtar, som utförd, 

begränsade framstötar i Finska viken. M l 02 (P. V. Gladilin) l å c 

till sjöss mellan den 25 sept.-10 okt. i vikens västra del, men ås ta l 

kom ingenting. Den andra "maljutkan" M 96 (A. I. Marinesko) av· 

gick som sista ubåt den 9 nov. från Lavansaari till vattnen mella1 

Helsingfors och Reva!. På e.m. den 11. avlossade Marinesko två 

torpeder efter varandra mot patrullerande finska Ruotsinsalmi. Bäg-· 

ge t:'å passerade framför stäven. På natten kom han igen med en 

tredJe torped, som rusade under fartyget vid bryggan. Motattacken 

med sjunkbomber blev utan verkan. Duellen var säkert nervpåfres
tande för bägge parter. 

Enligt rysk uppfattning hade den tredje anfallsvågens 16 ubåta t 

under höstens lopp sänkt åtminstone 15 fartyg på 150.000 brt . Mot 

parten bokförde däremot endast tre (3) egna förluster (7.945 brt) 

av dessa en svensk. I sitt slutfacit åter ansåg Ubåtsbrigaden sin stor 

upplagda offensiv 1942 ha kostat fienden inalles 52-55 handelsfar 

tyg på över 400.000 brt plus 2 jagare. Men - till priset av 12 ubåta 

och c:a 400 kvalificerade ubåtsspecialister, som blev borta för alltid 

I synnerhet den sista anfallsvågen blev illa åtgången och förloradl 

8 båtar eller hälften av hela gruppen. Offensiven hade kostat myc 
ket och inbragt litet. 

Enligt kontrollerade uppgifter - så gott sig göra låter - sänkt( 

eller förstörde de sovjetryska ubåtarna under kampanjen 1942 inalle 

18. handelsfartyg (37.789 brt), vartill kommer en minsprängd ångan 

Hmdenburg (7.880 brt). Flera fartyg minsprängdes visserligen utan 

för tyska hamnar, men bevisligen på minor utlagda av RAF frå, 
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Juften eller på minor, som lagts ut av tyskarna själva till hamnarnas 

skydd. De fåtaliga ryska ubåtsminornas verkan i södra Ostersjön 

har ej med säkerhet kunnat fastställas. 

Jämfört med antalet eskorterade handelsfartyg ter sig detta resul

tat under ett halv t år rätt anspråkslöst. Finnarna ledsagade 3.985 

fartyg, tyskarna 1.943 under samma tid. Förlustprocenten var all tså 

under l '0/o, eller utan praktisk betydelse. Ubåtsvapnets förlust av 

en tredjedel av båtbeståndet och kunnigt folk betydde långt mera. 

Den besvärliera vägen ut och tillbaka samt ubjägarnas påpasslighet 

bidrog härtill. Intill våra dagar har man mer eller mindre förtigit 

de egna ubåtsförlusterna. 

Däremot synes en del författare fortfarande hålla fast vid de 

överdrivna, från krigstiden härstammande sänkningssiffrorna. Så 

påstår en i Moskva 1969 utgiven bok i sjökrigshistoria( Istorija Vo

jenno - Morskovo Iskusstva), att ubåtarna 1942 i Ostersjön sänkte 

56 fartyg (138.762 brt), med minframgångar 62 (159 .053 brt). Av 

36 ubåtar, varav 7 företog två expeditioner, nådde 28 sitt operations

område, enligt fö ljande: Grupp I (27 maj-12 aug). 8 båtar med 

21 sänkningar, Grupp II (9 aug.-19 sept.) 9 båtar med 13 sänk

ninerar samt Grupp III (15 sept.-18 nov.) 11 båtar med 22 sänk

nin~ar. Av 143 avlossade torpeder träffade 73 eller 51 °/o. Fina 

sifferuppgifter, vi lka den "borgerliga historieforskni_nge~" til!s ~ato 

icke lyckats överföra till den krassa verkligheten. Histonesknvnmg

en i Sovjetunionen följer emellertid helt andra normer än de, vilka 

en opartisk, kritisk forskning normalt nyttjar. En .sovjetisk k~igs

historiker behöver icke i nämnvärd grad bemöda stg om att fuma 

vad som plägar kallas objektiv sanning. Försök härtill utoml~nds 

stämplas ofta som rena förfalskningar av historiska fakta, typiska 

för "bourgeoisins skriftställare". Tyvärr avvisas också konstruktivt 

samarbete för att finna sanningen. 
Ubåtsoperationerna utanför det neutral a Sveriges östkust bör ses 

mot bakgrunden av samarbetet till sjöss med Tyskland under de 

första krigsåren. Malmskeppningarna från Luleå längs kustfarleder

na till Tredje Rikets rustningsindustri var ett av ubåtarnas viktigaste 

anfallsobjekt. Cheferna skulle nog respektera neutral sjöfart, men 

ibland misstog de sig på fartyg, ibland ignorerade de givna föreskrif

ter. Eftersträvansvärda mål fanns i riklig mängd. Anslutningen till 

vår eskorttrafik var stor och 20-30 fartyg per eskort var icke ovan

ligt. Eskortfartygen var aldrig flera än tre till antalet. Under tiden 
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juli-oktober 1942 ledsagade flottan icke mindre än 9.000 handel s 
fartyg- under hela året 10.341 (20.155 .398 brt) - varför förluste1 
av Luleå och C. F. Liljevalch måste anses ringa. De övriga a v ubå 
tarna sänkta svenska ångarna Ada Gorthon, Margareta och Beng• 
Sture hade färdats utan eskort. Den dåtida svenska reaktionen mot 
ubåtarnas framfart inom våra territorialvatten var mycket kraftig 
Men UD:s diplomatiska demareher fick aldrig några medgivanden 
på officiellt ryskt håll. Man upprepade tidigare försäkringar om att 
sovjetryska ubåtar ej haft med övergreppen mot svenska fartyg att 
skaffa. Fallet Bengt Sture ledde slutligen till en säregen litterär ope
ration i Moskva långt efter kriget. 

De första misstankarna om att sex överlevande från tragedin förts 
till Sovjetunionen med se 406 väck tes hösten 1955. Repatrierad 
tyskar påstod sig ha träffat två svenskar i ryska fångläger, v ilka 
sades vara identiska med förste styrman Walter och andre maskinist 
Bergström. På nyåret 1956 tillställde norska UD de ryska myndig
heterna en lista över saknade norrmän i Sovjet. Den översändes i en
lighet med ett löfte, som ehrustjev gett statsminister Gerhardsen vi 
dennes besök i Moskva, att alla norska fångar skulle få komma hem 
Bland namnen fanns eldaren Jensen från Bengt Sture. Något positivt 
besked fick man ej. Under årens lopp gjordes sporadiska svenska 
aktioner för att bringa klarhet kring de saknade sjömännens öde. 
De ryska svaren var negativa. 

I maj 1963 publicerade dagspressen helt nya uppgifter om de 
ryska ubåtarnas aktioner i svenska vatten och på grundval av en 
artikel i Marine Rundschau stärktes farhågorna om att överlevande 
från Bengt Sture tagits tillfånga. Den 31 jan. 1964 gjorde Sveriges 
UD en framställning hos Sovjetunionens utrikesministerium i syft 
att skingra dunklet kring affärerna Bengt Sture och C. F. Liljevalch. 
Man fäste synnerlig vikt vid att äntligen vinna klarhet om de rädda
des öde. Utrikesminister Gromyko förklarade vid sitt marsbesök i 
Sverige för sin svenska kollega Nilsson, att efterforskningar inletts. 
ehrustjevs förtretade reaktion vid Stockholmsbesöket på frågorna 
om Raoul Wallenberg och sjömännen är välbekant genom pressen. 
Men i stället för klarläggandet av frågorna begynte en ivrig verk
samhet bakom kulisserna därhemma. 

Från högsta ort torde order ha utgått om eliminerandet av alla 
uppgifter om ryska ubåtsangrepp mot svenska fartyg ur den egna 
sjökrigslitteraturen. Det krigsvetenskapliga verket "Sovjetunionen i 
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det Stora Fosterländska kriget 1941-45" (SSSR v V elikoj Otetjest
-vennoj voine 1941-45) utgivet i Moskva 1964, var det första offret 
för tjänstemännens nit. Registret över namn på båtar uppt~.g b.~ · a. s 7 och se 406 och hänvisade till sidorna 220 resp. 275, dar sank
ningarna genom sagda båtar omnämndes. D:ssa sidor :kar~ ~ort och 
ersattes med nya sådana med ~nnat innehall, klump1g\ mhmma.de 
för hand. Svenska fartygsnamn 1 samband med ryska ubatsoperano
ner under andra världskriget har sedan dess varit tabu inom den 
ryskspråkiga sjökrigslitteraturen. En mä?gd böcker .har dock redan 
hunnit spridas utomlands och de kan eJ mera kornger~s. Systemet 
att i biblioteken byta ut sidor t. ex. i ryska encyklopedier mot nya 
dylika, som bättre svarar mot den politiska ledning~n just då före~ 
trädda historiska sanningen, kan icke praktiseras 1 detta fall: V 1 
lever lyckligtvis icke än i den av Orwell i hans bok "1984" besknvna 
världen. 

Artikeln avslutas i nästa nummer av TiS. 
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H ELLERSTROM CSS Hunfey 

\ CSS Hunley var den första ubåt som sänkte ett an-
nat örlogsfartyg. Händelsen ägde rum under nordame
rikanska inbördeskriget och offret var nordstaternas 
HOUSATON!C, ett fregattacklat skepp med 160 
mans besättning. M en anfallet slutade olyckligt även 
för ubåten, som gick förlorad med hela sin besättning. 

När författaren för några år sedan började intres
sera sig för ubåten H U N LEY och dess öden visade det 
sig att källorna var tämligen grumliga. Historieskri
varnas uppgifter varierade betänkligt och de tekniska 
beskrivningarna likaså. Det material som här presen
teras bygger delvis på tidigare obearbetade uppgifter. 
Hä r har ocksJ utnyttjats en artikel skriven vid sekel
skiftet av W. A. Alexander. Han tillhörde den ar
betsgrupp som bl a byggde och konstruerade ublten. 
Är 1966 byggde Technical Education Center i Charles
ton en modell i full skala av HUN LEY. Det material 
som utnyttjades i samband med denna rekonstruktion 
har ocksJ studerats ingående. Men även här finns ett 
flertal motsägande uppgifter. Problemet har därför va
rit att välja de uppgifter som förefaller mest trovär
diga och bäst passar in i helhetsbilden. Korrespon
dens med The Submarine Library and Museum i Gro
ton, Conn., och Louisiana State Museum i New Orle
ans, Louisiana samt The Hanley Museum i Charleston, 
South Carolina, USA har bidragit till att bekräfta en 
del uppgifter. Ett flertal svenska experter har konsul
terats av författaren och bistått med beräkningar och 
förslag till praktisk t tänkbara lösningar pJ en rad 
problem. 

En ubåt kommer till 

Kapten Horace L. Hunley, kapten James McClintock och Baxter 
Watson var ivriga förespråkare för att Sydstaterna skulle skaffa sic-

d o o • b un ervattensgaende batar som osynliga skulle kunna sänka fientliga 
fartyg. sydstaternas flotta var relativt liten och klart underläasen 

b 
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Bild 1. 
Ublten Hunley, en samtida målning av C. W. Chapman. 

Nordstaternas. Den senare kunde därför upprätthålla en effektiv 
blockad till sjöss. Av denna anledning fick också planerna på en 
undervattensfarkost stöd från högsta ort. sydstaternas första ubåt 
konstruerades av McClintock och Watson och byggdes i New Or
leans 1862. Den finasierades av kapten Hunley som sjä lv med stort 
intresse följde utvecklingsarbetet. Denna första ubåt - Pioneer -
hann dock bara göra ett par provdykningar innan den sänktes av 
sina eo-na för att inte falla i fiendehand, när nordstaternas styrkor b 
började invadera New Orleans. Pioneer bärgades 1878 och har seda1: 
dess varit museiubåt . Den är f n placerad i Presbytere Arcade 1 
New Orleans. 

Sedan Pioneer sänkts flyttade Hunley, McClintock och Watson sin 
verksamhet till Mobile i Alabama, där firman Park & Lyons fick i 
uppdrao- att bygga en ubåt efter trions ritningar. Ingeniör W. A. 
Alexander vid 21. Alabama Regiment utsågs som militär kontrollant 
och blev i viss mån även ledare för det praktiska arbetet. Det finns 
också belägg för att kapten Hunley var praktiskt engagerad i 
konstruktionsarbetet. 
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Bild 2. 
Ritning av ub!i ten Hunley efter W. A. Alexanders skiss gjord 1902. 

Ubåten byggdes av järnplåt och fick en total längd av ca 7 6 m 
b ' ' redden blev 1,5 m och höjden 1,8 m. Efter några mer eller mindre 
lyckade provdykningar skulle ubåten bogseras till Fort Morgan fö r 
att bemannas inför en planerad attack mot nordstatsfartyg i Mobile 
Bay. Under bogseringen, som skedde i ganska hög sjö, förolyckades 
farkosten. Oförsiktigt nog hade man nämligen inte stängt nedgångs
luckan o~h ':"id en lätt överhalning vattenfylldes ubåten och sjönk. 
Hela besattnmgen kunde dock räddas. Trots motgångarna bestämdes 
~tt man omedelbart skulle bygga en tredje ubåt. Man hoppades näru
hgen att denna typ av vapenbärare skulle komma att revolutionera 
sjökriget. Eftersom Sydstaterna på grund av blockad befann sig i 
ett mycket trängt läge ansågs det nödvändigt att påskynda bygget så 
mycket som m?jligt. Iden att begagna en cylindrisk ångpanna som 
grundstomme t1ll skrov hade tidigare varit på förslag och blev nu en 
lösning för att snabbare få fram ett trycksäkert skrov. Konstruktio
nen anpa~sades för en tillgänglig, ca 7,5 m. låg, cylindrisk ångpanna 
med en d1ameter av 1,3 m. Denna delades i två lika delar. Man sam
manfogade därefter de båda halvorna med hjälp av två 30 cm breda 
plåtremsor som nitades utefter pannans längd. Härigenom fick skro
v.~t en total höj~ på styvto 1,5 m. Den cylindriska delen försågs med 
for- o~h akterstav och ubaten blev därmed 10,5 m lång. På skrovets 
ovans1da placerades två luckor, en förlig och en akterlig. De två 
luckorna var med gångjärn och låsmekanism fästade till ca 30 cm 

168 

A B C DE F G H l J K A 

Bild 3 . 
Författarens försök till rekonstruktion av HUNLEY. 

A = Ballasttank F = Manöverspak för j = Snorke1l l B = Ratt dykroder K = Propel .eraxe c = Kompass G = Vevaxel L = DJ!kmder D = Kran H = Regel för lösköl M = Srttbank 
E = Pump l = Vevaxelstöd 

höga rör med ca 50 cm diameter. På förkant av de båda .~ornen fa~ns 
(Tlastäckta observationsaluagar. Som skydd mot torpednat och dyhkt 
" < " " • d lo d l 

0 

I hade man också runt tornen byggt upp k1lforma e o a or av P .at. 
dessa fanns urtag så att man kunde se genom dem f:an observations
gluggarna. Bakom det förliga tornet fanns ett lufuntag som .. best~.d 
av en till skrovet fastnitad luftbox av plåt med ett snorkelror. Nar 
"snorkeln" inte användes kunde röret fällas jäms med .skrovet och 
stänaas med en ventil. Den trebladiga propellern var ullverk.ad av järn~låt som formats och nitats fast vid en lagr~ng. En s~yddsnn~ av 
järnplåt var fästad till skrovet. När~are stud1er har v1sat a:t s!do
rodret, som var upphängt på skyddsnngen, hade e1~ mycket mve~k
lad y ttre transmission. Skälet härtill kan ha vant att ~an v1lle 
skydda roder och styrning mot den 60. meters tross med v1lke~ an
fällsvapnet skulle bogseras. Detta utgJordes av en kopparcyhnder 
innehållande en sprängladdning om 90 pounds. Bogsertross.en skulle 
fästas till akterstäven, alldeles ovanför propellerns skyd.dsnng. 

Arrano-ernano-et visade sio- o-anska snart vara alltför nskabelt. Det " " "" d .. .. var också nästan omöjligt att med någorlun a prec!Slon manovrera 
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m.?t och under d~t fartyg som skulle anfallas med kopparcylinden 
s!.~pande ef~er ub,~ten . W. A. Alexander skriver ändå, i sin ticligan 

namn~~ artikel, att met~den m~cket väJ kunde användas i lugn 
v_atten . Men av allt att.doma ansag man sig ändå nödsakad att byt;; 

t~~l en annan konstruktwn. Denna utgjordes av en träbom fastsa tt 
forut och med en fri lä~gd av omkring sj"J meter. I dennas yttre ända 

monterades kopparcylindern med sprän" laddnino-en. Sannolikt var 
d . k o b b 

anor ~~:1~en oc o sa försedd I~ ed en spikspets placerad så långt föru t 
s?m n:oJligt. Fran kopparcylmdern löpte en lina till en rulle som var 
fas t v1d skrovet. Den kunde med en vev påverkas från ubåtens inre 

så. att. sp.~äng l addningen brin~a.des detonera. Arrangemanget p å
mmde l hog. grad om deto som t1d1ga.re använts på de ångmaskind riv
na s k Dav zds. Denna batt~p som I flera exemplar ingick i sydsta
ternas flotta opererade delv1s nedsänkt i vattnet. 

Hunley hade två ballasttankar för nedsänkning och intrimnin" . 

~attnet kund~ eva~ueras med hjälp av handpumpar placerade "i 

d1rekt ~nslu~mng tdl ~~spektive tankskott. Hur mycket tankarna 
rymde ar svart att berakna, men förmod!i"en behövdes inte nå<>on 

s ~?rre v.~tte.nmängd för att ~å ner farkosten" i undervattensläge. Den 

f~.rde nan:l1g~n .. en mycket h ten del av skrovet ovanför vattenytan, 
nar den g1ck 1 overvattensläge. För djupstyrning fanns förut två ro

p;r, som var förenade med varandra genom en i skrovet <>enom

gaende axel me~ manövers.~ak. Sidostyrningen skedde med hjälp av 

en r.att som t~.ohgen var forenad med rodret genom ett inre system 
~v lmor och !ankar. Kompass och djupmätare var placerade på för

II.ga ta:1kens skott, där fanns också en platta avsedd för ett stearin
lJ~S, .~1lket bl a användes för kontroll av syretillgången i ubåten. 

L?s~o~en, som var ganska stor, hade tre frigöringsreglar placerade 
pa 111s1dan av skrovets botten. 

. Ubåtens ~efälhav~re skulle sköta den förliga ballasttanken samt 
djup- .. och s1dostyrnmg. Han skulle också övervaka att farten var 

de~ ratta och utlösa sprängladdningen. Siste man, nummer nio nä r 
ubaten var fullt bemannad, skulle svara för den aktra ballasttanken 

men skulle då så :.ar ~1öjligt också hjälpa till att veva runt propel~ 
lern. J:?enna .~ar fast nll en vevaxel som löpte genom skrovet ända 
fram nll ~.efalhavarens plats. Vevaxeln betjänades av å tta man som 
satt hoptrangda på en smal träbänk längs skrovets babordsida. Vev

hand~agen var förskjutna i förhållande till varandra så att kraften 
blev Jämt fördelad. 
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Aventyrliga provturer 

De praktiska proven påbörjades i augusti 1863 i Mobile River. 

Man flyttade emellertid ganska snart till Mobile Bay där det fann s 

bättre manöverutrymme och lämpligare djupförhållanden. Här bör
jade man också arbeta med den nya stångtorpeden. Vem som var 

befälhavare under provturerna har inte gått att få dokumenterat. 

Men mycket talar för att det var kaptenerna Hunley och McClin
tock, medan löjtnant Dixon omtalas som en mycket intresserad åskå

dare. På högsta ort bestämdes så småningom att ubåten skulle över

föras till Charleston, där dess insatser bedömdes kunna få större 

effekt. Den skickades dit per järnväg och införlivades med general 
Beauregard's stridskrafter. 

Den första besättningen här utgjordes av löjtnant Payne och åtta 

man från flottan, samtliga frivilliga. Precis innan ubåten skulle lägga 

ut för sin första provtur från den nya basen överraskades den av en 

kraftig sjö. Eftersom båda luckorna stod öppna strömmade vattnet 

in varvid ubåten kantrade och sjönk. Löjtnant Payne hade ännu inte 
hunnit gå ombord. Men hans besättning på åtta man följde farkosten 
i djupet och drunknade. Det var inga större svårigheter att bärga 

ubåten. Och löjtnant Payne ställde åter upp med en frivillig bes8.tt

ning. Den oturförföljda ubåten hade knappt hunnit lämna kajen 

förrän den ånyo drabbades av en olycka. En hög våg svepte över 

farkosten och vattnet forsade in genom de båda öppna tornluckorna. 

Befälhavaren och två man hann rädda sig genom luckorna, men 
sex man omkom och än en gång låg ubåten på botten. Det är ganska 

naturligt att den nu tämligen allmänt började få tillnamnet "den 
vandrande likkistan". 

Löjtnant Payne hade fått nog och ville inte ställa upp mer. Men 

kapten Hunley trodde fortfarande på sin ubåt och ansåg, förklarligt 

nog, att de tidigare olyckorna berodde på slarv. Han beslöt därför 
att själv överta befälet. Hans besättning bestod förutom Thomas 

Park av ytterligare sju man från firman Park & Lyons, som byggt 

båten. Dessa män beskrivs också som de med ubåten och dess hand
havande mest förtrogna. Det är ganska troligt att samma besättning 

varit med om provturerna v id Mobile Bay. 

När ubåten åter var klar för aktion satte kapten Hunley och 
hans besättning i gång med dykprov och olika manövrar i över- och 

undervattensläge. Till en början gick all t bra. Men en kväll när 
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man samlat ett flertal militära och behöriga civila experter för ep 

uppvisning återvände inte ubåten till ytan. Man kunde snart konsta

tera att ytterligare nio man inklusive kapten Hunley fått sätta livet 

till. Sedan man lokaliserat båten fann man att den satt fast med fören 

i den lösa bottnen medan aktern pekade uppåt i 35 graders vinkel 

Den bärgades med största varsamhet för att ingenting, som kund 

bidra till olyckans lösning, skulle rubbas. D å man fått upp ubåten 

på land och länsat den fann man kapten Hunleys' kropp på befäl

havarens plats vid förli ga tornluckan. Han hade ett oanvänt stearin

ljus i vänstra handen, den högra höll om låset ti ll luckan. Vattnet 

beräknades ha nått upp till hans axler. Parker, som var nionde man 

stod med huvudet uppe i det andra tornet. Både Parker, Hunley och 

någon av de sis ta i vevlaget hade dött av syrebrist. Resten av besätt

nin gen var under vattennivån i båten och hade drunknat. Sedan man 

funnit avstängningsratten och dess plugg liggande lös i kölsvinet 

framför den förliga ballasttankens skott ansåg man sig kunna rekons
truera händelseförloppet vid olyckan. Upptakten torde ha varit att 

man under gång skulle dyka och alltså hade släppt in vatten i de 

båda ballasttankarna och därefter stängt insläppen. När kapten 

H unley ville öka dykvinkeln, men fann att horisontalrodren inte 

gav önskad effekt öppnade han ventilen för att släppa in mera vat

,ten i den förliga ballasttanken. I mörkret märkte han inte att pack

ningsmuttern. lossade och pluggen följde med ut när han vred på 

ratten. Plötsligt började vatten forsa in i ubåten som började " stå på 

näsan". Nu försökte kapten Hunley tända ett stearinljus, men när 

detta inte omedelbart lyckades och va ttnet steg snabbt försökte han 

öppna luckan, men trycket utifrån var för starkt. Man fann att de 

tre reglarna till löskölen var vridna ur låsläget. De var dock inte i 

rätt position för att löskölen skulle kunna släppa. Man kunde också 

ana att Parker som skött den aktra ballasttanken måste ha missför
stått situationen. Det visade sig nämligen att han pumpat ut nästan 

allt vatten ur sin tank. Detta kan ha bidragit till att kapten Hunley 

fick ännu kortare tid att finna ut vad som hän t och försöka vidta 
motåtgärder. 

General Beauregard blev mycket upprörd över olyckan och be

stämde att ubåten skulle avskrivas. Löjtnant Dixon, som med stort 

intresse följt ubåtens tillblivelse och provturer, lyckades dock över

tala generalen att ändra sitt beslut. Dixon skulle för övrio-t eo-ent-

1igen haft Parker's plats under den ödesdigra provturen. Ånn:t er> 
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frivillig nästan fulltalig besättning ställde upp. Men eftersom två 

man saknades erbjöd sig A. W. Alexander att ta nionde mans plats. 

Och utbildningen började så snart ubåten åter var klar. Vis av ska

dan hade generalen nu fastställt en rad bestämda villkor som skulle 

gälla därest ubåten sattes in mot fienden. Man fick t ex inte göra 

något anfall om inte väder och vind i målområdet uppfyllde vissa 

bestämda krav, man fick inte heller anfalla i undervattensläge. Trots 

detta genomfördes intensiva övningar i uläge med den nya besätt

ningen. I avvaktan på lämpligt väder utsträcktes proven ända fram 

mot mitten av februari 1864. 
Under tiden fick ubåten namnet Hunley efter sin förolyckade kap

ten. Det mest dramatiska provet under den långa övningsperioden 

var ett uthållighetsprov i undervattensläge. Det gällde här bland an

nat att se hur länge syret räckte om alle man arbetade för fullt inne 

i båten. Man lät Hunley sjunka till botten varefter sex man satte 

sig att veva runt propellern. Eftersom ubåten låg stadigt mot botten 

rörde den sig inte framåt. Löjtnant Dixon stod på befälhavarens 

plats och A. W. Alexander hade intagit nionde mans plats vid aktra 

tornet. Efter tjugofem minuter slocknade plötsligt stearinljuset, den 

enda ljuskällan man hade ombord. Felaktigt har detta tolkats 

som en begynnande syrebrist. Av allt att döma måste ljuset ha 

slocknat av helt andra anledningar. Att det inte gick att tända igen 

måste ha berott på ljuset eller tändstickorna. Hur som helst, man 

hade bestämt att så fort någon i besättningen ropade "upp" skulle 

man omedelbart tömma ballasttankarna och inta y tläge. 

Alla kämpade tappert och först efter två timmar och trettiofem 

minuter kom ropet "upp" från så gott som alla på en gång. I denna 

situation var utpumpningen av ballastvattnet utomordentligt påfres

tande och den tid detta tog måste ha förefallit som en evighet för 

den hårt ansträngda besättningen. Några av männen ombord hann 

också bli nästan medvetslösa av syrebrist innan ubåten äntligen kom 

upp till ytan. Aventyret slutade emellertid lyckligt och på kajen 

drog mången en lättnades suck när farkosten åter visade sig. 

Operation H o usatonic 

Tidpunkten för ett anfall mot nordstaternas Housatonic närmade 

sig och det gällde att få ihop en fulltalig besättning. A. W. Alexander 

hade fått lämna sin plats för andra uppdrag och man behövde alltså 
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två nya besättningsmedlemmar. D essa skulle komma f rån ett artillen 
kompani. Endast en av dem fullföljde sitt åtagande. H an hett 
korpral J. F. Carlsen och var enligt samtida uppgifter svensk 

USS Housatonic låg v id den aktuella tidpunkten uppankrad vi t' 
inloppet till C harleston. Bortsett från ett ur operativ synpunkt irri 
terande månsken var vädret fördelak tigt fö r anfall. D en 17 febru ar 
1864 omkring klockan halv åtta på kvällen gick Hunltey's besätt 
ning ombord. För att inte i onödan rubba jämvikten gick manskapet 
växelvis ner i förliga och aktra luckan. Sis t embakerade löjtnant 
D ixon. När allt var klart lade ubåten ut . Med jämn, bes tämd takt 
vevade man sig fram mot målet. Det va r allmänt känt a tt H ousa
tonic var omgiven av ett slags torpednät, och general Bea-.u egard ha
de bl. a. av detta skäl förbjudit Dixon at t föra fram sin båt i under
vattensläge. D en officer på H ousatonic som upptäckte ubåten ocl
slog larm, sade dock vid senare förhör, att han sett Hunley dyka er 
bra bit från H ousatonic. Larmet utlöste en febril aktivitet ombor 
på nordstatsfartyget och man stack ifrån sig ankarna för att försöh 
backa undan. Men manövern kom för sent. Huntley's stångtorpec 
träffade rätt utanför krutdurken och Housatonic sjönk inom loppet 
av några minuter. Besättningen så när som på sju man rädd ades dock 
av Nordstaternas Canandaigua. Av Hunley fann man emell ertid 
inte ett spår förrän efter kr igsslu tet då Housatonic bärgades. Den 
lilla ubåten låg under hennes skrov. Löj tnant Dixon hade ald rig 
hunnit backa undan som meningen var. Det torde också ha varit 
okänt för H unley's besättning att H ousatonic hade en kraftig kop
parfö rhydring i botten. Dessa faktorer kan naturligtvis ha förorsa
kat v issa problem. A ven om det va r den kraftiga explosionen frå n 
H ousatonic' s krutdurk som ändade H unley' s öden. 
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K UNGL. ö R LOGSM ANNASALLSKAPETS ORDI
NAR I E SAM MANTRAD E 16 februari 1972 avhölls 
p!i Kockums i Malmö. Till sammanträdet hade inbju
dits som gäster bl a företrädare för statliga och kom
m unala myndigheter liksom representanter fr!in Lunds 
universitet samt för massmedia. 

Som naturligt är p!i en s/idan plats ägnades sam
manträdet huvudsakligen !it Hb!i tsfr!igor. Som inled
ning till en följande diskussion lämnades en bred 
oriente ring i ämnet av kommendör B. Rasin, 1. ub!its
flottiljen, kommendörkapten B. Stefenson , försvars
staben samt överingenjör S. Rahmberg, Kockums . 

Sammandrag av dessa föredrag !iterges här p!i sid. 
175-195 . 
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BENGT RASIN 
Ubåtarnas operativa och 
taktiska utnyttjande 

Föredrag vid KÖMS ordinarie sammanträde 16 februari. 
D en veden aana och allmänt erkända st rategin för fö rsvaret mot 

en kustinvas i ot~ är det s k djupförsvaret v ilket innebär, att en an
gripare skall bekämpas s~ tidigt o~h så .. långt ut frå n egen kust 
som möjligt och som är stnds_ekonon;: tskt lo~1samt . . 

Principerna framgår av btlden pa omstaende stda. I den ytt~~ s ta 
zonen påbörjas försvaret med ubåtar och attackflyg, de s k f; arr
stridsförbanden. 

Sedan kommer övervattensfartygens insats, närtnare egen kust 
defensiva minerinaar och kustartilleriet, i st randlinjen lokala mark
stridskrafter i bef~stningar och något tillbakadraget står an~allsbe
redda fä ltförband ur armen. I närområdet kan jaktflyget msättas 
som jaktattack. Observera att fjärrstridsförban?en_ kan verka i hela 
området till sjöss, från y ttersta penfen en och m ull e~en kust. 

Detta balanserade system skall tv inga en angripare tdl stora upp
offringar fö r att genomföra ett framgångsrikt anfall, så stora att 
han kanske tvingas avstå. 
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Bild 1. 
Djupförsvar. Principer. 

Då har vårt försvar löst sin uppgift - att hålla landet utanför 
kriget. Om vi skulle anfallas skall djupförsvaret successivt bryta 
hans anfallskraft så att anfallet kan avvärjas senast vid vår kust 
(jmf målsättningen för krigsmakten: "att i det längsta hindra en 
angripare att få fast fot på svenskt territorium"). 

Ubåtens plats i detta system är från den främsta försvarslinje 
och i zonerna där bakom. 

För att redovisa ubåtarnas möjligheter i djupförsvaret kommer 
jag att något beröra deras slagkraft, deras rörlighet och deras skydd. 

slagkraften bestäms av vapnen och dess hjälpmedel - spanings
anläggningar, eldledning m m. Ubåtens vapen är torpeden. Det 
större, med kaliber 53 cm har en sänkande verkan på de flesta ak
tuella fartygstyper. 

Den kan styras mot mål på stora avstånd medelst trådstyrning ocl 
den har avståndsverkande stridsdel, vilket gör att en direkt träf · 
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Bild 2. 

SjöMmen. 

icke erfordras. Den mindre torpeden med en kal! ber P~ .. 40 .~m är 
avsedd dels för jakt på andra ubåtar, .dels för ubatens splvforsv~r. 

Torpedeldledningen sker i ett centralmstrument som matas med m-
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Bild 3. 

U bdtsanfall. 

formationer och tar fram skjutvärden. skjutsituationen visas för ek 
ledaren på en bildskärm med eget fartyg, målet och torpeden pn 
senterade. Vapensystemet är standard på våra ubåtar, det är väl in 
arbetat och vi har förtroende för detsamma. 

Spaningsunderlaget för stridsverksamheten får ubåten på fler 
sätt. Ledaren i land, ubåtsflottiljchefen, sänder ut underrättelser oc 
dirigerar ubåten till anfallsområden. Inom dessa spanar ubåten me• 
egna spaningsmedeL Med periskopet, med radar och med hydrof01 

Periskop och radar, som ju måste föras över ytan, kan i vissa ta~ 
tiska situationer vara alltför röjande och då övergår ubåten till e1 
bart hydrofonspaning, som möjliggör för ubåten att genomföra a1 · 
fa llet helt oberoende av att behöva visa någon del över eller i vattei -
ytan. Pingindikatorn meddelar om ubåten är upptäckt av ubåtsja~ 
och i vilken riktning jaktfartyget finns. Därigenom kan lämplig mar 
över väljas. Signaler från ledningen i land kan tas emot i uläge, t 
spaningsrapporter, och rapporter från ubåten kan också sändas fr å 1 

uläge. 
Den här bilden visar hur ett ubåtsanfall kan gå till, 

upptäcktsavstånd ca 15 000 m, 
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mål, transportfartyg, skyddade av eskortfartyg, 
manöver till skjutläge och eldledningsarbete, 

Bild 4. 

Ljud utbredning. 

torpedsalva skjuts, 
torpederna styrs mot målet, 
undanmanöver samt intagande av nytt skjutläge. 

De skjutavstånd, som används med dagens standardtorped är be
tydligt större än skjutavs tånden för de vanligaste ubåtsjaktvapnen 
i Ostersjön. Ubåten kan alltså skjuta sina torpeder utanför ubåts
jaktvapnens räckvidd. 

Ubåtarna kan också utnyttjas som minbärare och främst för ut
läa-o-ande av mineringar i farleder och ledknutar. Sådana mineringar 

t> t> 
utläggs dolt och överraskande och tvingar angriparen till motåtgär-
der i form av minspaning och minröjning. 

Nåo-ot om ubåtens rörlighet. Ubåten har stor uthållighet till sjöss, 
det rbr sig om veckor, och är basoberoende under den tiden, v ilket 
gör vapensystemet flexibelt. Ubåtar, som är till sjöss, kan omgrup
peras till sannolika anfallsområden, man kan dirigera ubåten inom 
anfallsområdet och ubåtar kan utnyttjas från den yttersta försvars
linjen ända in mot den egna kusten. 

- I eo-enskapen rörlighet ingår naturligtvis också ubåtens rörlig
het i tre::> dimensioner, vilket framför allt har sin betydelse i rent 
taktiska situationer och vid undanmanöver. Som exempel kan näm
nas att en modern ubåtsgirradie är ungefär lika med dess längd och 
dess förmåga att snabbt ändra djupet, t ex från periskopdjup till 
30-40 m, sker på tider, som räknas i sekunder. 
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Bild 5. 

F artygstunnel. 

Der: tredje egenskapen, ubåtens skyddsförmåo-a . Ubåtens s tändi <> ~ 
upptradande under ytan är det bästa skyd det. D e hydro <> raf· k f. ?' 
1 o 11 d · o h b r s a or-
1a an ena I vara oav_sområden ger i regel ubåtarna de största för 

del: rna, medan ubat_~Jakt_fartyg många gånger har svårigheter at 

erhal~a g~dtag~ar: rackvrdder med sina hydrofoner. Bild 4 visa 

hu r r~ckvrddsforhallan dena kan te sig i Ostersjön en sommarmåna 

• U~a~en h:r fö~del att kunna välja lämpligas te lyssnin gsdjup ocr 

s~mtr~rgt . halla sr g borta från zoner, där jaktfartya har de bäst 
forutsattmngarna. b ' 

Ubåtens mo~ståndskraft mot vapeninsats är dess mycket stark 

skrovkonstruktr~n och en chocksäker installation av alla väsentlig. 

appara_ter, maskr_~1er o_ch system. Kraven är höga, ubåten skall p 

stort dJ~P u~an vasendrga skador kunna tåla en detonation av 100 k 

trotyl pa mmdre avstånd än 100 m från skrovet. För att kunna all 
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varligt skada våra ubåtar fordras verkligen prickskytte! - Ubåtens 

goda manöveregenskaper utgör också ett bidrag till skyddet genom 

möjligheterna till undanmanöver. 

- I bas har ubåten olika möjligheter att skydda sig. Fartygstunn

lar av den typ, som finns på Muskö, gör att också dockning och re

parationer ske helt skyddade. En annan metod är att lägga ubåten 

vid krigsförtöjningsplats dold under maskeringsnät och en tredje att 

lägga ubåten i bottenläge på någon lämplig, undandragen plats med 

endast snorkeln över va ttenytan. Denna sista metod är väl inövad, 

den är billig och den gör det i det närmaste omöjligt för spaningen 

att upptäcka ubåten. 
Med de här redovisade fakta ang slagkraft, rörlighet och skydd 

som bakgrund anser vi att ubåtarna utgör ett effektivt vapensystem 

i invasionsförsvaret till sjöss, i djupförsvaret. 

Genom sin uthållighet kan ubåtssystemet också utgöra ett djup

försvar inte bara i rummet utan även i tiden. Ubåtarna kan bekämpa 

förberedelser för en invasion eller hållas i beredskap i baserna eller 

till sjöss, de kan kraftsamlas mot en överskeppning och de kan for t

sätta att slå mot ev underhålls- och förstärkningstransporter. Och 

för att använda försvars utredningens ord, systemet har både initial

styrka och uthållighet. 
Våra nu existerande 22 ubåtar är i krigsorganisationen fördelade 

till Bottenhavet, Ostersjön och Västerhavet. De har invasionsförsvar 

som sin primäruppgift. I detta ligger också spaningsuppgiften i fram

skjutna lägen - de blir därigenom en larmklocka som ger en väsent

lig förvarning till i de bakre zoner grupperade stridskrafter. 

Fem av ubåtarna, de av Abborren-typen, är nu ca 30 år gamla 

och har genomgått två stora ombyggnader och kommer snart att 

utrangeras. 
Den näst äldsta gruppen, H ajen-båtarna, började levereras i mit

ten av 50-talet, och de nyas te, Draken-typen, Sjöormen-typen, un

der 60-talet. 
Idag har vi åtta ubåtar rustade. Sju av dem ingår i 1. ubåtsflottil

jen, den åttonde tillhör Västkustens örlogsbas. Uppgifterna för för

bandet är: 
att utbilda krigsbesättningar för krigsorganisationens behov 

(22 ub och ett antal fljstaber), 
att delta i insatsberedskapen, 
att hålla materielen i trim. 
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l UBÅTSFLOTIA N 19721 

Bild 6. 

fem ABBORRt:N 
1943 -1944 

(1960 -1963) 

sex HAJEN 
1951 .. -1958 

sex DRAKEN 
1960 -1961 

f em SJOORMEN 
1967-1968 

Ubåtsflottan 1972. 

Till dessa uppgifter kommer bl a utbildning a v stamfolk i skolor 
och kurser, utveckling av taktik, tekn iska prov. 

Till förbandet hör också den nya Alvsborg, som är ett utmärk t 
både depåfartyg för ubåtsbesättningar och målfartyg; vidare ingår 
Belos med sin ubåtsräddningsberedskap och dykerikapacitet. 

Utbildningen vid l. ubflj har hela tiden som målsättning att kun
na lösa uppgifterna i invasionsförsvaret. 
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Vi, som tjänstgör vid ubåtsvapne~, har f~~troen.de f~r ubåtarna, 
vi tror på vapensystemet och vi ser var !?lats 1 mvaswnsforsvaret som 
viktig och utbildningen härför som menmgsfylld. 
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BROR STEFENSON Vår framtida ubåtsutvecklin 

Sammandrag av föredrag v id KÖMS sammanträde den 16/2 1972 

Först kan en jämförelse med några utländska ubåtsmariner vara 
av intresse. Det gäller antalet ubåtar som ingår i respektive marin 
och förändringarna mellan 1965 och 1975. Av bild l framgår att 
länder i vår närhet och av vår storleksordning, marint sett, ökar sin 
ubåtsflotta i relation till vår. Sovjetunionens satsning inom detta om
råde är ju allom bekant, men där kan vi knappast jämföra med våra 
förhållanden, och det går heller inte in i skalan på denna bild. 

Så till framtiden. Det är förstås svårt att se in i den, men vad 
gäller det svenska ubåtsvapnet kan man med fo o- komma fram till 
följande grundläggande förhållanden: o 

Antal t. ub · 

1 301 

20 

10 
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Västtyskland 

Sverige 
~--~--------------~Norge 

=-----------'-------------------~ Danmark 

1971 1975 

Bild 1. 

Invasionsförsvar förb lir huvuduppgiften för försvaret. 
Miljön blir svårare. Mest genom ökat hot på ytan och f rån luften . 
Målen blir snabbare och mer differentierade. 
Den tekniska utvecklin gen kommer att ge ökade möjligheter inom 
de fles ta teknikområden som berör ubåtar. 
Våra ekonomiska för utsättningar förblir begränsande. 

Nå<> ra kommentarer till dessa punkter: 
Kr:vet på sådana system som verkar avhållande på en angripare 

att sätta io-åno- en invasion över havet står sig. Genom att ubåtarna är 
så svåra ~tt bekämpa före en sådan invas ion kommer deras roll i 
detta avseende att vara minst lika viktigt som i dag. Därmed ar 
det också klart att det finns bestämda krav på deras möjligheter att 
även i framtiden kunna bekämpa överskeppningsföretag. 

Miljön för alla våra försvarssystem blir svårare i framtiden. Det 
beror naturlio-tvis på att eventuella angripare hela tiden förbättrar 
sina stridsmedel. P å havsytan och i luften blir möjligheterna till över
vakning alltmer påtagliga. Det betyder för ubåtarna ökade krav på 
att de skall kunna dölja sig nere i vattnet. A ven där blir det natur
Ii o- tvi s allt svårare motståndare. Men de fysikaliska lagarna sätter 
si~a gränser och vatten, särskilt i Ostersjön, är ett svårgenomträng-
ligt medium för spaningsmedeL . 

I framtidsbedömningarna utgör målen, deras fart och utformmn g, 
en viktig faktor. En invasion över havet innebär ju att stora mäng
der vapen och gods skall fö ras över. Transportbehoven ökar gen.om 
att förbanden blir alltmer motoriserade och vapnen mer komphce
rade. De stora mängderna kan knappas t föras över med annat än 
deplacerande fa rkoster. De blir alltså huv udmålen även i framtiden. 
Deras far t blir säkert höo-re men torpederna och minorna kommer 
fortfarande att vara de 1~1es t effektiva vapnen. Kraven på ubåtar
nas rörlighet står sig samtidigt som skjutavstånden och precisionen 
måste ökas. 

Vi ser en accelererad teknisk utveckling. D et gäller maskinteknik, 
elektroteknik, teleteknik och även så fundamentala områden som 
skrovmaterial och hydromekanik. Man kan ju få fram nästan vilka 
finesser som helst för ubåtarna. Här kommer avvägningen mellan 
kvalitet och kvantitet in likaväl som studier av vad som verkligen 
behövs. 

En del av den tekniska utvecklingen ger bättre produkter utan 
att medföra högre pris. Där kommer vi naturligtvis att följa med 
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och kraven behöver inte penetreras så hårt. Ekonomiska skäl ger 
automatiskt de bästa lösningarna. Teleteknik, automation och kons
truktionsprincipen berörs särskilt av detta. 

Det blir svårare när man kommer till förbättringar som erbjuds 
till ökade kostnader. Där får man tänka sig för ordentligt bl a i form 
av de studier som strax kommer att beröras. 

Om man jämför med utländska ubåtsmariner står det klart att 
vi inte behöver hänga med i ökade krav på uthå lli <>het och inte heller . l 

b 1 täv an mot allt större djup. Offensiva robotar är ju inte heller 
aktuella. Dessa begränsningar av våra krav gör att vi även i fram
tiden kan bygga ubåtar till måttliga priser. 

Kostnadsfördyringarna för vå ra försvarssystem är ett svårt pro
blem. En undersökning, gjord på försvarsdepartementet , visar dock 
att ubåtarna har utsatts för den minsta kostnadsste<>rin<>en bland de 
kvalificerade systemen under de senas te tjugo åre~. Det beror på 
en intensiv kostnadsjakt när kraven ställts och konstruktionerna 
gjorts. Ett arbete som måste fortsätta. 

På 50-talet restes krav på studier som underlag för beslut om ma
teriela.nskaffning. Studierna blev därigenom till en början helt sys
temonenterade så att man utgick från ersättningsbehov och stude
rade de olika tekniska lösningar som kunde fylla behoven. Den t ypen 
av studier gällde exempelvis Sjöormen-ubåtarna, då så kallade A 11. 

På 60-talet blev det alltmer klart att man även måste studera kra
ven p å försvarssystemen och sambandet mellan krav, tekniska lös
ningar och kostnader. För nya ubåtssystem blev alltså studieupp
giften: 

att inom en given kostnadsram gÖra en avvägnin <> av antalet 
b

o v b u atar och ubåtarnas egenskaper på så sätt att maximal striG!s-
effekt erhålls. 

Inom marinen tillämpades detta fullt ut för första <>ången på 
ubåtsprojektet A 14, det som nu har för ts fram till ett färdi~t projekt. 

Dessa studier ställde krav på följande underlag: 
Hur inverkar olika krav på kostnaderna. 
Hur inverkar prestanda på den enskilda ubåtens stridseffekt. 
Hur inverkar krav, prestanda och antalet ubåtar på den totala 
stridseffekten vid ett angrepp mot Sverige. 

Detta ledde till tre olika studiemodeller som här i korthet skall 
exemplifieras. 

Det var naturligt att konstruktören Kockums och beställaren Ma-
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T 
Sänkta 
mål 

Förväntad utdelning som funktion av tiden vid ett angrepp över havet 

Draken+ Sjöormen 

Draken typen 

Bild 2. 

Tid 

terielverket skulle ge sig i kast med frågan om sam~andet m~llan 
prestanda och kostnader. Kockums gjorde en datamaskmmodell t vi l
ken man snabbt mot varierade prestanda kunde få fram kostnaden:a. 

När sedan inverkan på stridseffekten skulle st~.deras :ar de: bast 
och enklast att börja med taktiska modeller. Det galide da upptackts
sannolikheten och träffsannolikheten i en mängd d'Jellsituattoner 
mellan ubåt och mål. Flera sådana modeller har tagm fram. med ~t.or 
variationsbredd vad avser de taktiska situationerna och stndsr~1IIJ~n. 

Men det räckte inte med dessa taktiska modeller. ~eJa kngsfor
lopp med alla ubåtar måste också undersökas så att vaqe param~ter~ 
totala inverkan kunde åskåd li ggöras. Därur kunde man alltsa fa 
underlag för att bestämma: 
- erforderlig kvalitet . 
- sambandet mellan kvalitet och kvantitet och 

betydelsen av olika antal ubåtar totalt sett. . 
Bild 2 är ett exempel (utan mått) som ger en uppfattmng om hur 
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resultaten från dessa studier kan användas både för att diskutera 
betydelsen av nya ubåtar och för att se de operativa sammanhangen. 

S!utligen kan man alltså komma fram till en lämplig avvägning 
av kraven på en ny ubåt som A 14. Bild 3 visar en jämförelse mel
lan ett begynnelsealternativ och en rekommenderad lösning i samma 
kostnadsnivå. Därmed vare också sagt att de som har genomfört 
studierna anser att man fått en god utdelning av nedlagt arbete. 

Seridseffekten i genomsnitt över olika miljöer. 
Jämförelse mellan utkastet och det va ld a alternativet. 

Ub risk Kr i- Di stans- Mål-
S t r idseff ek t/Kostnad 

vid an- Minrisk baspa- till-get s 
n ings-

Utkast l valt alt l 
fall längd o 

område gan g 
Okning 

Stor 53 62 + 17 ~/o 
Liten 80 97 + 21 Ofo 

Stor 53 65 + 22 Ofo 
Liten 80 94 + 17 °/o 

Kort 60 72 + 20 °/o 
Långt 73 87 + 19 Ofo 

Korr 71 85 + 20 Ofo 
Långt 63 74 + 17 °/o 

' 1 43 44 + 20fo 
2 60 67 + 11 °/o 
3 70 85 + 21 °/o 
4 74 91 + 230fo 
5 76 93 + 22 °/o 
6 76 94 + 24 Ofo 

l l l l 
Gc;nom-1 67 

l 
79 

l 
+ 18 Ofo 

Sllltt 

Bild 3. 

Denna studiemetodik har alltså använts för projekt A 14, som 
därigenom är ett väl studerat och genomarbetat projekt vad gäller 
avvägd kvalitet i en framtida miljö. Studierna har lett till en målsätt
ning för systemet som i sin tur varit underlag för projektarbetet. 

De studieinstrument som på så vis tagits fram kan na turligtvis an
vändas i fortsättningen för nya projekt. Då måste i första hand 
miljön och kostnadsunderlaget revideras. 

Till sist en kort sammanfattning i bild 4 angående motiven för 
ubåtar i vårt försvar. 
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\ MARINT 6 ~ 
) DJUPFÖRS VAR \ 

1. Invas ionsförsvaret skall vara di
mensione rande för krigsmakten. Våra 
ubåtar är ett typiskt invasionsför
sva rssystem. 

2. Våra ubåtar är mycket svåra att 
slå ut med förbekämpning. 

3. Ubåtar kan uppträda öve rall t där 
der finns tillräckligt djup oberoende 
av flyg- och robothor. De blir där
med den del av det marina dj upför
svaret. Ubåtar kan användas lika bra 
nära kust som långt utanför. 

4. För en angripare är det svårt att 
skydda sig mot ubhar pga_ spanings
medlens begränsade räckv1dd under 
vattnet. 

5. Det är ett typiskt system som 
ger mervärden för andra försvars 
system, särskilt flyga~tack, genom 
att en angnpare har svart att skydda 
sig mot olika h åll. 

6. Det finns stora bonuseffekter 
främst på övervakningssidan såväl i 
neu rraliret som i krig. 
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SVEN RAHMBERG Ubåtstillverkarens problem 

Föredrag vid KOMS sammanträde den 16 februari. 

Till grund för framtagandet av en ny ubåt li gger - liksom när det 
gäller annan materiel för försvaret - TTEM. TTEM, Taktisk -
Teknisk - Ekonomisk - Målsätning, framtas i detta fall hos chefen 
för marinen. TTEM har föregå tts av omfattande studier, vilka utförs 
i marinstaben och Försvarets Forskningsanstalt. Genom dessa studier 
f~stläggs erforderliga prestanda. Genom studier på Kockums marin
nrkontor beräknas kostnader för olika prestanda och kostnader för 
olika kombinationer av prestanda. Genom planerino-sinsatser hos che
fen för marinen och Försvarets Materielverk fåsben totalram och 
antal enheter, alltså den ekonomiska ramen. Målsättningen slutlio-en 
är att erhålla en godtagbar stridseffekt till ett godtagbart pris. b 

Under åtskilliga år har Kockums Mekaniska Verkstads AB varit 
huvudleve~antör till Försvarets Materielverk ifråga om nybyggna
?er av ubatar. Varvet utför förberedande studier, förprojekt, pro
Jekt och konstruktion. Konstruktionsarbetet omfattar uppgörandet 
av ca 8.000 arbetsritningar per ubåtstyp. Material och materiel köps 
av o huv~tdle:erantören från ca 180 underleverantörer till samtl iga 
ubatar 1 senen, medan ubåtsbyggena delvis beställs vid Karlskrona
varvet AB och delvis utförs i Kockums egna verkstäder. Beskriv
ningsböcker, reservdelskataloger och annan dokumentation levereras 
av huvudleverantören. 

På Kockums svarar marinritkontoren, med ca 110 anställda, varav 
över 30 civilingenjörer eller motsvarande och 60 in o-e nJ· Örer fö r . k b b ' mJU _varnar etet. Detta arbete är i hög grad ett specialis tarbete. D e 
tekmska problemen är många. Här nedan skall i korthet beröras 
ett par exempel. 

En ubåt är liksom en rymdkapsel ett slutet system. En ubåtsma n 
behöver åtskilligt för att överleva i ubåten och han avger diverse 
avfallsprodukter. Figur 1 visar de system, som besättnino-en i en ubåt 
behöver. Det är tydligt, att dessa system kräver utryn~me i ubåten 
och därför är det fördelaktigt att försöka hå lla nere ubåtsbesättning
ens storlek. Ubåtar typ Sjöormen har en besättning på 24 man en 
låg siffra i jämförelse med andra länders ubåtar i samma storlek.' A \ 
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SYSTEM OCH UTRYMMEN BETINGADE AV BESÄTTNI NGENS VISTELSE OMBORD 

VENTILATIONs-

O SYRGASSYSTEM 

UPPVÄRMNINGS - O 

13ELYSNINGSSYSTEM 

FÄRSKVATT EN - O 

PROVIANTF ÖllRÅD 

KÖK 

SYHE > 

VÄRME: 

LJUS > 

VATTEN) 

MAT 

KOLDIOXID / 

UTDUNSTN.) 

J 
ARBETSPLATS 

VILOPLATS 

ODÖRER 

URIN 

AV FÖruNG 

AVFALL 

MATPLATS 

STUVNINGSUTRYMMEN 

RÄDDNINGSUT RUSTNING 

Bild l . 

> 

~ 

LUFTI3EHAND -

L INGSSYSTEM 

WC - ANLÄGGNING 

AVFALLSYSTEM 

l 
l 

Sjöormens besättning är vid klart skepp 10 man sysselsatta med 
strids- och eldledning. På ubåtar typ A 14 har man kunnat minska 
strids- och eldlednin gspersonalen till 5 man - och därmed besätt
ningen. Trots detta blir A 14 :s strids- och eldledning ännu effektivare 
än Sjöormens - den kan fö lj a och bekämpa flera mål. För att lyc
kas med detta konststycke skall ubåtar typ A 14 förses med en 
central dator, som lagrar och behandlar information, i första hand 
för vapensystemen ombord men även för vissa skeppstekniska sys
tem. Därtill kommer en omfattande lokal automatik. 

För att kunna införa en långt gående central och lokal automatik 
mås te emellertid hela verksamheten ombord kartläggas. Detta sker 
genom s k sekvensdiagram. Dessa sekvensdiagram listar i logisk följd 
all information, lagring och distribution av information samt beslut. 

De komponenter, som skall installeras i ubåten måste vanligen 
kompletteras för att fungera i sin speciella miljö. Som ett exempel 
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UBÅT TYP A14. TORPEDNEDTAGNINGSK APP 

Beräkningsmodell f ör dator 

Bild 2. 

kan tas ~tt aggr~gat för v iktreglering, som består av en hydraul

motor, vilken dnver en skruvpump. Det finns krav p å maximalt 

avgett buller och krav på en viss stötsäkerhet i ubåten. Därför måste 

aggregatet ställas upp på noggrant beräknade, elas tiska element. 

ko~npletterade m~d v~tskeljuddämpare, slangar m m, så att viktreg~ 
lenngsaggregatet 1 ubaten uppfyller ställda krav. 

För att man skall kunna ta ner torpederna i ubåten förses den

samma med en cylindrisk kapp. Det är en av de måno-a konstruktio

ner, som beräknas med hjälp av dator. Beräkningen ~mfattar 1 220 

knutpunkter och 2.328 triangulära skalelement och utförs på en 

C?L 6~00, en av världens största och snabbaste datorer. Inte dest 

mmdre atgår ca l 1
/ 2 timme för beräkningen. 

Resultatet av beräkningen ger deformationer - och därmed även 

sl?änningar och plåtdimensioner - mellan knutpunkterna i beräk

nmgsmodellen, vilken visas i figur 2. 

~e få exempel, SOt_U nämnts, understryker påståendet, att projek

tenng .och konstruktiOn av ubåtar är ett specialistarbete. Men hu r 

utnyttjas personalen i vår svenska ubåtsutveckling? Hittills har det 
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KONSTRUKTIONSARBETE UBÅT NÄTPLAN ER l NG 

OBJEKTNAT CA 30 ST 

~~~~ 
l .--•---, 

Bild 3. 

-- TOTALNAT 

CA 3000 

AKTIVITET 

DATAUT SKRI FT 

AKTIVI TE TSBESKRIVNING 

FARDIGTIDPUNKTER 

RESURSBEHOV 

FÖRSENINGSRISK (GLAPP) 

BELAGGNI NGSREDOVISNING 

UPPARBETAD TID 

UPPARBETAD KOSTNAO 

lyckats att någorlunda sysselsätta marinritkontoren. Under åren 

1956-1971 har den årliga beställningsvolymen på marinritkontoren 

varierat mellan ca 176.000 och 244.000 arbetstimmar. Variationerna 

i beställningar har emellanåt vari t besvärande. 

För att kunna planera verksamheten vid marinritkontoren behövs 

en huv udtidsplan och annat underlag. Detta underlag matas in i vår 

dator. Ett exempel på gången i och resultatet av planeringen för ett 

objekt v isas i figur 3. Var och en förstår säkerligen , att ett sådant 

planeringssys tem är beroende av en fas t, långsiktig plan för försva

rets materielanskaffning. Det går fö rhållandevis lätt att skingra ma

rinritkontorens personal, men det blir både dyrbart och tidsödande 

att åter bygga upp kapaciteten. Å andra sidan ~1r det inom rimliga 

gränser möjligt att avväga personalstyrkan efter det verk liga be

hovet, nota bene om en långsiktig plan finns för verksamheten. 

Man frågar sig kanske då: Kan man inte köpa ubåtar utomlands? 

Jo, det kan man nog göra. Men det blir dyrare. Ofta har utländska 

ubåtar större uthållighet, större besättning och större dykdjup än 

våra eftersom de förra är projekterade för större och djupare hav. 
' o bo 

Ett undantag är Västtysklands ubåtsflotta, som består av sma u a-

tar, vilka inte till alla delar uppfyller våra svenska krav bl a ifråga 
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om säkerhet. Vi anser, att trots vårt höga löneläge kan vi kon kurre~a i pris med de utländska varven. Detta kan bero på att vi ståndtgt försöker finna lösningar, som till godoser kraven med samtidigt billigaste utförande. 
Ett par exen:J?el kan nämnas. På Sjöormen använde vi ett dyksystem av tradmonell typ. Det kostade ca 400.000 kr inmonterat i ubåt~n: För A 14 har vi lyckats förenkla och förbättra systemet och samtldtgt reducera kostnaderna till ca hälften. 
~ör ~ tt utrusta ubå~a r typ A 14 försöker vi i största möjli ga utstracknmgen samla oltka komponenter till större enheter innan de sätts in i ubåten. I en ubåt är det nämligen all tid trångt. Manöverrummet byggs sålunda färdigt på sin durk med radiohytt, maskinpan~l , dator och allt annat. På samma sätt byggs kök och annan inrednmg under manöverrummet ihop. Sedan hängs den delen i manöverrumsdurken och hela paketet skjuts in i skrovsektionen. 

' 

.Med sådana metoder - och andra - har vi lyckats att successivt mmska antalet arbetstimmar på våra ubåtar såsom visas i nedanstående tabell. 

Ubå t 
l 

Leve ransår 
l 

Deplacement 

l 
Varvets a rbetstim-

con sed mar per con std 

D elfinen 1936 540 ca 850 Sjölejonet 1938 580 ca 750 U 1 1942 367 ca 700 Hajen 1956 790 ca 550 Sjöormen 1968 1070 ca 550 A 14-1 - ca 1000 ca 525 

T abe/l. Varvets arbetstimmar per ton st d för första ubdten en sene. 

Vid studium av tabellen måste man ha i minnet att ubåtarna blivit mer och mer komplicerade. Den tekniska urv;cklin<>en har inte bara i Sverige utan i hela världen success ivt lett fram tittatt alltmera avancerade vapensys tem kan framställas. 
Emelle~tid måste arbetstimmarna på ett ubåtsbygge upparbetas av personal 1 verkstäderna, som behärskar denna speciella tillverknin <>. 

Et.: dilemma är, ~~: behovet oav dylik a.~betskraft faller så ojämn~. Nar v t byggde SJoonnen-ubatarna anvandes ca 200 man. Vi ha r nu ett drygt 100-tal ubåtsbyggare kvar i verks täderna och de syssel-
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sätts för närvarande med andra arbetsuppgifter. De kommer att glömma en del av sina tidigare erfarenheter och en del lär väl också 
byta arbetsplats efterhand. . o . A ven våra underleverantörer har problem med att btbehalla sttt kunnande inom ubåtsområdet. En leverans till 5 ubåtar är för många av dem en liten serie. D et bör här erinras om, att 5 enheter är ett vanligt antal av de prototypexemplar, som föregår en serietillverk-
nin<> a v flygplan eller stridsvagnar. 

Ett företao- som t ex ASEA har tillräckliga resurser för att kunna leverera utru~tnin<>ar av ubåtskvalitet. Men många leverantörer, särskilt mindre såda~a, anser sig inte kunna frångå sin civila standard vid en leverans av en så kort serie som den här aktuella. Man kan naturli <> tvis fråga sig, varför svensk industri engagerar si o- i ubåtsutvecklin;, ubåtskonstruktion och ubåtstillve rkning. Svaret b 
o k 'k f . o på frågan är för Kockums del , att ubats.te 111 e~ om artar ma~1ga kvalificerade tekniska och naturvetenskapb ga omraden och att :1bats~ tekniken ofta li<><>er litet fö re den vanliga skeppsbyggnadstekmken t tiden. Vi tving:sb på ubåtssidan att finna problen~lösni!1 gar, so~ sedan kan främja t1tvecklingen i vår civila tillverkmng. A andra stdan drar ubåtssidan bl a nytta av de produktionsmetoder och den produktionsutrustning, som detta varv besitter. När det gäller. våra mera kvalificerade underleverantörer torde även där ubåtstekmkens bety

delse för deras produktutveckling vara känd och erkänd. 
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Litteratur m. m. 

MILITÄRENs ROLL l DET VÄSTERLÄNDSKA SAMHÄLLET 

Uppfa ttn ingen att våldet är ro tat i människans permanenta egenskap er i såväl 

bio logiskt som psykologisk t hä nseende del as av m ånga. A t t uppfattnin gen 

skulle vara särski lt ro tad bland militä rern a - y rkesmil itärern a - ä r kn ap

p ast bevisat av n ågon fo rskare p å o mrådet. I sin berömd a avhand ling o m 

'Th e Futu re of Wa r' k ons tate rade Ivan S Bloch på sin ti d, att en u nd ersö knin g 

visar att från 1496 f Kr f t ill 1861 - all tså en tidsrymd av 3 357 år - endast 

förekommit 227 fredsår . P å varje fredsår gick det alltså 13 k rigsår. H ur världen 

tett sig efter denna undersökning vet vi all tför väl. I dag vet vi också att bety

dan de maktgrup per av polir iska skäl indelar vå ldet eller kr iget i "rättfärdi gt" 

eller "orättfärdigt" sådant. "Rättfärdiga krig - stö r re eller mindre - är sådana 

som tjänar det egna syftet. "Rättfä rdi ga" är av samma skäl de som rikta r sig 

mot det bestående samhället och etablissementet exempelvis gerillakrigen. Att 

bekä mpa en gerilla som själv använder våld blir därför i d ialekt ikens h eliga 

namn en "orättfärdig" hand ling. Man måste vara mer än van ligt okunn ig om 

den historiska utvecklingen för att falla för dessa dialektiska knep. 

Med hjälp av statistiska utredningar och brottstycken ur sådana kan man 

' emellertid bevisa vad man önskar och på så sä t t un derbygga sitt eget stånd

punktstagande i dagens stora f rågeställnin gar. Det är nu mera all t va nli gare att 

forskare, som ett slags den moderna världens teckentydare, söker bevis för 

det egna ställningstagandet genom att ur materialet vä lja ut vad som p assar 

in i mönstret. Forskare omkring det mänskliga beteendet har i alla tider va ri t 

barn av sin tid men aldr ig så poli t iskt-id eologi skt bundna i sådan utsträckning 

som i vår t id . D ärför h ar det också bl iv it så att vad som är "sanning" på den 

en a sidan bar riären är " lögn" p å den andra sidan. Att av ert sådant m orsa tsför

h ållande upps tår konfronta tion i stället för sama rbete m ed syfte att nå fram 

t ill en gemensam "sanning" är förvisso icke m il itärernas fe l. Orsaken till kon

frontationen - vilken stundom fram står som avs iktlig - är at t söka i den 

ideologiska barlasten som i vår t id skymmer blicken för det rev irtänka nde som 

mänskligheten biologiskt ärvt, lever med och lär komm a att leva med ännu 

någon tid. Kanske inte sä rskil t lån g. E t t avslö jande av det ideologiska vapnet 

som ett supermaktsmedel skulle k unna leda åtminstone till en fredsperiod i 

världen - kortare eller längre - inn an m än niska ns natur åter av o lika skäl 

tar ut sitt våldsarv. 

Vå ren 1971 d isp uterade socio logen Bengt A bra hamsson på en avh andl ing om 

militärerna som yrkesgrupp un der titeln "Military Professionalization and 

Polit ical Power". Avhandlingen fö reli gger sedan någon tid i författarens egen 
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översättning.l) Det är ett int ressant aktstycke liksom också ett viktigt bidrag 

till den m oderna fors k ningen på området ifr åga. Att det dessutom och kanske 

framförall t skall va ra av intresse för studerande och lära re inom främst sociologi 

och sam hällsvetenskap ä r så at t säga p å fö rh and givet. Det är väl också 

Ab ra hamssons syfte. Huruvi da aktstycket dessutom som fö rlaget säger på om

slagsbladet är "en utmaning mot den mi litära kårandan och yrkesetiken och 

mot militärens ro ll i det n utida demokratiska samhället" kan diskuteras men 

n aturligtvis ka n det roikas så. Förmodligen h ar författa ren in tet emot en sådan 

to lkning. 

Anmälaren ser emellertid icke Ab rahamssons forskningsresultat som en ut

m ani ng mot m ilitären, dess kåran da och etik. Det är snarare et t konstaterande 

av att det militära etablissementet genom den all männa utvecklingen efter det 

andra vä rldskriget bli vit en betydelsefull samh a1le!ig faktor även i de väste r 

ländska demokrat iern a. Varför så blivit fö rh ållandet är emellertid av allra största 

in tres se och i det hänseend et saknar man helt bakgrundsfaktorerna t ill va rför det 

bliv it så i dagens sit uation . Till dessa fa k tor er hör den domin erande som ligger i 

att stora del ar av vår vä rld är h elt undandragna insyn. O ch detta med för att fo rs

k aren i de tta ämne liksom alla andra forska re får nöja sig med de vidöppna 

samhällena. A v begripliga skäl inskränker sig Abrahamssons fo rskning huvud

sak ligen t ill de ind ustr ialiserade länderna i Nordamerika och Europa och därvid 

framförall t t ill USA och Sverige, där den militära professionen och de po iltiska 

k onsekvenserna av mili tär professional isering enligt honom fr amträtt i sin 

ren aste form . Och den har framträtt, säger han, "som en gr upp tekniskt och 

organisa toriskt välu tbi ldade experter i utövandet av våld, sammanhållen genom 

gemensam utbildning, kåranda och professionell etik." D en här k ursiverade 

satsen får ses som en slags defin it ion p å vad forskaren menar med militär pro

fessionalisering, vi lket enligt hans mening samtidigt är et t kom plex m ed sin a 

egenintressen. Han framställer också en huvudtes, v ilken han själv betecknar 

son1 "enkel". 

"Militär p rofessionalisering inn ebär skapandet och upprätthållandet av 

en komplex, effektiv och välorganiserad social institu tion. Militär pro

fessionalisering innebär indoktrinering och interna lisering av vissa vär

deringar, åsikter och beteenden. (här kurs) Professionalisering har inne

burit framväx ten av en struktur med betydande politisk makt, en 

struktur som har möj lighet att hävda sitt oberoende gentemot kontrol

lerade tendenser; och professionalisering formar de individer som ska ll 

bemanna denna struktur. Således, i den mån som militä r profess ionali

sering i de ovannämnda avseendena är effektiv - och i den mån det 

1) "Militärer, makt och p olitik" av sociologen Bengt Abrahamsson . Prismaför

laget. 1972. - A u tgav för några år sedan ti llsammans med Dieter Str and, nu 

politisk redaktör i Aftonbladet, " Svensk militär tänker." 
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existerar ski llnader mellan militära och civila värden och mål - kom
mer den civila kontrollen över det militära att försvagas. Med andra 
ord : i en situ at ion där de civila myndigheterna vill fu ll fö lja politiska 
program som står i motsatsställning till den poli tik som föredras av 
militären, kommer myndigheterna att möta större motstånd från en 
högprofessionaliserad än från en lågprofessionaliserad officerskår. Elle r 
med en annan formulering: militärer är inte, och kan inte vara, neu
trala och objektiva tjänstemän åt staten; (här kurs) de har v issa tros
föreställningar och v issa korporativa intressen, och kan förväntas för
orda och agera för politiska lösningar som överensstämmer m ed dessa 
trosföreställningar och intressen." 

Denna Abrahamssons "enkla" huvudtes är i många hän seenden intressant. Den 
är vä l också ett uttryck för han s allmänna föreställningar. En tes är emellertid 
- och framföra ll t i ett arbete av vetenskap lig art - icke enbart en lärosats 
utan också ett påstående som ska ll bevisas. Och i det hänseendet är han s veten
skapliga analys icke utan vid are acceptabe l. Detta omdöme gä ller icke min st om 
han - som uppenbarligen är fallet - vill göra tesen gä llande för vå ra förhål
landen i Sverige. 

I Västerlan det står det var och en fritt att indela sa mhället i fållor so m ma n 
tycker. Avenså att t illdela ski lda yrkesgrupper större eller mindre roll i sam
hällets utvecklingsprocess. D et är emellertid mindre vanligt att en speciell y rkes
grupps beteendemönster misstänkliggöres. I det hän seendet får nog Abrahams
~ons dialektiska förfarande anses unikt. Han konuner också i en slags nöd infö r 
sin argumentering när han tvingas konstatera att militära statskupper varit säll 
synta i Europa och Nordamerika. - De t är ju just där vi finner de mest hög
professionaliserade militärerna.') - Man får nästan en käns la a v att det är med 
beklagande han tvingas göra sitt konstaterande. Han övers kyler emellertid kons
taterat faktum med att den m ilitära profess ionen kan utöva poliriskt makt på 
många andra och mindre märkbara sätt än genom väpnad intervention. Ha n 
menar att det exempelvis kan ske genom politiska uppgörelser där m il itära an
läggningar och investeringar " byts" mot stöd från enskilda poli tiker och partier. 
Det kan också ske, säger han, genom noggrant förb eredda och vältaligt fram 
förda policy-rekommendationer understödda av tungt vägande militärt expert
k unnande. All t de t ta kan enligt hans förmenande ske därför att många politiker 
är ointresserade av militära problem. Detta ointresse sägs i sin tur kunna bero 
av att man drar sig för att ve rka "opatriotiskt om militära förs lag ifrågasätts." 
Medverkande till ointresset anses också vara "brist på nödvändig kunskap om 
militära fr ågor" eller t o m "det faktum att militära frågor ofta inte betalar sig 

1) Det enda exemplet sedan andra världskr igets dagar, där ett högprofess ionali· 
serat militärt etab li ssement obstruerat mot stats ledningen- i kuppform - är 
veterli gen försöket att flytta undan Hitler från makten . 
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som instrument för att dra till sig röster." Dessa förvisso beklagliga fakta v ill 
väl ingen motsäga och allra minst den militära professionen, som i vart fall 
i vht land med glädj e sku ll e häl sa ett ökat intresse och ökade kunskaper hos 
saJn häll ets civila del. Det skulle utan särskilda kostnader avsevärt stärka vår 
totala försvarskraft. Helt vill man därför instämma i Ab rahamssons påstående, 
som han lik väl gö mmer i en parantes av någon an ledning. 

"Allmänheten är ofta trögrörlig när det gäller att ta ställn ing till ut
rikes- och säkerhe tspolitik, och är mera benägen att ägna sin uppmärk
samhet åt frågor som rör till exempel beskattn ing och utbi ldning." 

ärlighetens namn borde den militära professionen här fått en blomma av 
analytikern. In gen profession har väl lagt ned mer möda än just den militära 
för att få en ändring till stånd. Som ett annat exempel på Abrahamssons synsätt 
och de konklusioner han kommer fram till kan sa mmanfattas i han s uppfattnin g 
att det militära strävar efter och har fö rmåga att konserve ra sina ska pade funk
tioner. Med andra ord, det militära ser till att funktionerna lever v idare. Han 
får emellertid anses gå för långt när han gör gällande att man exempelvis anser 
att det amerikanska ABM-systemet skapats för att det skall ge anstä llning åt en 
mängd officerare, militärtekniker, operativ och underhållspersonal under 70-
taler. Att systemet uppenbarligen binder många är väl en följd av beslutet, 
som man får hoppas icke är fattat på en sysselsättningsg rund. - Eller är det 
rent av så att Abrah amsson syftar på våra egna sysselsättningsproblem in om 
försva rsind ustr in ? 

Bland militärernas fredstida aktiv iteter ägnas, en li gt luns uppfattning en 
viss del åt uppgiften att betona osäkerheten för nationen och behovet att stärka 
den militära beredskapen. Där har han i v iss mån rätt men måttet på den 
aktiviteten väx lar, som vi vet, och den står i relation till det allmänna lägets 
utveckling. Vi upplevde en stark sådan aktivitet under 30-talet och ingen vill 
vä l pås tå att den på något sätt var ur vägen. Det slag av aktiviteter det här 
gä ller betecknas i Abrahamssons vetenskapliga utredning med " alarmistisk in
doktrinering". - Vad man nu vill kalla aktiviteten, så är det säkert så att vi 
nu är tacksamma för det alarm som då slogs även om uppvaknandet skedde 
långsamt på många håll. - Det militära förutsättes av Abrahamsson ha behov 
av en sådan men behovet har minskat, säger han, därför at t "de moderna vapen
systemens sto rl ek, kostnad och komplexitet automat iskt gara nterar en betydan 
de grad av kontinuitet i de militära utgifterna." Ja - vad vi just nu upplever 
är väl konsekvenser av den nödvändiga planeringen och hur vi skall balansera 
denna med bibehållen handlingsfri het. Det är alldeles riktigt som han framhå ll er, 
att om den militära planeringen måste utföras för de betingelser man väntar 
kommer att råda under tio till femton år framåt , m åste mycket stora andelar 
uv försvarsbudgeten komma att bli låsta under lång tid. Alltin g har sin di
lemma och så är det också med planering och ändå kan vi inte vara utan den. 
·Att leva utan planering - d v s ur hand i mun - leder till en ännu värre 
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dilemma. Man kan gärna icke rekommendera att kravla sio- ur ena dilemmat 

för att riskera hamn a i ett än värre. Som v äl är har vi :nnu möjl ighet till 

'alarmistisk' verksamhet om så befinns nödvändigt. Att strypa den möjligheten 

genom försök att misstänkliggöra den är en åtgärd som är släkt med den sub

versiva aktivitetens vapen. 

Abrahamssons skrift bör studeras ick e bara, som förlaget förväntar sig, av 

studerande och lärare inom sociologi och samhällsvetenskap utan också av mili

tärer därför att den ifdgasätter de senares y rkesprofessions pålitlighet i alla 

avseenden. Det ä r av utomordentligt betyde lse att veta v ilken sla<>s ar"umenterin" 

~un använder sig av. Rikhaltigheten av sociologiska fackterm
0

er g"er avhand~ 
lmgen ett sken av ve tenskaplighet, som icke bör avskräcka läsaren. 

THE TRIBALS 
Biography of a Destroyer Class 

Av Martin H Brice 

(Ian Allan Ltd, Shepperton, Surrey, .255 s - inb ca 28 :80) 

CB 

Författ.aren, som tjänstgör vid Imperial War Museum, har biträtts av en 

kanadenstsk flygkapten, som 1962 ställde sig i spetsen för en insamling för att 

~onservera _Tribal-!agaren Haida, Kanadas mest berömda örlogsfartyg. (H aida 

ar nu musetfartyg 1 Toronto.) 

Boken inneh åller en fullständig historik över alla de 27 Tribal-jagare, som 

under åren 1938-1969 ingick i Royal Navy samt de kanadensiska och austra

lienska ~.rlo~sflotto:na. ?ve: 100 .fotografier spänner över hela registret från 

stapelavlopnmgar VJa stnds btlder till skadade och sjunkande fartyg. 

o Ingen annan ja.gartyp har enl igt uppgift tjänstgjort så länge under krigstid på 

sa stora delar av JOrdklotet som Tribal-jagarna. De deltog i n ästan alla dåvarande 

Hom~ Fleet's och Mediterraneon Fleet's operationer Altmark-affären, sänkn ingen 

av ~tsmarck och landstigningsoperationerna i Normandie. De kä mpade i Ost

Indten , deltog i amfibieoperationerna i sydväst ra Stilla Havet och slaget vid 

Leyt; o~h var med vid Japans kapitulation samt deltog i Korea-kriget. Det kan 

ocksa .na~n~s att det var tre Tribal-jagare som var kärnan i den brittiska styr

kan vtd mctdenten med de svenska jagarna v id Färöarna 1940. Incidenten 
0111

_ 

nämns i historiken för resp. jagare. 

Författaren har åstadkommit en fullständig förteck nin g över all a fartygs 

chefer och framställningen avslutas med en tabell över tekniska data. 

"The Tribals" v~sar med exempel hur somliga fartyg varit " lu cky ships", me

d.an at!dra haft ~undre framgång - en bild visar t ex två jagare, som i forme 

nng gatt upp pa land. 

Sammanfattningsvis är boken en mycket 

ring utan användning av heroiska överord. 

200 

intressant och saklig äventyrsskild

Hgm 

FORSVARET TIL DEBA T 
Red : Kjeld Olesen 

(Fremads Fokusb0ger, Köpenhamn 1970,1 25 s- 15:40) 

Det här är en debattbok om Danmarks försvarsfråga, utgiven av det social

demokratiska par tiet. Orsaken ti ll att boken givits ut är, att partiet 1970 

presenterade ett eget förs lag till ny dansk försva rsordnin g. Detta presenteras i 

boken tillsammans med ett dussin korta uppsatser av skild a författare om 

olika fö rsvarsproblem . Grundinställningen är positi v till försvaret. 

Socialdemokraternas förslag går i stora drag ut på fortsatt fasthållande vid 

NATO med ett minskat beroende av värnplikt. Armen . tänker man sig bestå 

av en beredskapss tyrka om totalt 7 000 man i tre brigader med enbart fast 

anstälda sam t ett lokalfö rsvar om efter m obiliserin g tota lt 65 000 man vä rn

pliktiga, med ett ha lft års utbildnin g och organiserade i bataljonsenheter (kamp

grupper). Marinen och fl ygvapnet förutsätts enbart bestå av fast anstä llda, i 

en mindre och bi ll igare o rganisation än den nuvarande, bl a tänker man sig 

summa 72 stridsflygplan mot nu 112. 

Av författarna är drygt hälften politiker. Bl a medverkar partiordföranden, 

statsminister J. O. Krag med en uppsats om de politiska aspekterna förr och nu. 

Han understryker att Danmark bör h ålla fast vid NATO, men att pengar inte 

skall läggas ut p å "föråldrade uppgifter". Till detta hör i Danmark enligt Krag 

allmän värnplikt . Förslaget vill göra det danska försvaret effekt ivare skriver 

Krag, men det är inte säkert att det sku lle bli billigare. Man har avstått från 

genomtänkta kostnadsberäkningar. 

Bland övriga ämnen är omkring hälften av allmän, säkerhetspolitisk natur, 

medan de övriga behandlar personalfrågor i vidaste bemärkelse yrkesmän 

contra värnpliktiga, kv in nlig värnplikt, medinfl yta nde o dyl. 
S. N. 

ETT ANKARE SOM HOLL - MERA OM USS PUEBLO 

Snart har fyra år gått sedan USS Pueblo kapades av nordkoreanerna och 82 

besättningsmän sattes i fångenskap, anklagade för spioneri. 

Mycket har skrivits om händeslen. Omfattande förhör med fartygschefen och 

hans besättning har gjor t att det inte finns många fler fakta att ti llägga. 

De 82 männen som genomlidit de hemska minuterna då kapningen skedde 

och som fått utstå årslång fångenskap har nu h unn it begrunda sina intryck. Alla 

h ar de sin egen vers ion att berätta. Alla har de o lika uppfattningar om sin egen 

roll, om kapningen, om fartygschefen, om fångenskapen , om tortyren, om "The 

Code of Conduct" och om vem som bär skuld en ti ll det inträffade. 

Hos dem alla har året 1968 sanno li kt satt djupa sp år för resten av livet. 

Säkerligen skulle minst 82 böcker kunna sk rivas - alla o lika till sitt innehåll. 

USS Pueblos underrättelseofficer, Lt Commander Stephen R Han·is, har nu 
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berättat sin version. I boken "MY ANCHOR HELD", Fleming R Reveli Com
pany, Old Tappan, New Jersey, Sv kr 28:-, berättar han - tillsammans med 
författaren James C Hefley - om sina upplevelser och intryck. 

Boken innehåller inte mycket nytt, utöver vad Cdr Bucher redovisade i sin 
bok "My Story" (recenserad i TiS Juli-Aug 71), bo rtsett från några glimtar 
om hur Harris uppfattade sin chefs reaktioner under fångenskapen. Ändå skilje r 
sig boken avsevärt från de tidigare. 

Vi får här en gripande skildring av hur en människas tro på Gud stod emo t 
och förstärktes under hård press i fångenskap. 

Lt Commander Harris är uppenbarligen djupt religiös - han försöker inte 
dölja detta - han försöker berätta om vad som händer med en man som Iso
leras från sitt hem, sin familj och sin livsform, från praktiskt taget allt som 
världen har att bjuda. Detta är berättelsen om en and lig seger. 

Harris berättar om hur han vid kapningen blev fråntagen sin bibel, om hur 
han bad till Gud om hjälp att älska och förlåta sina nordkoreanska plågoandar, 
istället för att hata dem. D å Harris fick besked om att han skulle skjutas var 
hans första tanke "Hur snart skall jag få komma till Herren". 

"Denna tanke" - skriver Harris - "lättade min sjä l och jag kände stor 
glädje över att snart få vara med min Herre". 

Harris försöker i sin bok analysera skillnad en mellan kommunisternas och 
västerlänningarnas levnadsregler, han försöker ge svar på frågor av moralisk 
natur: 

Hur påverkar underrättelsetjänsten Ditt samvete? 
- Vad anser Du om (ansl uter Du Dig till) Domino-teorin? 
~ Bör "the mi li tary Code of Honor" ändras? 

Boken innehåller emellertid också glimtar från livet i fångenskap, om hur 
besättningen får sina fångvaktare att förlora ans iktet. Episoden om hur Cdr 
Bucher kastade en kaffekopp mot de nordkoreaner som just höll på att borda 
hans fartyg är - om den är sann - ett gott bevis för Harris iakttagelseför
måga och strävan att måla mänskliga reaktioner i det stora dramat. 

Harris avs lutar sin bok med orden : " Om n ågon skulle läsa denna bok och 
få tro till Gud genom Jesus skulle alla de hemska månader jag tillbringade i de 
koreanska kommunisternas socialistiska paradis inte ha va rit förgäves". 

Utan tvekan visar Lt Commander Harris med sin bok att 82 människoöden 
har formats i skuggan av den politiska maktkampen om rätt och fel i fallet 
USS Pueblo. 

Hake 
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