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Minsvepare/minjaktfartyg
- konstruktionsproblem
-utvecklingslinjer

Årsberättelse för år 1971 i "Krigsfartygs konstruktion".

Föredraganden bar med stöd av sällskapets stadgar § 8 mom 2
valt att behandla endast en del av facket, nämligen den utveckling,
som pågår inom minsvepar-/ minjaktfartygskonstruktionen. Härvid
kommer en allmän inventering att företas av de problem, som är
förknippade med konstruktion och byggnad av minsvepare/minjaktfartyg. Nya minröjningsmetoder påverkar fartygsarrangemanget och
valet av framdriftssystem.

1. BAKGRUND

Svenska farvatten ur minkrigssynpukt
Alla havsområden, som gränsar till vårt land är lämpade för
minkrigföring. Minvapnet har därför blivit en viktig länk i vårt marina försvar.
1.1

Våra farvattens lämpligbet för minkrigföring kan emellertid utnyttjas även av en fiende för att genom offensiva mineringar störa
vår sjö fan och hindra våra sjöstridskrafters rörelser ..
Detta hot innebär, att vi inom alla operationsområden måste kunna ställa upp minröjningsförband med lämpliga fartyg och minröjningsmaterieL Samtidigt som minvapnet utvecklas till allt större
raffinemang, måste minröjningsmetodik, minröjningsmateriel och
minröjningsfartyg följa med i denna utveckling.
Utveckling av minmaterielen
För att kunna antyda de olika mmtypernas inverkan på konstruktionen av minsvepare bör jag nämna de viktigaste avfyringsprinciperna. Detta sker bara i grova drag - flera olika principer
kan samtidigt tillämpas på en och samma mintyp och med olika
grad av komplicitet och förfining.
Om man bortser från kontaktminorna, som för avfyring kräver
J .2
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Bild 2.
Minj ak t.

1.3 U Lveckling av minröjningsmetoder

För hanterin g av svepen krävs en viilutru stad arbets platt fonn.

Min sveparens arrangemang och framdrivnin gssystem p å verkars
starkt av d e minröj ningsmetoder, som an vänds. Hittills har hu v ud sakligen n ågon form av bogserat svep använts (bild 1) , mekaniska
svep resp a vståndssvep.

direkt kontakt mellan mina och fartyg, kan man ur a vfy ringssy npunkt renodla mintyperna till i huvudsak följande:
magnetminor, vars avfyringsorgan påverk as av en förändring
av d et magnetisk a fältet vid minan,
akustiska minor, som p åve rk as av ljudtrycket inom ett v isst
f rek vensom råd e,
tryckminor, so m p åverkas av en förändrin g av det statiska vattentrycket, t ex genom p åverka n från d et tryc kfält, som råder
om k rin g ett fartygsskrov v id framfart genom vattnet.
· Det är skeppsbyggarens uppgift att tillsam ma ns med o lik a sp eciaIlster ·konstruera minsveparen så, att den inte utlöser något av d e
olika mintypernas avfy rin gso rga n. Om en min a i alla fall utlöses,
sk all minsveparen inom rimliga gränser vara så konstruerad , a tt
skrov, utrustning och besättnin g kan utstå de påkännin gar, exp losionen ge r upphov t ill.

Gemensamt för alla metoder m ed bogserade svep är att m in sveparen själv måste passe ra över minorna, innan svepet ger effekt.
Aven om man svept ett område flera gån ger, kan man inte vara
säker p å, att området är helt min fritt .
·
Genom utvecklingen p å det hydraaku stisk a områd et har m an på
senare tid fått fram h ydrofona nläggningar, som medger en snabb
genomsökning av vattenområden, upptäckt av minor p å upp till
ca 500 m avstån d, sam t klassificering av ekona p å avstånd mellan
100 och 200 m, när minorna ligger p å 10 till 60 m djup. Detta h ar
lett till utvecklingen av en ny metodik för minröjning, s k minjakt
(bild 2), som inte ersätter, men väl kompletterar tidigare minröjningsmetod er.
När ett eko har klassificerats so m mina eller minlikna nd e, kan
fartyget stanna utanför minans skaderadie. Därefter sk ickar man
fram a ntingen en trådsty rd undervattensfarkost för identifiering
och för störing av min an, eller en bemannad uppblåsbar flotte m ed
röjdykare, som kan gå ned och identifiera minan och applicera en
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sprängladdn ing vid den eller från ytan fira ned en sprä ngladdnin g
i närheten av minan för förstöring av den.
Denna nya metodik har medfört utveckling a v en ny typ av minröjningsfarty g, s k minjaktfarty g.

1.4 Sammanfatt ning av kraven på minsveparleonstruk tionen
.Förutom den inverkan val av minröjnings metod er m m ha r p å
mmsveparen s arrangemang , framdriftssy stem och utru stnin o-, k;:t n
man säga, att följande generella k ra v kan ställ as på en mintveparkonstruktion beroende på hotet från olika min typer:
~krov och utrustning skall tillverkas av omagnetis!et , elektriskt
zcke ledande material, så långt det är möjligt,
magnetiska fält från oundviklig magnetisk materiel och från den
elektriska materielen skall kompenseras ,
propulsionsa nordning och övrig utrustning skall konstrueras och
installeras så, att den ger minsta möjliga utstrålat Ljud,
skrovet skall utformas så, att tryckfältet runt skrovet vid framfart blir så litet som möjligt,
s~ro~ och utrustning skall konstrueras så, att en nära minexplosiOn 11~t~ förorsakar. större skador på materiel ell er besä ttnin g.
'·I det folJande skall pg redogöra för, vi lka möjligheter konstruktoren har att klara dessa krav och delar upp åtgärderna i avsnitten
"Magnetism , akustik och tryck".
Jag ska~! ~ven redovisa den utveckling, som f n pågår, och som
resulterat 1 bade moderniseri ngar och nya fartysgtyper .

2. KRAVENS INVERKA N PÅ FARTYGSK ONSTRUK TIONEN
2.1 Magnetism
~tt fartyg omger sig alltid med ett eget magnetfält, vars styrk a
vanerar med fartygets kurs och rörelser. Detta magnetfält åstadkornmer en störning i det jordmagneti ska fältet, och det är denna
störning, som utnyttjas i magnetmino r för initiering a v avfyrin ge n.
Det magnetiska fält, som omger ett fartyg, ka n hä nföras till tre
olika delfält, nämligen
- ett ferromagnet iskt fält härrörande fr ån i fa rtyge t inbyggd ma-
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.
teriel innehålland e magnetiskt material
1
ar
virvelströmm
från
ett inducerat elektromagn etiskt härrörande
elektriskt ledande material
ett elektromagn etiskt fält härrörande från de magnetiska fält,
som omger strömförand e elektrisk materiel.
Problemet är således att eliminera eller att så långt som möjligt
minska de olika tillskotten till fartygets magnetfält. Det ferromagnetiska fältet kan minskas genom tillverkning av skrov och utrustning i omagnetiskt material och genom kompenserin g av k';,arvarande ferromagnet iska fält genom att med ett magnetskyd d as.~ad
komma ett motmagnetf ält. Det inducerade elektromagn etzska falter
kan minskas genom användning av magnetskyd d ?ch det el~ktro
magnetiska fältet, som härrör från elektris~ maten.el, ~an_ . m1nskas
genom en mängd olika konstruktion s- och mstallatwns atgarder.
I resten av detta avsnitt skall olika åtgärder beskrivas, som medför minskning av ett fartygs magnetfält.
2.1.1 Omagnetisk t skrovmateri al
2.1.11 Utveckling, erfarenheter
De första större minsvepare, som byggts a v omagnetiskt skrovmaterial i Sverige, var den serie om tolv kustminsvep are av Arkötyp, som levererades åren 1957-64. Dessa byggdes i huvudsak av
svensk furu. För att nedbringa vikten och samtidigt göra konstruktionerna mindre utrymmeskr ävande tillgreps i så stor utsträckning ,
som då ansågs möjligt, limmade konstruktion er.
Bordläggnin gen är utförd av två skikt diagonalbor d och ett yttre skikt i kravell. Diagonalbor den förstyvar skrovet och tar upp
skjuvpåkänn ingar. Ytterbordläg gninge1> som ä~ tätande, .~r. eJ. li~11mad utan har tvärskarvar na bultade ttll laskbnckor och ar 1 ov ngt
bultad till spanten. Däcken är på de fyra första fartygen i serien
lagda av fururibbor i ett lager utan diagonalskik t. T värskarvarn a
är limmade.
I samband med bl a grundstörnin gar har i ett par fall relativt
stora reparationer fått utföras. Härvid har, som en positiv erfarenhet, kunnat konstateras att limfogar och materialet i övrigt i under..
.
vattenskrop pen varit i god kondition.
karaktar.
allvarltgare
av
flera
varav
Rötskador har förekommit
Skador har uppträtt i back- och huvuddäck. Vatten har trängt
in mellan ribb- och diagonaldäc ken genom läckande skruv- och
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bulth å l samt nåt och har sta nn at k var mellan skikten med rötbildning som följd.
A ven däckshusen har utsatts för rötskador. Karakteristiskt för
dessa är att de i hu v udsak har förorsakats av syllsvam p, som trivs i
sö tvatten och hög temperatur. Skadorna beror i viss utsträckning
på att inläckande regnvatten kvarstannat i dåligt ventilerad isolerin g.

/

2.1.12 Modern träkonstruktion
Utvecklingen av nya limtyper och nya limningsförfara nden ger
i dag ett helt annat utgångsläge beträffande den konstruktiva utformnin gen av träskrov, än som gällde, när M 57 konstruerades.
Hopfogningen av olika för band av trä skedde då med bultförband,
som dels blev relativt komplicerade, dels gav möjlighet till läckage.
Med de lim , som i dag finns till förfogande, kan limfogar åstadkommas, som har större hållfasthet än trämaterialet. Genom att man
med län1pligt konstruktiv utformning kan åstadkomma stora limytor, kan stora krafter upptas a v ett sådant förband. Antalet bultar
i fo garna kan därigenom begränsas till de, som behövs för att d ra
ihop fogen vid limningen.
Aven beträffande impregneringsm ede l har en viss utv eck lin g skett.
Svårigheter har tidigare förelegat att kunna limm a impregnerade
träelement till varandra. Man kan nu i större utsträckning än tidigare utnyttja tryckimpregne rat trä i limmade konstruktioner.
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För att få ett så a llsidigt underlag som möjligt vid va l av träslag,
limsort och impregneringsm edel har marinmaterielf örvaltningen till~amm ans med Svenska Träforskningsi nstitutet gjort jäm förande
prov, först i laboratorieskal a, sedan i fält, med fyra olik a träslag,
sex limfabrikat och tre olika impregneringsm edel. Samtidigt har referensprov gjorts med oimpregnerat virke. Undersökninge n, som påbörj ades i september 1966 har pågått till i mitten av förra året. Den
har givit viktiga erfarenheter för det framtida konstruktionsa rbetet.
Med utn yttjande av de möjligheter den nya limnings- och impregneringstek niken ger och med därtill avpassade konstruktionsprinciper kan en ny skrovkonstrukt ion skisseras enl fö lj ande (bi ld 4).
Bordläggningen , kan utgöra dubbel bordläggning, där borden
kantlimmas mot varandra och även limmas mot spanten.
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de inte kommer att "a rbeta" 1110t va randra vid fartygets rörelse r i
sjön. Detta medge r, att hela skrovets utsida - bordläggning och
däck - kan beläggas med ett anta l skikt glasfi berarmerad epoxiplast , vilket kommer att mimka skrovets vattenupptagning.
Däckshus tillverkas i glasfiberarmerad po lyester.
En sålunda skisserade konstruktion torde i jämförelse med Arkötypen bli väsentligt enklare, lättare, styvare och bättre rötskyddad.
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2.1.13 Plastkonstr uktion

Bild 4.
Modern träk onstruktion .

Kölens konstruktion förenklas och antalet bultar minskas.
Föreningen mellan däcksbalkar och spant förenk las genom att
spanten lamellimmas till en sammanhängande ram.
Däcken utförs i plywood eller armerad plast, som limmas till
däcksbalkar och balkvägare.
Antalet bultar och skruvar reduce ras. Bultarnas huvudsakliga
uppgift blir att sammanpressa limfogarna.
Eftersom konstruktionen blir hellimmad, kommer de olika m gående detaljerna att bli stelt sammanfogade med varandra, så att
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Användningen av annerad plast (AP) för olika än dam ål ökar
inom hela det industriella ve rksamhetsområdet. Som skrovmaterial
för nöjesbåtar och mindre bruksb åtar har det num era helt slagit ut
träet, främ st beroende på plastbåtens mycket ringa underhållsbehov
jämfört m ed en motsva rande träb:lt. Denna egenskap jämte det förhållandet att p lastmaterialet är omagnetiskt och icke ledande har
medfört, att användning av AP som skrovmaterial för örlogsfartyg,
i för sta hand minsvepare, förefallerattraktiv .
Många utredni ngar har gjorts och många art iklar har skrivits om
AP:s lämplighet som skrovmateria l för fartyg, men ännu har ingen
plastminsvepare sjösatts. En relativt omfattande försök sverksamhet
har emellertid ägt rum , framföra llt i Storbritannien men även i
USA och Tysk land, och i Storbritannien byggs f n världens första
minjaktfartyg i AP.
Va rför har man då gått så långtsamt fram, när det gäller att utnyttja AP som skrovmaterial för fartyg? Jag skall fö rsöka lämna
en beskrivning av vilka svårigh eter, som föreligger.
Det i lan1inatet ingående hartset kan vara av i huv udsak tv å
typer, nämligen polyester- eller epoxityp. Av dessa är harts av polyestertyp mest använd, främst på grund av att den härdar vid
rumstemperatur, är billigare och dessutom mera tillverkningsvänli g
än epoxi. Epoxihartset har bättre hållfasthetsegenskaper och en
mycket god vidhäftnin gsförmåga.
Som armering kan en mängd olika material användas. Det vanligaste är glasfiber i form a v v ä v, matta eller ro ving. I mattan ligger glasfibrerna kors och tvärs utan ordning. I roving ligger fibrerna i strängar flä. t2.de i två riktningar.
Det finns många olika type r av polyester-plaster, svarande mot
olika användningsområden. Den vid konventionell båttillverkning
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r
an vända poly es tern (general purpose) är vanligtvis baserad p å
ortoftalsyra. För de mera krävande uppgifterna i större skrov väljer
man en polyesterplast, som är baserad på isoftalsyra, och som har
bä t tre våthållfasthet än den normala båtkvaliten, men som också
är dyrare än denna.
För att man från utgångsmaterialet skall få ett färdigt plastlaminat krävs ett flertal tillsatser till hartset, nämligen en härdare
för att initiera härdnin gen, en acelerator för att reglera härdförloppet, tixotropa tillsatser för att vid behov öka viskositeten, pigment för färgsättning sam t andra tillsatser, svarande mot särskilda
behov. Det sagda får illustrera hur många faktorer, som kan påverka den slutliga produkten.
Som redan nämnts, utgörs armeringen vanligen av glasfiber i
form av väv, matta eller roving. G lasmaterialet kan vara av olika
kvalitet, men för det ändamål, som detta anförande avser, specificeras en glaskvalitet med mycket låg alkalihalt. För att erhålla
god vidhäftningsförmåga till hartset, behandlas glasfibrerna på speciellt sätt. Det färdiga laminatets glashalt kan varieras inom vissa
gränser genom att man använder olika typ eller kombinationer a v
armering. Högre glashalt ger högre hållfasthet men något försämrad
vatten- och väderbeständigheL Lloyd' s Register föreskri ve r en glas, halt mellan 25 och 28,5 OJo vid kontaktuppläggning av laminatet.
Vid användning av enbart roving som amering kan en glashalt på
45-50 OJo uppnås.
Genom att noggrant specificera fordringarna på harts och armeringsmaterial tror man kanske, att man kan behärska det färdiga
laminatet. Så enkelt är det emellertid inte. En beställare måste även
noga specificera och kontrollera tillverkningsprocessen och med
provtillverkningar undersöka, att uppställda hållfasthetskrav innehålls.
Det slutliga resultatet är helt beroende av utförandet vid uppläggningen av laminatet. En mycket noggrann processkontroll är
därför nödvändig, samtidigt som vissa grundläggande krav på arbetslokalerna, förrådslokalerna och persona len måste ställas.
Processkontrollen kräver särskilt utbildad personal. Läggningen
av varje skikt måste övervakas och journalföras. Härdning och
geltider kontrolleras. Kontroll skall ske av det färdiga laminatet
dels beträffande hårdhet, innehåll av håligheter och vidhäftning,
dels beträffande hållfasthet och glashalt.
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Bild 5.
Form till plastskrov .

Skrovet kan utföras med bordläggningen antingen i enkellaminat
eller i sandwich. Båda utförandeformerna har sina för- och nackdlear. Vid val av konstruktionsmetod måste olika egenskaper vägas
in, och för minsvepare måste inte minst motståndsförmågan mot
stöt beaktas. Svårigheten med sandwich är härvid dels att få tillräckligt god bindning mellan kärnmaterial och ytterlaminaten och
dels att ha ett kärnmaterial med tillräcklig hållfasthet och samtidigt
låg vikt. Vid enkellaminatkonstruktion är problemet förbindningen
mellan spant och bordläggning.
Själva tillverkningen av stora skrov i AP kräver speciella arrangemang. Dessa kan naturligtvis varieras på många sätt. Det engelska företaget Vosper Thornyeraft i Woo lston har för Ministry of
Defence tagit fram en industriell metod för tillverkning av skrov
317

Bild 7.
Tillverkning av diick.

Ovanför formen löper en travers med arbetsp la ttfo rm ar och en
mekanisk matnings- och vätnin gsanord nin g för glasmal:erialet, en
s k dispenser (bild 6).

llild 6.
Arbetsp /auformar och dispc11Sn.

upp t ill 200 fot i AP. Metoden t ill ämpas vid d en nu påaående tillve rknin gen av sk ro vet till ett 153 fots minjaktfartyg /'enkellaminatko nstr uktion. Sk rovet läggs på insidan av en i fl era d elar tillv erkad for m, som ger skrovet dess exakta y t te rForm (b il d 5).
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Hartsindränkt glasmaterial matas ned mot formen, d ~tr lag ren
handuppl äggs p å van li gt sätt. Bordläggningen tillverka" i ett enda
stycke, och tillräckli g la minattj ock lek byggs upp successivt. Ti llverknin gen måste ske kontinuerligt utan a lltför lå nga uppeh:l ll mellan d e o lik a skik ten (högst ca 24 timmars uppeh å ll ).
D äck, skott etc tillve rkas p å sä rskilda mallar (bil d 7) och monteras d ärefter i skrovet.
När skrovet är färdi gt, t as den aktra delen och midskeppsde la rn a
av fo r m en bort, och sk rovet sjös;itts, v il a nd e på for m en s botte nd el,
so m är förse dd med hjul (b ild 8).
:Jl9

ycroft kommer att sjösättas inom kort. Leverans av fartyget beräknas ske nästa år, varefter utprovningen av världens största plastfartyg kommer att kunna börja. Härvid kommer många erfarenheter att vinnas, som torde bli grundläggande för plastens fortsatta
användning som skrovmaterial för större fartyg. Om proven utfaller v~il, har träet fått en mycket svår konkurrent som omagnetiskt
skrovmateria l.
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Bild 8.
Skrovet färdigt /ör sjöscittning.

Detta var några problem i samband med tillverkningen. Det
finns även andra problem, som berör hål lfasthetsegensk aper, beräk ningskriterier etc.
En viktig fråga är materialets påverkan i kontakt med vatten ,
speciellt när konstruktionen ä r belastad. En stark nedsä ttning av
hållfastheten kan erhållas. Hur reagerar materialet vid stark kyla?
Eftersom laminatet är amisotropt, kräver det en mycket omsorgsfull deltaljkonstruk tion, för att armeringen skall utföras optimalt. Det är mycket komplicerat att beräkningsmäss igt behärska
detta.
.Materialets inhomogenirer är ytterligare en källa till svårigheter.
V1d belastnmg av en konstruktion kan man få delaminerino- inn a n
b'
armeringens fulla hållfasthet utnyttjas.
Till sist ska ll ytterligare en egenskap hos det armerade plastmaterialet nämnas, nämli gen dess låga styvhet, vi lk et gör, att skrovet
och i detta ingående förband van ligen mås te dimen sioneras efter
styvhet och inte efter hållfasthet.
Skrovet till det minjaktfartyg, so m nu byggs vid Vosper Thor320

2 .1.2 Maskineri och övrig utrustning
Generellt gäller att man skall undvika ferromagnetisk a material.
I sådana maskiner och apparater, där ferromagnetisk t material
erfordras för materie lens funktion , t ex i elektriska motorer och
generatorer, transformatore r etc, bör material med låg koercitivkraft
väljas, d v s i magnetisk t avseende mjukt material, vilket medför
att kvarstående magnetisering, efter det att yttre magnetisering upphört, år liten .
Där ferromagnetisk t material a v hållfasthetsskä l måste användas,
t ex i diselmotorerna s vevaxlar, bör material med hög koercitivkraft väljas, vilket medger att maskin en kan behandlas i en komponentstation med god bestående verkan.
I sådana konstruktioner , som måste utföras av metalliska material, bör materialet helst utgöras av aLJStenitiskt stål, d v s omagnetiskt stål med låg permeabilitet, som förutom sina omagnetiska
egenskaper även har dålig förmåga att inducera virvelströmmar .
Där aLJStenitiskt stål av olika skä l är mindre lämpligt, utnyttjas
aluminiumlege ringar och bronser.
Framdriftssyste met utgör en stor del av fartygets metalliska material. Härav utgör dieselmotorn den mest svårbemästrade delen
med normalt endast ca 30 °/o omagnetisk vikt. Genom att så långt
det är möjligt utnyttja omagnetiska material, kan man få upp ande len omagnetiskt material till ca 75 °/ o av totala vikten. De återstående magnetiska vikterna utgörs i hu vudsak av vevaxeln, vevstakar, nockaxlar och ventiler. Genom att kompensera dessa delars
magnetiska inverkan med permanenta magneter och dipoler, kan
man uppnå en omagnetisk vikt på ca 98 °/o.
Stirling-motorn , som av andra orsaker kan anses lämpad som
minsv eparmotor, har i normalt utförande en drygt 50 °/o-ig omagnetisk ande l, men denna kan ökas till ca 80 °/o utan större merkost24
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nader. Med ytterligare utvecklingsarbete torde likn ande siffror som
för dieselmotorn kunna uppn ås.
Gasturbinen erbjuder vissa fördelar både för propeller- och generatordrift. Eftersom dess vikt per hk är låg jämfört med dieselmotorns, kommer den magnetiska v ikten för en viss insta llerad effekt att bli liten jämfört med vid en dieselinstallatioa.
Reduktionsväxlar och trycklager kommer naturligtvis att innehål la
visst ferromagnetiskt material i form av bl a kugghjulen, men hu sen bör utföras i t ex alumin ium legering och detaljerna i övrigt i
brons eller austenitiskt stål.
Propelleraxlar och propellra r kan lämpli gen utföras i a ustenitisk t
stål eller brons, även om vissa delar i prope ll rar med vr idbara blad
måste göras av magnetiskt material.
Hjälpmaskine r för maskiner iet och däcksmaskiner fö r ankrin g,
för halnin g och svepning bör tillverkas i brons el ler austen iti skt m<'. terial.
Luftvärnspjäser med ammunition brukar utgöra en relativt stor
magnetisk v ikt. Genom att i stället tillgodose luftförsvaret med lvwbotar med utskjutningsställ, som vanligtvis i stor utsträckning
består a v omagnetiska material, kan den magneti ska vikten redu ceras.
Elektriskt Ledande kretsar
För att und vika att vi v elströmmar induceras i installationer av
elektriskt ledande material, bör slutna kretsar, som omger stö rre
ytor, undvikas. Om möjligt används oledande material - koppa rrör i sa ltvattenförande ledningar ersä tts med gummi slang eller plaströr. Där ledande material måste bibehållas, är det nödvändigt att
med iso lerande mellan stycken bryta kretsarna. Utnyttjande av olika typer av plastma terial kommer att kunna ske i ökad utsträckmng.
Som i all a avseenden, nä r det gä ller minskning av fartygets magnetiska fält, måste man även arbeta med detaljerna för att total resultatet skall bli gott. Dörrkarmars, handräck ens , lejdares etc
konstruktion måste beaktas.
2 .1.3

2 .1.4 Elektriska installationer

För den elektriska installationen gäller att kablarna hör läggas
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så, att magnetfälten f rån de olika ledarna kompenserar varandra
vid olika förekommande belastningar. Generatorer och elmotorer
bör konstrueras så, att deras stö rfält blir så litet som möjligt.
D etta är ett område, som erfordrar ett stort detaljarbete och
stor noggrannhet.

2.1.5 Installation av magnetskydd
Jag har tidigare redogjort för olika metoder att minska ett fartygs magnetiska fält. Dessa metoder kan dock långt ifrån eliminera den permanenta och inducerade magnetismen i fartyget. För att
motverka denna kan man installera mer eller mindre fulländade
magnetskydd, som består a v kabelslingor i fartyget, vilka matas
med likström. Strömmen i slingorna åstadkomm er magnetfält, som
motverkar fartygets kvarvarande magnetfält, här rörande från permanent och inducerad magnetism.
Magnetskyddet kan innehålla dels slingor, som matas med konstant ström, dels slingor som matas med varierande ström, beroende
på fartygets kurs samt fartygets rullnings- och sta mpnin gsvinklar.'
D et goda resultatet från användande av en magnetskyddsanläggning är i bög grad beroende av besättningarnas kunskaper om avmagneti seringens teknik och deras förmåga att iakttaga de regler
och föreskri f ter, som gäller.

2.2 AKUSTIK
2.2.1 Allmänt
I de akustiska minorna påverkas avfyringsorganen av den akusti ska störning, som t ex ett fartyg åstadkommer. Den uppfångade
akustiska signa len a nalyseras i a v fyringsanordningen med a v seende
på styrka, frekvensområde, varak tighet och ljudkurvans utseen de.
Om avfyringsorganets karakteri stik överensstämmer med den erhå lln a signa len, sker a v fyring.
Ett fartygs akustiska spektrum sträcker sig från ca l till ca 2 000
Hz och högre. En minas avfyringsorgan kan utnyttja en större eller
mindre del av detta frekvensområde och kan ligga i vilken del av
området som helst. Företrädesvis utnyttjas lägre frekvenser, som gör
minorna svårare att röja.
Det frå n ett fartyg utstrå lade l ju det a v betydelse i det här sam323

manhanget, härrör främst fr3.n propellrar och framdrivningsm a
skineri med hjälpmaskiner.
De konstruktiva åtgärder, som kan vidtas, måste rikta sig m
varje enskild störningskälla.

2.2.2 Ljuddämpande montage
Generellt gäller att alla roterande maskiner skall uppställas på
vibrationsdämpande element för att förhindra att störningen frå
resp maskin genom bädden vidarebefordras ut till skrovet och dä rifrån sedan emitteras ut i vattnet. Aven anslutningar av bränslerör,
kylvattenrör, sug- och tryckrör måste uppmärksammas, så att erforderliga elastiska element insätts, och systemen i övrigt konstruera ~
så, att inga störningar går ut i fartyget eller vattnet den vägen.
Motorer måste förses med mycket god ljuddämpning och avgas·
ledningar och ljuddämpare isoleras väl från skrovet.
I stället för roterande omformare kan ev statiska omformar
installeras.

2.2.3 Isolerande kåpor
A ven det luftburna ljudet från maskiner fångas upp av skott
och däck och kan den vägen stråla ut i vattnet. Det lufnburna ljudet måste därför dämpas, vilket kan ske vid källan genom inklädnad av den störande maskinen eller genom beklädnad av omgivande
skott och däck m m med ljudabsorberande material. Inbyggnad a
maskiner kan ske med en omgivande låda/eller genom direkt beklädnad av maskinen med akustiskt material. Genom den senare
metoden har man fått ned ljudnivån från en dieselmotor med up p
till 30 dB. Luftintag och fläktsystem kan utgöra starka störningskällor och måste då förses med ljudabsorberande beläggning eller
annan form av ljuddämpnin g.

2.2 .4 V al av framdriftsmaskineri
Ur akustisk synpunkt är dieselmotorer besvärliga störningskällor
med relativt lågfrekventa störningar. Här ger stirlingmotorn vissa
utvecklingsmöjligheter, eftersom denna jämfört med dieselmoto rn
har mycket låg ljud- och vibrationsnivå. A ven gasturbiner är ur
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akustisk synpunkt fördelaktiga. På grund av sitt höga varvtal blir
störningarna av hög frekvens, vilket innebär att de får kortare
räckvidd än de lågfrekventa. Elektrisk överföring av propellereffekten från en på lämpligaste plats i fartyget uppställd, väl isolerad
dieselgenerator till en elektrisk propellermotor kan vara en lös~
ning, som ger liten akustisk utstrålning. A ven hydraulisk överföring kan visa sig förmånlig .

2.2.5 Propulsorn
En betydande störningskälla är naturligtvis den i vattnet befintliga propellern. Störningarna härrör sig främst från av propellerbladen framkallade tryckvariationer samt ev kavitation och
propellersång. Val av propellerdata kräver stor omsorg och erfarenhet. Kavitation kan undvikas genom minskning av tryckgradienten
i området kring n a vet och på bladspetsarna.
Propellerbullret kan dämpas, genom att man omger propellern
med en dysa eller genom skärmning av bullret med en luftridå.
Effektiv inbyggnad av propellern får man om man för framdriften utnyttjar vattenstråldrift, där propellerpumpen är inbyggd
i skrovet och kan skärmas med ljudabsorberande material. Vattenintaget måste utformas omsorgsfullt, så att inloppskavitation undviks. Vattenavloppet kan placeras ovan vattenlinjen.

2.2 .6 skrovkonstruktionen
Av stor betydelse för minskning av bullerutstrålningen är själva
skrovkonstruktionen och val av material i denna. Ett stålskrov fortplantar stomljudet bättre än ett träskrov. Trä och armerad plast
är ungefär likvärdiga i detta avseende. För att dämpa bullerutstrålningen kan många konstruktiva åtgärder vidtas, t ex tillverkning
av bordläggningen i flera skikt med ljudabsorberande material som
mellanskikt, eller genom att lägga en ljudavskärmande ridå av luft
e d runt undervattenskroppen.

2.3 TRYCK
När ett fartyg rör sig genom vattnet, uppstår omkring fartyget ett
tryckfält, som består av ett övertryck vid fartygets förstäv, ett un325

~ertryck längs fartygets hela längd
t~ll ett ~vertryck igen. Overtrycken

för att vid akterstäven övergå
har ett kort förlopp och kan
hknas v1d det övertryck, som en våg förorsakar, medan undertrycket har ett relativt långt förlopp och knappast kan förorsakas a
något annat än ett fartyg.
Detta f?rhållande utnyttjas för konstruktion av tryckminor,
vars avfynngsorg an konstrueras för undertryck av mera långvari g
karaktär, storleksordn ingen 5 till15 sekunder.
Vad kan man då göra för att "lura" tryckminorn a? Eftersom
~ry~.kdiffer~nsernas storlek är beroende a v fartygets fart, kan man
1 nodfall ga fram mycket sakta, för att inte åstadkomma tillräckligt st~r tryckdif~erens, för att minan skall utlösas, eller gå mycket
fort, sa att den tid, undertrycke t varar, blir så kort, att minan inte
godtar tiden, som härrörande från ett fartyg.
Det~a är emellertid inga konstruktiva lösningar på problemet.
Teoretiskt kan man tänka sig utforma för- och akterskepp mycket
skarpa med en fyllig midskeppsde l, så utformad att undertrycke t
får mycket kort varaktighet. Andra möjligheter vore att med någon
~orm av flal?s bryta undertrycke t på lämpliga ställen, för att därIge~:oi~1 förhindra ~tt undertrycke t får ti ll räcklig varaktighet för
utlosmng av en mma. - Inom detta område finns utrymme fö r
, okonvention ellt skapande!

Bild 9.
Provsek tion av pla stskmv.

2.4 STOTSAKE RHET
Minsveparen skall uppsöka mininfektera de vatten och arbeta där.
Fartyget skall naturligtvis helst vara så konstruerat, att inga minor
utlösas, när det passerar minornas närhet. Om en mina i alla fall
utlöses,. skall minsveparen kunna undgå väsentliga skador på skrov,
utrustn~ng och besättning. Det vore orimligt att kräva, att minsveparen 1 alla lägen skall kunna utstå en minexplosio n utan större
skador. Det ~äller att finna ett rimligt krav på stöttålighete n, som
svarar mot minsveparen s normala funktion.
Det skulle föra .för långt att i det här sammanhan get gå in på
~~1dervatten~exploswnens förlopp och verkan eller på de grundlaggande ynnc1perna för stötskydd. Jag skall i stället beröra några
problem 1 samband med konstruktion av minsveparsk rav i AP och
trä med avseende på stöthål-lfasthet.
Användande av AP i fartyg's skrov innebär att man ger sig in p å

okända områden. För att klargöra bl a stöthållfasth etsprobleme n
byggde brittiska Ministry of Defence en del av ett minsveparsk rav
i full skala (bild 9) och gjorde omfattande prov med denna, bl a
sprängprov.
.
.
.
Den konstruktio n som provades var en sandwichko nstruktiOn 1
glasfiberarm erad polyester, där kärnan utgjordes av en sorts lådor
av pressad AP. Sprängprov en visade, att konstruktion en inte klarade de uppställda stötfordring arna. Svårighet förelåg att få tillräcklig bindning mellan kärnan och y tterlaminate n.
Då togs en ny bordläggnin gskonstrukti on fram som provades
först med paneler, sedan med en helt ny provsektion. Den nya konstruktionen var en enkellamina tkonstruktio n i glasfiberarm erad polyester. Stötproven visade svårigheter att få tillräcklig bindning
mellan bordläggnin g och spant, resp vägare, varför man tillgrep
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utvägen att bulta spant och vägare till bordlägg nin gen. Härigeno m
erhölls godtagba r stöthållfa sthet.
A ven i Tyskland och USA har provning a v plastkon strukti oner
i liknande skala företagits .
Inom marinma terielförv altningen har inför utvecklin gsarbetet fö r
M 70 en systemat isk stötprovn ing företagits av bordlägg ningspan eler av olika konstruk tion och i såväl trä som plast. Försöken har
skett med panelern a inspända i den s k Starkmy ggan. Det är naturligtvis omöjligt att i sådan liten skala, som provning en här skett,
efterlikn a de verkliga förhållan dena, men v issa slutsatser om proven kan ändå dras.
Icke oväntat visade sig en tung fiskebåtskonstruk tion i ek med
dubbel bordlägg ning vara den ur stötsynp unkt motstånd skraftiga ste, men den är för tung för att användas i en större minsvepa rkonstruk tion .
Vid provning av de moderna trä- och plastkon struktion erna uppträdde de första svåra skadorna i form av delamine rin g mellan
spant och bordlägg ning samt brustna spant.
En konstruk tion, som visade sig vara ytterst intressan t, var en
ren sandwich konstruk tion i glasfiber armerad polyester med PVCcellplast som kärnmate rial, och där spant och vägare ersatts av en
, uppdime nsionerin g av ytterlam inat och kärna.

3. UTVEC KLINGS LINJER
De allmänna synpunk ter på minsvepa rkonstru ktion, som nämnts
tidigare, kan i olika utsträckn ing återfinna s i de nybygge n eller moderniseri ngar, som företagits under senare å r. De fartyg som åsyftas är de franska minjaktf artygen typ Circe, det brittiska minjaktfartyget, som är under byggnad vid Vosper Thornye raft samt ett
par tyska och brittiska ombyggn ader av minsvepa re till minjaktfartyg. Publicite ten kring de nämnda fartygen har inte varit särskilt stor, varför någon detaljkän nedom om konstruk tionerna inte
föreligger, men fartygen uppvi sar vissa gemensam ma utvecklin gslinjer, som kan vara värda att notera.

3.1 Circe
Vid Construc tion Mecaniq ue de Normand ie byggs för franska
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Bild 10 .
Circe sjösattes den 15 dec 1970.

marinens rä·k ning en serie om fem minjaktf artyg av helt ny typ.
Den första enheten i serien, Circe, sjösattes och påbörjad e sina provturer i decembe r förra året (bild 10).
Fartygen är intressan ta i flera avseende n, som karaktär iserar den
pågående utvecklin gen.
Fartygets huvuddim ensioner är: län gd 46,50 m, bredd 8,90 m.
Deplacem entet är ca 500 ton.
skrovkon struktion en är utförd med tanke på både låg magnetism, liten akustisk utstrålni ng och god stötsäker het. Skro:et är
utfört i en sandwich konstruk tion, beståend e av två lager hellimm at
trä med ett lager skumpla st emellan. Plastlagr et förhindr ar utstrålning av buller från fartygets inre och tar upp stötenerg i från un derv a ttensexplosioner.
Propulsio nssystem et består av två skilda anläggni ngar, en för
förfl yttnin g och en för minjakt (bild 11).
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Bild 11.
Circe har tv& propulsionssystem .
Bild 12.
Hydrofonanläggningen best&r av en spanings- och en klassificeringsanläggning.

l

l

Vid förflyttningar med farter upp till 15 knop utnyttjas en dieselmotor kopplad till en vridpropeller.
Vid minjakt, som kräver tyst drift, används två aktivroder av
Pleugers tillverkning, som är monterade på underkant av fartygets
roder. Elmotorerna driver var sin sexbladiga propeller med ca 1,2
m diameter. Varje motor utvecklar 120 hk vid 300 rpm, vilket ger
fartyget en maximal jaktfart på 7 knop. Propellermotorerna matas
av var sin 120 kW dieselgenerator.
Vapensystemet är konstruerat för att möjliggöra upptäckt, lokalisering, identifiering och oskadliggörande av avståndsminor på upp
till 60 m djup. Vapensystemet består av:
ett radiona"trigeringssystem med stor precision
en navigeringsradar som arbetar tillsammans med bojar med liten a v drift
en skrovfast hydrofonanläggning typ DUBM - 20 A
utrustning för oskadliggörande av minor, bl a bestående av trådstyrda undervattensfarkoster ECA typ P AP samt 1 O röjdykare
en 20 mm apjäs.
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Eftersom hy drofonanläggningen är förutsättningen för hela minjaktmetodiken skall vi titta närmare på den. Hydrofonen upptäcker
minor genom dessas ekon på avstånd från förstäven mellan 150
till 450 m och klassificerar ekona genom tydning av skuggornas geometrisl\:a form på avstånd mellan 100 och 200 m, när minorna ligger på l O till 60 m v attendjup. Denna an läggnings upplösning är
sådan att ett föremålmed en projicerad yta ned till 0,2 m 2 kan
identifieras.
För att samtidigt klara dessa uppgifter består hydrofonanläggningen i själva verket a v två oberoende enheter, en för spaning och
en för klassificering (bild 12).
Svängarnas orientering i sida medger 360° överblick över botten.
Spanings- och klassificeringsanläggningens svängare kan både v ridas och lutas oberoende av varandra.
Svängarn a ä r sta:biliserade så, att avv ikelsen :blir mindre ä n 0,1 °
vid 20 ° rullning och 5° stampning.
De i hydrofonanläggningen ingående delarna framgår av bild 13.
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Bild 13.
Circe s hydrofonanläggning.

l

2, 3
4

5
6
7

-

Neoprendom med svängare
Bottendelar inklusive hiss och stabiliseringsanordn ing
Sändnings- och mottagningsutrustni ng
Bord med presentationsorgan för spaningsanläggninge n
Bord för klassificering
Enhet för inställning av avståndsområde och söksektor för
spanings- och klassificeringsanläg gningarna

De olika enheternas sammankoppling framgår av bild 14.
Provturerna m~d Circe bör vara avslutade nu, varefter fartyget
under andra halvaret 1971 kommer att utföra tekniska - taktiska
prov. Resultaten avvaktas med stort intresse.
Bild 14.
Hydrofonanläggningens enheter.

Brittiska om- och nybyggnader
Et~ an t~ l. minsvepare ~v den brittiska " -ton" -klassen har byggts
om tdl mmJaktfartyg (bdd 15). Ett ytterligare minjaktfartyg med
samma arrangemang och utrustning men med skrovet utfört i armerad plast är f n under byggnad vid Vosper Thornyeraft och får
an tas utgöra prototyp till en kommande serie.
Minjaktfartyg i AP får en del av sin utrustning från en utrangerad "-ton"-minsvepare, varigenom tiden fö·r framtagning av en
plastprototyp kan minskas ned.
3.2
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Fartygets huvuddimensioner blir: längd 43,3 m, bredd 8,5. Deplacementet blir ca 400 ton.
Skrovet utförs som en enkellaminatkonstru ktion i glasfiberarmerad polyester. Den principiella konstruktionen framgår av bild 16.
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Bild 16 .
Minjaktfartygets skrovkonstruktion.

Bild 15.
Ombyggd "-ton" -minsvc par e.

Vapeninstallationen utgörs dels av en 40 mm apjäs för luftförsvar, dels av ett minjaktsystem bestående av
en skrovfast hydrofon typ 193, tillverkade av Plessey, för upptäckt och klassificering av avståndsminor
en navigeringsradar, som fastställer fartygets läge i förhållande
till bojar med liten avdrift
ett plottingbord för markering av minornas lägen
flottar och materiel för oskadliggörande av minor, samt
radioanläggning för kommunikation mellan fartyg och flottar.
De ombyggda träminsveparna har redan utprovat utrustning och
minjaktmetodik. Plastprototypen kommer att sjösättas inom kort
och beräknas kunna vara i operativ drift nästa å r.

Prop ellermaskineriet utgörs av två Napier Deltic dieselmotorer,
kopplade till var sin propelleraxel. Max fart ca 16 knop. Vid minjakt används två aktivroder, vars propellrar är mekaniskt kopp lade till var sin dieselmotor och som ger en högsta fart på ca 7
knop. Aktivrodren medger en utomord entlig noggra nn navi gerin g
och manövrerin g av fartyget.
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3.3 Tyska ombyggnader
Tyskland har levande erfarenhet av minrOJmng, eftersom rOJningen av farvatnen omkring Tyskland efter andra världskriget
fortfarande pågår.
För att klara denna minröjning har en hel del nybyggnader ägt
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kring svävaren mycket begränsat.
Om svävaren har full amfibieförmåg a blir bullerutstrålnin gen i
vattnet mycket begränsad. Har svävaren vattenpropellra r, blir
störningen från dessa avsevä rd, men kan minskas, om man istället
utnyttjar vattenstråldrif t.
Några svävare, so m byggts för minj akt existerar veterligen icke,
men projektutkast har gjorts p å svävare/minjak tfartyg, där hydrofonutru stnin gen utgö rs av bogserad hydrofon (VDS).
Förutom fördelarna ur magnetisk, akustisk och trycksynpunkt
kan man dock redovisa även en viss nackdel med ett svävarprojekt
en! ovan, nämligen svårigheten att få exakt !bestämning av minans
l~ige med en bogserad hydrofo n.
Onekligen kommer svävaren att erbjuda n ya möj li gheter att få
fram minj aktfa rtyg med lä mpli ga egenskaper.

Bild 17.
Tyska min sveparen Fulda efter ombyggna d till m in jak tfar t yg.

ru.m: Av dessa har två minsvepare a v Lindau-klassen byggts om til l
m~n~aktfartyg efter samm a principer, som gä ll er för de brittiska
millJ a ktfartygen (bild 17).
.. Som framgår av bi lden har överbyggnaden fö rlängts till ungefär,
dar den stora kabeltrumman tidigare var placerad. För framdrift
och m a növ~~rin g und ~r minj akt använd s två på akterspegeln anbragta, ned fa llba ra akt1 v roder a v typ Pleuger.

4. SLUTORD
Utvecklingen av minvapnet ställer allt större krav på minsveparens konstruktion. Forskning och utveckling anvisar nya men kostnadskrävande lösningar på problemen att åstadkomma omagnetiska, tysta och stötsäkra minsvepa re, samtidigt som nya hydraakustiska hjälpm edel ändrar minröjningsme toderna.
Att finna en max imal lösning på alla problem är ur både teknisk
och eko nomisk synpunkt inte möjligt - som vid alla fartygsbyggen
måste den optimala produkten bli en kompromiss mellan olika målsättnin gar.
D e i andra länder pågåen de nybyggnaderna av minja ktfartyg sker
med sto ra insatser av pen gar och skaparkraft. Resulta tet torde komma att bli vägledande fö r utveck lin gen inom den nä rm aste framtiden.
Andras erfarenheter får man inte till skänks. För att kunna följa
med i utveck lin gen måste vi själva forska och kanske göra lik a
djärv a satsn in gar, som våra koll eger i andra länder gör.

3.4 Sväv are
I olika sammanhang har svävarens egenskaper framfö rts som i
vissa falllämpliga för minj aktfartyg.
Den låga magnetisk a v ikten placerad ovanför v att net ger farkosten goda magnetiska egenskaper.
Trots att farkosten vilar på en lu ftkudde blir tryckfä ltet om336
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P PERSSON

Sovjetryskt ubåtskrig i astersjöområdet under andra
världskriget*

Minenjagd

UBATARNA ANYO BLOCKERADE I FINSKA VIKEN 1943
Vintern 1942-43 blev betydligt mildare än de närmast föregående. Visserligen var Kronstadtviken i sin helhet isbelagd redan
i början av decemb er, men i slutet av månaden svallade havet fritt
väster om Boglandmeridianen 27 °0. Blockaden av Leningrad hävdes plötsligt i mitten av januari, då ryssarnas offensiv återställde
landförbindelsen österut till den belägna staden. Större delen av dess
försörjning skedde därefter landvägen. I slutet av månaden ändades
den tyska tragedin vid Stalingrad och bistra tider tycktes stunda
för den tyska fronten i Ryssland.
Baltiska flottans Ubåtsbrigad förberedde sig under övervintringen i Leningard omsorgsfullt för en ny offensiv mot fiendens sjöförbindelser. En utbrytning likt den, som genomförts under 1942 års
scglationsperiod. De svåra förlusterna till trots disponerade den nye
brigadchefen, kapten l.rangen S. B. Verchovskij, fortfarande över
minst 20 stridsdugliga ubåtar. A v dessa var nio eller drygt hälften
av SC-typ. Av S-klassen fanns blott fyra kvar: S 4, S 9, S 12 och
S 13. Gamlingen D 2 samt m.inubåtarna Lembit och L 3 var intakta,
likaså fyra små M-båtar. En tredje minutläggare L 21 varickeän fullt
färdig. Detsamma var fallet med tre ukryssare K 52, K 53 och
K 56. Den färdiga K 51 hölls , liksom 1942, tillbaka, då man tvivlade på dess förmåga att forcera minfälten . Båtarnas motståndskraft
mot minor hade ökats och deras uthållighet till havs pressats till tre
månader genom extra bränsletankar.
Vid islossningen höll sig de första SC-båtarna beredda att löpa ut
från Nevan till Kronstadt och därifrån vidare till den sista utposten Lavansaari. On laddades efterhand upp till en stödjepunkt av
rang. Brigadens stab flyttade över till Kronstadt. Minsvepare, mtb,
talrika nya patrullbåtar samt attackflyg var redo stöda offensiven.
Luckor skulle röjas i minfälten och bevakarna av dessa drivas bort.
Detta ledde till flere vi lda skärmytslingar mellan lätta stridskrafter
"- D e första avs nitten av :Jrti keln å terf inn es
före g. häften av TiS.
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sidan 73-90 och 109-165 i

i Finska vikens östra hälft. De stora ryska krigsfartyg en börjad
åter bli stridsdugli ga, men deras utlöpande var icke aktuellt. De l å ~
kvar i Leningrad 1943 , liksom året därpå.
Den ryska ubåtsoffen siven 1942 hade mot hösten åstadkomm i
ett kaotiskt tillstånd inom Tysklands sjöfart på Ostersjön. Mot all ~
antagande n måste handelsfar tygen dirigeras in på bestämda, tids·
ödande tvångsrutt er och ledsagas a v fåtal iga eskortfarty g. Dy li ka
fanns inte i tillräcklig t antal och svårartad stockning uppstod efterhand i hamnarna . Kriegsmar ines bästa och lugn aste övningsom råde
var allvarligt hotat av ubåtar. Snart nog blev tyskarna övertygad e
om att finnarna haft rätt beträffand e de bästa metoderna att mota
Olle i grind. De had e föreslagit en avreglerin g av Finsk a
vikens smalaste del med ubåtsnät och fortlöpand e övervakni ng av
hel a viken med ubjägare, men den tyska l edning~n hade beteckn at
åtgärderna som alltför omfattand e och orea li serbara. Med uppbrin gande av alla tillbudsstå ende medel lyckades man slutligen reducer;1
ubåtarnas framfart till ett minimum.
Visa av erfarenhet erna vidtog tyskarna våren 1943 synnedio-e n
vidlyftiga åtgärder för att skydda sina sjöförbind e lse r mot ö:ergrepp från ubåtarna, som på nytt väntades bryta sig ut. En upprepning av den betungand e och långsamm a eskorttjän sten var icke
, alls önskvärd. Denna gång måste havsvarga rna till varje pris isoleras
från öppna havet. Minspärra r och framförall t ubåtsnät skulle nu
hejda ubåtarna, kontinuerl ig jakt hetsa andan ur dem. D e till
Finska viken - gemenligen kallat "Badkaret " - förlagda tysk a
förbanden var av samma struktur som föregående år : Minläggar e,
minsvepar e, bevakare, ubjägare, färjpråma r, hj älpka nonbåtar. Nya
för året var stora nätläggare jämte deras trossfartyg .
För att få det mellan Nargön (Naissaar) och Parkkalau dd planerade nätet på plats i tid an lände "Netzsper r-Verband Ost" redan
i mars till Reva!, tillsamman s med smärre andra flottiljer. Isarna
här började röra på sig, medan Kronstadt viken fortfarand e var tillfrusen. I Reva! hade lagrats 10.000 minor att anvä ndas i samband
med nätspärren . Huvudför svars linj en kom så ledes att ligga på Porkka la- linj en.
Den 28 mars begynte det mödosamm a och tidsödande utläggand et
av det 30' långa, 60-90 m djupa, dubbla nätet a v 18 mm stålwire, med 4 X 4 meters maskor, tvärsöver Finska vikens hals. D et
uppbars av täta rader flytbojar och nådde praktiskt taget från ytan
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lJild 20.
Operation W airo ss i full gång.

till bottnen. I denna operation "Walross" var över 100 fartyg av
alla de slag på ett eller annat sätt engagerad e. Det gigantiska arbetet gynnades a v vackert väder och utfördes :1tan n~~?;l'_a s~m helst
störningar från fiendens sida. Ryssarna synes tdl en. boq~n 1cke .~ns
ha observerat förberedel serna för tyskarnas stora f1skafange. Forst
senare försökte rödstjärnig a flygplan bombarde ra sönder nätet eller
peppra hål i bojarna. Finnarna utlade .samtidigt å sin sida ett g;mmalt, ryskt krigsbytesnät från 1918 1 luckorna mellan Kallbada~
grund-Mä kiluoto-Po rkkalaudd . Detta svaga nät ersatte tyska~n~ l
juni med ett nytt av egen tillverknin g. Nätspärre n stod slutg1lt1gt
på plats i mitten av maj. För oavbru~e.n bevakmng . av densamma
avdelades den tyska 31. Minsvepar flottllJen och den f111ska 4. Svepflottiljen inalles c:a 30 enheter.
Utplai~terandet av de komplette rande minorna fö~ denn~ n.!a
"Nashorn " -spärr (7.616 förankrad e och 838 bottenm1n ?r) pa?orjades i april och fortgick juni månad . ut. oFin~: rna lade mga mmor
här denna gång, utan koncentre rade s1g da pa ateruppby ggandet av
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"Rukajärv i", sin andel av Hoglandli njen från föregående år. Den
hade motstått vinterns isar jämförelsevis väl, isynnerhet de på djupet
mot ub åtarna liggande minorna. Under perioden april-jun i utlades etappvis inalles 796 minor och 55 svephinde r i "Rukajärv i"
och strax öster därom. Tyskarna lappade ihop den södra ändan av
"Secigel" med 1.285 minor, varav 118 var bottenmin or och 560
olika hinder och sprängboj ar. Minfälten övervakad es av kustbatterier på Hogland och Stor-Tyter s sam t till sjöss av den finländska
Lätta Flottavdel ningen och den tyska 3. Minsvepar flottiljen omfattande, kanonbåta r och VMV -båtar resp. kraftiga M-båtar. Senare
nödgades tyska rna utöka bevakarna med bl. a. grundgåen de motorfärjor/ Landsättn ingsfarkos ter (MFP), som med sina ansenliga förråd
av sj ukbomber spelade en framträda nde roll i kampen mot ubåtarna.
Alla ubåtsjägar e ägde effektiva hydrofone r och var nu bättre beväpnade än förut. Tre fasta lyssnarpos ter i Porld~ala-Kallbåda fyr,
på Hoglands västkust och på ön Vaind lo komplette rade det passiva
försvaret. Denna gång skulle den väntade ubåtsrusch en kvävas i sin
linda, båtarna tryckas under vattnet och strypas eller klubbas ned
redan vid starten. Förutsättn ingarna härför var långt bättre än våren 1942.
Liksom då utförde tyskarlfi nnar åter vissa offensiva mineringa r
mot de ryska förbindels elederna till Lavansaar i . Tyska Luftwaffe
släppte under den sista aprilvecka n ned 144 bottenmin or ("Brutmaschine") i Kronstadt viken. I Sjökanalen stötte ub åten SC 323 på
väg ut den l maj på en av dessa och måste avbryta sin tilltänkta
expedition . Tyska KM-båtar infekterad e den 5/6 maj inloppet till
La vansaari med 8 bottenmin or ("Zander l") och finska mtb a vlämnade den 12. fyra sådana ("Lukko") utanför Sjepelevski. Framstötarna återupptog s under höstens lopp, då finnarna fällde 62
minor och 74 sprängboj ar ("Salpa 1-4") i underhålls leden till
Lavansaar i och tyskarna 40 bottenmin or ("Zonder 2") vid Sjepelevski.
Ryssarna svarade med samma mynt och minerade i sin tur kustfarlederna i södra Finland med mtb och flyg. Den ryska aktiviteten föranledde förstärkan det av både "Rukajärv i" och "Seeigel"
med 182 resp. 354 minor plus 820 svephinde r i oktober. I november pressade sig ryska minröj are stegvis igenom "Seeigel" till Narvabukten, sedan bevakarna tvingats uppge sina stationer. Låt oss
nu se huru den ryska ubåtsoffen siven lyckades denna gång.
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Strax efter islossningen satte sig de första se-båtarna i rörel se
från Leningrad. se 323 :s färd ändades redan i Sjökanalen. Den 7
maj avgick se 303 från Kronstadt, inträffade oantastad i Lavan saari och fortsatte därifrån den 11. full av tillförsikt. Sedan följde
se 408 och se 406 samma väg. Den förra var ny och ute på sitt
första krigståg. Andra ubåtar väntade på sin tur.
Gamlingen SC 303 (I. V. Travkin) slank visserligen oförmärk t
igenom "Seeigel", men sedan började svårighetern a. Utanför Nargön stoppades dess framfart definitivt den 18 maj av nätspärren.
Tre gånger försökte båten pressa sig igenom nätmaskorn a, men trasslade farligt in sig och lyckades med möda komma loss. Bevakarn ~
kom den snabbt på spåren och begynte hetsa villebrådet. Men se
303 kom undan och lade sig den 22. stilla på havsbottnen nära
Revalstein (Tallinnakiv i) för att avvakta ett lägligt tillfälle att
smyga sig bort. För att spara på syret och undvika ljud beordrade
Travkin alle man till vila. I centralen höll underofficer en Galkin
allena vakten. Han hade emellertid fått nog av nervspännin gen och
hela kriget och beslöt rymma. Stilla stängdehana lla luftavloppen och
lät tryckluften med full effekt blåsa ut dyktankarna . Ubåten lyftes
snabbt upp till ytan och pumpmästar en praktiserade sig lika fort
genom tornluckan ut i det fria. Medan han hoppade överbord, uppenbarade sig chefen i tornet och stängde luckan, innan båten snabbdök. Galkin bärgades senare av de till platsen hastande tyska spårhundarna. Detta avhopp från en ubåt på krigståg torde vara rätt
unikt. Episoden föranledde ubjägarna tänka över olika sätt att genom dylika överlöpare tvinga en på bottnen tryckande ubåt till
kapitulation . Jagad av dessa smög se 303 småningom undan till
Kallbådagru nd och lugnare vatten, där den höll sig dold i en veckas tid. Den 8 juni återvände den till Lavansaari med oförrättat
ärende. Den äventyrliga färden hade varat nästan en månad och
icke resulterat i någonting. Utom bekymmer och förlusten av en
överlöpare.
Medan se 303 förgäves kämpade med ubåtsnätet, stack se 408
(P. S. Kuzmin) som andra båt till sjöss den 19 maj från Lavansaari.
Efter att ha forcerat minfältet syd Hogland upptäcktes den a v ett
Arado-plan och spårades av tyska MFP-båtar, som begynte förfölja
den. De hängde ubåten tätt i hälarna den 21. till vattnen SW Vaindlo, vräkande sjunkbombe r ur sina stora förråd överbord. På natten
tog Kuzmin risken komma upp för att ladda batterierna och möttes
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av fem jaktfartygs eld. Hans chanser att hävda sig mot dessa med sina
två små kanoner var i det närmaste obefintliga. se 408 försvann
ånyo under vattnet. När tyskarnas bomber begynte vara på up?hällningen, anlände de finska Ruotsinsalm i och VMV 6 den 22. t~ll
platsen. De började i sin tur följa den längs bottnen smygande ubaten i två dagars tid, då och då slängande en bomb i dess kurs. Av
ljudet att döma var den skadad och försökte antagligen blåsa tankarna. Den 25 rörde sig objektet icke mera, men stora mängder
olja och luftbubblor steg till ytan. Den avlivade ubåten antogs vara
se 303, från vilken avhopparen Galkin just omhändertag its. Mn
denna hade ju tyskarna ovetande, redan satt sig i säkerhet.
En tredje ubåt observerades samtidigt snoka omkring vid nätet
utan att komma igenom. Den 26 maj anföll finska Riilahti och
tyska färjor syd Kallbådagru nd den:;amma med sjunkbombe r. Emedan olja sipprade upp, förnyades bombfällnin gen två dagar senare,
varefter ubåten på basen av uppflutet gods rapporterade s förintad.
Offret var troligen se 406 (E. }:1. Osipov), som löpte ut vid samma tid som SC 408. Den återkom aldrig. Här omkom den ubåtschcf,
som gett upphov till affären ss. Bengt Sture ett halvt år tidigare.
Förlusten av dessa två se-båtar och rapporter om nätspärren
föranledde Ubåtsbrigad ens ledning hålla de övriga i hamn.
En två månaders paus inträdde. Man konstaterade bevakningen mellan Hogland och Porkkala vara på sin vakt med slagkraftiga ubjägare. Den ljusa årstiden omöjliggjord e all vistelse på ytan, även
om natten. Ledningen beslöt vänta juni och juli månader ut, till de
mörka augustinätte rna. För brytandet av spärrar och förpostkedjo r
valdes de större och starkare s-båtarna. De var utrustade med en
kraftig nätsåg och en 10 cm kanon på fördäck samt ägde bättre
förutsättnin gar att klara av både hinder och motståndare på ytan.
Men blott fyra S-båtar väntades å andra sidan icke nå några märkliga sänkningsre ultat. De var för få.
Den 8-11 aug. attackerade flygvapnet intensivt väktarna av
"Seeigel" och bombardera de deras stödjepunkt i Reval. Dessa dagar gick S 9 (A. I. Mylnikov) och S 12 (A. A. Bastsjenko) till sjöss
från Lavansaari. De lyckades ej bryta sig ut igenom "Nashorn" stängslet och gick båda två förlorade redan i ett tidigt skede. Var
de mötte sitt öde har ej med säkerhet kunnat fastställas. Till sin
bas återvände de i varje fall icke.
På kvällen den 1O aug. varseblev finska eskorteraren No. 764
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Bild 22.
Stridcn mellan tyska spärrbevakare och anfallande ryska mtb i full gång .

Bild 23.
fn av dc tyska spärrbevakarna bmonbåtcn \\!est. Sänkt den 15.9.43 av flygbomber i Narvabuk ten.

ett ubåtstorn ute på Finska viken SO Helsingfors. Till platsen alarmerade patrullbåtar lyckades inte lokalisera ubåten under det närmaste dygnet. Den (S 9 ?) fortsatte mot nä te t, som den kanske lyckades pressa sig igenom, men blott för att minsprängas strax därefter. Tyskarna konstaterade näm ligen den 12 aug. att nätets norra
ända trasats sönder.
Den 16 aug. såg ett Arado-plan en ubåt mitt i Finska viken p å
linjen Helsingfors-Reva!. Det till platsen kallade eskortfartyget
Uisko fällde sjunkbomber i den angivna kursriktningen. Rikligt
med olja strömmade upp, inga ljud förnams efteråt och ubåten (S
12?) anteckn ades som förintad. När varken S 9 eller S 12 avhördes,
avstod ryssarna från att skicka ut några fler ubåtar. Senare på hösten sändes ett par små M-båtar ut för att landsätta sabotörer på
utöarna och den fientliga kusten. Båtarnas rörelser följdes den 9.
och 13 okt. av lyssnarposten på Hoglo.nd, VMV-båtar fällde bomber, men de träffade icke rätt plats.
Sedan ryssarna konstaterat det lönlösa i att försöka få ut ubåtarna, utdelade de hårda slag mot de hatade förposterna och ubjägar-

n a. Bevakarna a v "Seeigcl" fick utstå en sene f räna attacker a v
flyg och mtb. Härvid sjönk bl. a. kanonbåtarna Ost den 4 aug.
och West den 15 sept., medan en rad andra fartyg blev
illa ti lltygade och förl orade folk. Finnarna miste Riilahti och
Disko. Den förra torpederades nattetid den 23 aug. av mtb SO
Tiiskeri, den senare a v ett torpedplan den 16 sept. N ön Keri. Bägge
låg stilla på lyssningspos ition och överraskades totalt. Ubåtarna
själva underlät, märkligt nog, att anfalla de talrika bevakarna i
vattnen kring Hogland.
Under 1943 års seglationsperiod lyckades inte en enda rysk ubåt
bryta sig ut på Ostersjön. Sjöfar:en därute löpte ostörd. Fyra ubåtar
sänktes på Finska viken. Offensivens totala misslyckande var avgjort ett strategiskt bakslag för Baltiska flottan. Men året 1943 kan
betecknas som lugnet före stormen. Trots det framgångsrika avvärjandet av ubåtarna, var tyskarna till sjöss redan klart på defensiven. Den ryska slagkraften hade vuxit ansenligt på alla fronter och
gav en föran ing om vad som var att vänta ino m den närmaste framtiden.
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Bild 24.
Ryska patrul!b!i.tar av typ MO ( Morskoj Ochotnik = Havsjägare) i aktion.

V AGEN UT OPPNAS HOSTEN 1944.
Det allmänna krigsläget i Leningrad-området genomgick redan
under det första halvåret 1944 en märklig förändring. I mitten av
januari igångsatte ryssarna en storoffensiv mot väster, som inom
ett par veckor förde dem till Narvafloden och Pejpussjön. De i
Leningrad liggande örlogsmännens artilleri stödde verksalm framryckningen. I början av juni gick de med överlägsna styrkor till
anfall på Karelska Näset, där frontlinjen vi d midsommartiden sköts
fram till Viborgsviken. Under sensommaren behärskade ryssarna
sjöområdet österom linjen Viborgsviken-Björk öarna-LavansaariNarvabukten. Baltiska flottans svängrum ökades ansenligt. De större enheterna var aktionsklara, men hölls tillbaka. Blott lätta stridskrafter och isynnerhet marinflyg uppträdde aktivt till sjöss. Sommaren och hösten utkämpade de häftiga strider med finnar och tys348

kar, vilka sistnämnda tillfört ansen liga förstärkningar till "badkaret" Finska viken.
Åtminstone 20 ubåtar var våren 1944 åter klara att löpa ut. Men
sedan man fastställt, att motståndaren igen täppt till vägen ut med
föregående års nätspärr, avstod Ubåtsbrigaden från att låta sina
ubåtar upprepa utbrytningsförsöken . De kunde åter kosta dem
några båtar, utan hopp om positiva resultat. Hellre väntade man
det allmänna krigsläget skulle erbjuda andra lösningar. Finska vikens stränder väntades snart intaga en vänligare attityd. Ubåtarna
tv ingades alltså vänta och var sysslolösa hela våren och so mmaren.
Finska och tyska ubåtar opererade däremot under ju li-aug. i vattnen ost Hogland. De fann emellertid inga lämpliga mål för
sina torpeder och utsattes för ryska patrullbåtar. En tysk
ubåt U 250 (Schmidt) sänktes den 30 ju li i norra ändan av Björkösundet.
Liksom under tidigare vårar förstärkte tyskarna åter " Seeigel"
och dess södra del byggdes vidare från Stor-Tyters ned mot Narvabukten. Finnarna skötte om sin andel "Rukajärvi" och utlade tre
"Siili" -spärrar strax öster om H og land. Huvudspärren "Nashorn"
förs tärktes ej med minor denna gång. Men utläggandet av det dubbla ubåtsnätet ("Walross") påbörjades redan den 13 mars från N argön (Naissaar) mot Porkkalaudd. Den 16 maj var nätet på plats och
de ryska ubåtarna åter definitivt instängda i "badkaret" för denna
säsong, trodde man. Men i september förändrades läget helt plötsligt radikalt.
Inför det all tmer försämrade politiska och militära läget nödgades Finland till slut den 25 aug. via Stockholm hos Sovjetunionen
an hålla om vapenstillestånd, vi lket trädde i kraft den 4 sept. Enli gt stilleståndsvillkoren , undertecknade den 19 sept. förpliktade
sig Fin land bl. a. att upplåta sina territorialvatten och hamnar till
de allierades ( = ryssarnas) förfogand e så länge kriget mot Tyskland
varade. Vid behov skulle Finland bistå med materialtekniskt underhåll a v krigsfartyg samt biträda vid deras förflyttning i skärgårdsområdet. Inom loppet av 40 dagar skul le minfria leder röjas
från Röda flottan s basområde till den nya gränsen d. v . s. Moskvafredens av år 1940. Alla minkarror skulle inom fem dagar överlåtas
till Baltflors ledning. Istället för Hangö skulle Porkkala inom loppet av tio dagar överlåtas till Sovjetunionen, som hyrde området
för 50 år framåt ti ll flottbas. Kustfart avskars alltså här för all
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Kapt en ].rangen
(SC 3 18 ).

Bild 26.
V. A. Tzm;.jcv (S 12 ) ocb

kaptenlöjtna nt

L. A. Losjkarcv

utom stående sjöfart från den 29 sept. f ramåt . Och slutligen måste
alla tyska styrkor p å finländskt territo rium läm n<'- detsam m<'- senast
vi d midn att den H-/15 sept. vid bot om avväpnin g och interner ing.
Dessa best~i.mmclser kom d c i K romtadts hamn b idande ryska
ubåtarna vä l ti ll pass. Geno:11 att använda skärgårdsf arleden län gs
Finla nd s sydkust i he la dess längd kunde båtarna kringgå alla spärrar i Finska v iken, ny ttja en säkrare utfart och åter bryta sig ut p å
Ostersjön . I n fö r det fö restående tyska åte rtåget från Baltiku m var
större evakuering stran sporter sjövägen att vänta. I slutet av ju li
hade de ryska p ansarspetsa rna nåt t Rigaviken s strand och d ä rmed
var den tyska Armegrup p Nord avskuren från sina landfö rbindelser söd erut. Den viktiga hamnstade n Reva! låg sedan mitten av
september i farozonen och stod in för evakuerin g sj övä gen. De tyska
sjötransp orterna skul le säkert öka i betyde lse. Anfa ll sobjekt fanns
för de 28 kampdug li ga ubåta rna i rik lig mängd . Det gä ll de att
sna bbt k c mma ut p å Ostersjön efter två års bortavaro.
Den 19 sept. avgick dc tre första ubåtarna ur 3. Divisionen se
310 (S. N. Bogorad), se 318 (L. A. Losjkarev ) och se 407 P. I.
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Botjarov) eskorterade av fem minsvepare (typ Fugas) och tio patrullbåtar (typ MO) skyndsamt från Kronstadt till Lavansaari. Brigadchefen S. B. Verchovskij jämte stab inskeppade sig på en av
minsveparna BTSC 212. Från Fredrikshamn (Hamina) avreste samma kväll via Ulko-Tammio finländska sjöofficerare och lotsar med
förbindelsebåten Pukkio till Vavansaari för att leda ubåtarna genom det svårnavigabla skärgårdsfaret västerut. Dagen därpå lotsade BTSC 212 de tre ubåtarna och ett par patrullbåtar in till
Korkavattnen och efter övernattning v id Boistö lotsstatio n (Lovisa)
vidare längs kusten förbi Helsingfors och Hangö till Utö, varifrån
ubåtarna löpte ut på Ostersjön. För alla eventualiteter följde finska
bärgningsfartyget Salvator i kolonnens kölvatten genom skärgården .
Det var första gången ubåtarna körde i så trånga och växlande
farleder.
En andra grupp ubåtar: L 3 (V. K. Konovalov), D 2 (R. V. Lin denberg), Lembit (A. M. Matijasevitj) och S 13 (A. I. Marinesko)
gick samma väg den 1-5 okt. och en tredj e: SC 309 (A. N. Filov) ,
SC 307 (M. S. Kalinin) och S 4 (A. A. Kljusjkin) den 5-10 okt.
Därmed hade tio andra ubåtar slussats ut från vikbottnen ut på
Osters jön förbi "Nashorn" -stängslet. Allt flere följde efterhand
samma väg. Den av tyskarna i samband med utrymningen av Reva!
, den 23 sept. mellan Hangö och Odensholm utlagda "Ni! horn" -min spärren var fullkomligt överflödig och utgjorde inget som helst hin der för ryssarna.
Jämlikt stilleståndets förpliktelser bärgade finnarna den nordliga
delen av "Nashorns" ubåtsnät den 20-22 sept. samt röjde två breda luckor i minfältet utanför Porkkala och Kalbådagrund under
den första oktoberveckan. Minsveparna arbetade i området ända
till mitten av november. Den 2 okt. anlände de första ryska örlogsmännen och transportfartygen från Kronstadt till det nya arrendeområdet. De nyttjade skärgårdsfaret än så länge. Så också ubåtarna på väg ut.
I mitten av oktober förflyttade Ubåtsbrigaden fyra depåfartyg
från Kronstadt till sydfinska hamnar för att tjäna som provisoriska
stödjepunkter till sydfinska hamnar för att tjäna som provisoriska
stödjepunkter för ubåtarna. Den 16 okt. avgick Smolnyi och Poljarnaja, Zvezda, eskorterade av fyra BTSC-svepare och två MO-båtar
till Lavansaari och därifrån förda av finska lotsar via kustfarleden
till Helsingfors. I november förlades de till Åbo (Turko) och ersat352

tes av Irtysj och Volchov, som stationerades i Helsingfors resp.
Parkkala arrendeområde. Depåfartygen låg kvar i Finland ända till
våren 1945, så länge kriget mot Tyskland varade.
De tre i slutet av september via Utö passerande SC-båtarna opererade från den 4 okt. utanför kurländska kusten. De var en aning
sent ute. Den 5. gjorde SC 407 ett misslyckat angrepp mot tyska
ss. Leda väst Memel. Men dagen därpå sänkte Botjarov i samma vatten ur en eskort tyska ss. Nordstern (1.127 brt), ett av flottans skolskepp och missade knappt kanonbåten SAT 18 Ostsee. I
gryningen den 6 okt. avlossade SC 310 i ytläge SW Ventspils två
torpeder mot en 8.000-tonnare, som Bogorad ansåg sig ha sänkt.
Kort före midnatt lyckades han utanför Backofen sänka
logementsfartyget R 24 ss. Zonnewijk ( 4.499 brt) och samma dag ett
under bogsering varande mudderverk. Den 11. sköt han däremot
förbi tankern Hiddensee SW Ventspils. Den uppfördes på SC 310:s
konto som skolfartyget Carl Zeiss. Detta motorfartyg (ex Roland
L. M. Russ) hade minsprängts redan i jan. 1943 utanför Swinemiinde och sökte under bogsering i oktober 1944 nödhamn i Memel, där
det kantrade den 14 okt. Sedan SC 31 o gjort slut på torpederna
återvände den till Helsingfors .Motorfel skall ha tvingat SC 318
hem i början av november efter resultatlösa anfall på konvojer
utanför Liepaja den 29 . och 30 okt. samt den l no v. Eskortfartygen
upptäckte ubåten, men kom inte åt den.
I mitten av oktober inträffade SC 307, SC 309 och D 2 i samma
område. Av dessa måste SC 309 vända tillbaka och uppträdde i början av november under sin nye chef P. P. Vetjinkin åter därnere.
Efter att den 13 okt. utanför Ventspils ha försökt torpedera förpostbåten V 313 Eifel, tog SC 307 sig en närmare titt på själva hamnen.
På morgonen den 16. iakttog Kalinin genom periskopet fem lastångare och en tanker på den yttre redden. Han manövrerade sig in till
gynnsamt läge och lät fyra torpeder gå mot tankern. Enligt tyska
uppgifter förfe lade alla målet, liksom sena re i va ttnen utanför avfyrade torpeder den 23. och 29 okt. samt den 3 nov. Mot dessa negativa rapporter står Kalinins om fyra sänkta fartyg.
D 2 :s operationer utanför Memel ledde enligt tyska uppgifter
icke heller till några resultat. Tyska ss. Nina (1.371 brt) påstås den
26 okt. ha sänkts av ubåten NW Polangen, men den skadades i Oresund av brittiska flygminor. Bägge parterna är dock eniga om att
se 309 den 1o !l OV sänkte tyska ss. Carl Cords (903 brt) och den
o
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lJild 27.
V. K. Kono valov (L 3) och S. N . Bogorad (SC 310) vann sina framgångar
slutet av kriget och r<tnämndes efter detsamma till Sovjetunionens H jältar.

7 dec. ss. Nordenham (4.592 brt) insatt i transport av så rade utan ' för Ventspils. Däremot observerade tyskarna ej de torpeder Vetjin kin den 21 nov. sände mot kryssaren Prin z Eugen och tre jagare
utanför Sworbe på Osel. Anmärkningsvärt var f. ö. att uåtarn a
icke angrep de må nga tyska örlogsmän, som under hös tens lopp besköt den framryckande Röda a rm en från sjösidan med sitt artilleri
Både S 13 och S 4 opererade med viss framgång i Dan zigbukten .
Den 9 okt. sänkte Marinesko sitt första fart yg ss. Siegfried (563 brt)
nord Hela. För öv ri gt ledde S 13:s sex veckors expediti on icke ti ll
någonting. Kollegan Kljusjkin lyckades bä ttre. Den 13 okt. torpederade han nord Rixhöft trå laren Taunus (218 brt) och ta nkern
Thal atta (3 .145 brt) . En tredje sä nknin g den 20. har på ryskt hål l
tillskrivits S 4, men fallet ä r okänt av tyskarna. Torsdagen de n
13 okt. var f. ö. en lyckosam dag för ubåta rn a. Förutom S 4 :s två
offer sänkte L 3 utanför C hristian sö NO Bornholm dan ska ss. Hilma Lau (2.414 brr) och Lembit W Stolpe-banken tysk a tankern
Terra (Gustav Schindler - 1.533 brt), tillhörig 27. Ub å tsflottiljen .
Bägge ubåtarn a leda dessutom minor, L 3 väst Bornho lm och
Lembit utanför Ri xhö ft.
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Mot slutet av oktober började de stora ubåtarna av K-typ vara
klara för avfärd till södra Ostersjön. Den 29 okt. gick K 52 (I. V.
Trav kin) från Kronstadt till Helsin gfors. Den 9 nov. lotsades ubå ten
längs skärgårdsfarleden till Kökarvattnen, vari från färden syd vart
begyn te. Travkin va lde vägen mellan Go tland och Oland, som pasoerades den 13. En vecka senare mås te K 52 å tervända på grund
av maski nh averi. Den 25 nov. var man åter i Helsingfors och innan
månadsskiftet upptogs båten i Kronstadts docka för öve rsyn, som
varade öve r nyåret.
De t vå andra rustade ukryssarn a K 51 (V. A. Drozdov) och K 53
(D. K. Jarosjevitj) startade i början av november l ~i n gs samma rutt
till södra Ostersjön, varifrån de återvände i mitten av december.
K 51 säges ha torpederat ett och förstört ett annat fartyg med artilleri i söder den 24. resp. 30 nov. och K 53 desslikes ur en kon voj
den 10 dec. en ångare. Dessa incidenter har icke inregistrerats på
tyskt håll. Däremot kan K 51 ha sänkt svenska passagerarångaren
Hansa.
Got landsbolaget ss. Hansa (563 brt) avgick kort före midnatt den
23/ 24 nov. från Nynäshamn till Visby med styckegods och 64 passagerare. Navigeringsljusen och belysningen av den på fartygssidan målade svenska flaggan var tända. I övrigt var ångaren också
starkt upplyst. Strax före kl. 06 den 24 nov skedde en explosion
babord förut, varpå Hansa snabbt gick under ungefär p å pos.
58 °02'N-18 ° 10'0 med 84 ombordvarande. Då turbåten ej anlöpt
Visby vid 09-tiden so m väntat, igångsattes efterspa nin gar. Ordinarie planet Stockholm-Visby iakttog kl. 12.1 O vrakgods och
en flotte med två män, vilka kl. 13.35 bärgades av min sveparen Landsort. Enligt den av Justitiekanslerämbetet tillsatta
"Hansakommissionens" utredning a v den 12 maj 1945 talade sa nnolik heten för att ångaren blivit torpederad av en okänd ubåt.
Teoriern a om inre exp losion av medförda sprängämnen, sabotage
av extremister, kringflytande mina eller sprängboj förkas tades.
Av främmande ubåtar kommer endast tyska eller ryska ifråga.
Några tyska sådana rörde sig icke i vattnen mellan Gotland och
fastlandet. Där hade de knappast något att hämta hösten 1944, men
väl i Finska vikens mynning. Ryska K 51 torde krin g den 24 nov.
ha passerat igenom området p å sin första expedition sydvart. Ifall
Drozdov verkligen torpederade Hansa, skedd e det nog av mi sstag
i tron han framför sig hade ett tyskt eller ett tyskt som neutral för355

klätt fartyg. Någon regelrätt aktion mot den svenska sjöfarten p l.
Gotland var väl icke planerad. Ryssarna själva har veterligen in t~
uttalat sig i frågan och några förklaringar är knappast att vänt .
Drozdov avled 1965 och har inte givit offentlighet åt sina krig,-tida upplevelser.
En annan Hansa (tysk) angreps den 24 dec. väst Bornhol n
av den fjärde K-båten K-56 (I. P. Popov), men torpederna gick förbi. Dagen därpå träffade Popov tyska ss. Baltenland (3.042 brt) oc 1
sände ångaren i djupet. Den 29 dec. sänkte han 20' SW Utklippans fyr svenska ss. Vänersborg (1.044 brt) från vilken endast e 1
man av 20 räddades. Som en följd av dessa händelser återupptog vå ~
flotta eskorterandet av Gotlandstrafiken, samtidigt som sjöfarte 1
anmodades anlita svenskt territorialvatten på kuststräckan Falsterbo-kanalen - Landsort. K 56 återvände hem i mitten av januar .
I december opererade se 303 (E. A. Ignatiev) för första gånge,,
samt se 307, se 309, se 310 och se 407 för andra gången un cle
1944 mellan Danzig-bukten och Kurland. De stannade till sjöss övc nyåret och assisterades ut och in från baserna i Sydfinland av fin
ländska isbrytare. Något egentligt avbrott i operationerna undeJ
vintern 1944/ 45 inträffade inte, såsom under tidigare år, då det enda basområdet utgjordes av den länge tillfrusna Kronstadtviken och
isbrytarhjälp genom Finska viken, med dess bägge stränder i fiendehand, varit helt otänkbara. Vägen ut till operationsområdena frå1
Helsingfors och Åbo var nu kort och inga hinder spärrade ubåtarna
vägen. Den tyska sjöfarten var ansenlig, men den undgick för de-mesta torpederna. Förutom den redan nämnda ss. Nordenham
sänkt av se 309, gick blott ss. Seeburg (12.181 brt) ex Adelaid··
Star, förlorad i Danzigbukten den 4 dec. Dess baneman var se 407.
På årets sista dag försökte se 31 O torpedera förposttrålarna V 31i
Wega utanför Steinort och den 7 jan. syd Liepaja ur en konvoj en
ångaren, men lyckades ej. Trålaren råkade ånyo den 9 jan. ut fö -Se 307, men undvek de två torpederna.
Under år 1944 gick ingen rysk ubåt förlorad. Sedan hösten 1941
utgjorde de tyska eskorterarna och u b jägarna deras enda fiend e ·
och dessa hade ingen lätt uppgift, då det gällde att spåra upp de.
tiotal ubåtar, som samtidigt befann sig ute på Ostersjön
En tysk ubåt U 479 (Sons) föll offer för den från ett minerings
uppdrag återvändande Lembits torped den 12 dec. i Finska viken'
mynning. D e i samma vatten på de här aktiva tyska ubåtarna Ju
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ande "maljutkorna" M 90 (G. M. Jegorov) och M 102 (N. S. Leslyckades däremot icke komma över något byte.
.
{ Under de tre sista månaderna av året 1944 bokförde Ubåtsbngaden sänkningen av 30 fartyg på 81.700 brt plus en ubåt. Motsvarande tyska beräkningar kommer till 13 fartyg (35.753 brt) och 2
små krigsfartyg, eller i stort sett samma resultat som kontrollera~e,
senare publicerade ryska (Basov m. fl.). Med beaktande av de~. livliga tyska sjöfarten var resultatet icke särdeles lysande. Men nastan
lika bra som under offensiven 1942.
Generallöjtnant M. I. Samochins nur~nflyg uppträdde _mycket aktivt med bomb- och torpedplan samt mmor och skall enhgt egna beräkningar ha sänkt 73 fartyg (176.300 brt). Siffran förefaller ~ä]
hög, men säkerligen uppnådde flygarna långt bättre resultat_ an
ubåtsfolket. Och dock var förutsättningarna för ubåtarna verkhge1:
gynnsamma, med korta anmarschvägar, eget absolut herra;älde l
luften, många konvojer med stora fartyg att anfalla och he~den~
relativt oövade ubjaktförband. Samverkan med flyget var an sa
länge bristfällig, men blev senare allt bättre.

fovov)

UBÅ TSKRIGET UNDER SLUTSKEDET JAN.-MAJ 1945.
I början av det sista krigsåret vann ubåtarna ett par stora fra~:1gångar vad sänkt tonnage beträffar. Utanför pommerska kusten forpassade "tyskan" S 13 (A. I. Marinesko) . två stora t~ansport~~rtyg
till havets botten. Dessa sänkningar upphöjde ubåten ull den frams~a
inom Baltiska flottan och chefen till Ostersjöns tonnagekung. V1d
dessa tragedier omkom över 8.000 personer, över hälften av dem
o
civila flyktingar.
.
Den 11 jan. gick S 13 till sjöss med Danzigbukten som mal. De
särdeles omfattande tyska evakueringstransporterna, med trupper,
utrustning och flyktingar från den sammanbrytande ostfr~nten, erbjöd lönande anfallsobjekt mer än nog. På kvällen den 30 pn. kryssade ubåten i kölden och diset utanför Hela-halvön spanande efter
rov. Kl. 21.10 siktade underofficeren Vinogradov uppe i tornet mörka skuggor i fjärran, troligen en konvoj på väg ut från Da~zig
bukten. I skydd av mörkret och i halvnedsänkt läge följde Mannesko i två timmars tid med parallell kurs densamma på c. 400 m av357

Bild 28.
Östersjön under slutfasen av k riget 1944-45.
.
(lJ_~· fhu rg M eLSter: D er Seekrieg in den osteuropäi schen Gewässem 1941-45 .
une en 1958)

M

358

stånd. P å pos. 55 ° 07'N-1 7 ° 42'0 c. 20' NNO Leba lät han
k l. 23.08 alla fyra bogtorpe der (en startade icke) gå mot vad han
antog vara en 20.000-t onnarc i ballast.
Den 30 jan . lämnade det stora passager arfartyge t Wi lhelm Gustloff (25.484 brt) Gdy nia (Gotenha fen), en av de viktigast e utskeppningsham narna för den väldiga flyktings trömmen från Ostpreussen.
Ombord befann sig officiellt 4.658 personer , varav c. 1.400 besättningsmän , personal ur 2. Ubåtssko ledivisio nen, marinlot tor och sårade soldater. Resten var civila flyktinga r: åldringar , kvinnor och
barn. Med an kolossen bogserad es ut på redden, äntrade ytterliga re
c. 1.000 flyktinga r från småbåtar ombord . Det synnerlig en ansträngda läget inom Kriegsm arine tillät blott torpedbå ten Löwe
och tendern TF 19 som eskort. Den grova sjön tvang dem till råga
på allt snart återvänd a i hamn . Wilhelm Gustloff skulle utanför
Danzigb ukten sammant räffa med en österifrå n komman de till Kiel
destinera d konvoj. Efter att förgäves ha bidat på den avtalade mötesplatsen , bes löt kapten Petersen på kvällen fortsätta ensam, förlitande sig på sin höga fart, mörker och dålig sikt. Men sin normala
fart 16 knop uppnådd e W. G. säker ligen icke numera. K lockan visade 21.20 ombord, då skro vet skakades av explosion er och började få babords slagsida.
Torpede rna fr ån S 13 träffad e förut mid skepps om babord. Dc
snabbt in vältrande vattenma ssorna orsakade slagsida och fartygets
undergån g p å kort tid. Vid katastrof en omkom 5.200-5 .400 människor. N ågon exakt siffra har aldrig kunnat anföras. Tillskynd ande torpedbå tar, min svepare, förposttr ålare och ss. Göttinge n lyckades bärga blott 904, enligt andra uppgifte r 838 personer ur det
iskalla havet. Kryssare n Admiral Hipper, som kom från öster lastad med sårade och flyktinga r, vågade på grund av ubåtsfara n icke
deltaga i räddning sarbetet, utan fortsatte sin färd.
Sänkning en av Wilhelm Gust!off var otvivelak tigt en stor seger
för S 13 och d ess besättnin g. Ett stort fartyg med ansenlig transportkapa citet berövade s tyskarna vid en kritisk tidpunkt . Militärt
sett var förlu sten icke så betydand e som ryssarna velat påskinna . Större delen av passager arna var civila och av flottan s personal ubåtsfolkets andel obetydlig . Ryssarna s påståend en, att ombord skulle ha
befunnit sig över 6.000 man elitsolda ter, därav 1.500 utbildade sjömän ur Ubåtssko lan, nog att bemanna 35 ubåtar - även 3.700 man
för 50 ubåtar har nämnts - saknar grund. Liksaså uppgiften , att
35 9

Bild 29.
Tyska . ss ... Steuben (14.660 brt) och ms. W ilhelm Gustloff (25.484 brt) sänkta a<J
S. J3 t banan av 1945 var .de största fartyg de ryska ubJ.tarna förintade i Öster
S]on under krzget. (Ur Ench Gröner: Die deutschen Kriegsschiffe 1815-1945.
M unehen 1968)

, Hitler skulle ha dömt den ansva rige eskortchefen (vem?) till arkebusering och anbefallt tre dagars landssorg i Tyskland. Den militäre befälhavaren ombord kk . 2 gr. Zahn anklagades i varje fa ll
inte. Fi.ihrern har säkerligen utfärdat otaliga order att avliva misshagliga person er, men icke mot sjöofficerare i dyli ka fall. I Tredje
Riket plägade man ej heller anlägga landssorg v id fartygssänk ningar. I cke ens när flottans flaggskepp och stolthet Bismarck gick
under. Antalet utbildade ubåtsbesättningar år 1945 var slu tli gen
helt utan betydelse, då ju handelskriget med ubåtar för Tysklands
vidkommande för länge sedan var definitivt förlo rat.
Tio dagar senare gav S 13 upphov till en andra tragedi i samma
vatten. Ubåten. kryssade åter vid Stolpe-banken, då hydrofonen p å
kvällen den 9 febr. inregistrerade ett större fartyg i grannskapet. l
mörkret urskiljde Marinesko silhuetter, som han förmodade tillhöra en kryssare och ett par jagare. En av dessa vände stäven rakt mot
S 13, varför chefen väntade med angreppet ett tag. Först kl. 02.3 0
den 10 avfyrade han båda häcktorpederna mot kryssaren. Offret var
emellertid ss. General Steuben el. Steuben (14.660 brt), eskorterad
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av torpedbåten T 196 oc h tendern TF 10 och på väg från Pillan mot
räddningen med c. 2.500 svårt sårade soldater, 2.000 flyktin gar och
450 besättningsmän ombord. Torpederna detonerade under bryggan
och vid aktra skorsten. Ångaren sjönk med över 4.300 persone r ombord p å pos. 55 °09'N-16 ° 37'0. Endast c. 600 räddades av eskorterarna. Efter anfallet avlägsnade sig S 13 med hög fan från platsen. Den 15 febr. anlöpte bå ten sin bas Åbo.
Under andra vä rldskriget sänkte axelmakternas ubåtar å tta stora
passagerarfartyg, vart och ett mä tande över 20.000 brt. Det största
var brittiska Empress of Britania (42.348 brt), förpassat till have ts
botten den 28 okt. 1940 av tyska U 32 (Jenisch). D e övriga v ar p å
20-28.000 br t. Några större förluster i människoliv ledde sänkningarna icke till.
Vid första världskrigets största katastrof, v ad oceanångare beträffar, sänkningen av brittiska ss. Lusitania (30.396 brt) den 7 maj
1915 genom U 20 (Schwieger) omkom 1.198 personer. Vid Britannies (48.158 brt) och Justicias (32.234 brt) undergång p å en mina
utlagd av U 73 (Siess) resp. genom UB 124:s (Wurtsdorff) (torpeder var de drunknades antal jämförlesev is ringa. Ingen av dessa katastrofer, orsakade av ubå tar, skördade så många offer som de fasansfulla fallen Wilhelm Gustloff, Steuben och Goya vintern/våren 1945 utanför Pommerns kust.
Den andra S-båten S 4 (A. A. Kljusjkin) va nn en vecka senare
sin sist a seger. På morgonen den 23 febr. torpederade den utanför
Liepaja ur en säkrad konvoj ss. Göttingen (6.267 brt). Men eskorterarna slog tillbaka och sjunkbomber från minsveparen M 801
trasade sönder S 4 :s tryckskrov kort efter torpedskotten. Ångaren
flöt ännu över tre timmar efter träffarna och sänktes av eskortfartygen, sedan de ombordvarande bärgats. A v dussinet S-båtar, so m
Ub åtsbrigaden satte in i O stersjökriget, åsterstod efter detta blott
en: S 13 Olyckstalet hade här givit båt och besättning framgång.
Den tredje stora katatrofen inträffade i april, då p assagerarfartyget Goya sänktes av torpeder från ubåten L 3 (V. K. Konovalov), ute på sin andra räd fö r året. Den första varade från slu tet av januari i 18 dagar och ändamålet var minfällning utanför Brusterort i de tyska transporternas väg. Under färden ned försökte Konovalov den 31 jan. torpedera en stor ångare, möjligen tyska ss. Cap Arkona, som v arseblev de annalkande strimmorna i tid.
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Bild 30.
Divisionschefen A. E. Orjol och chefen d ubdtcn L 21 S . S. Mogilevskij. Pd biLdel
bägge k a ptenerna av l rangen.

' På f. m. samma dag, när min sveparen Landsort var på väg till Visby, iak ttog även den c. 5' ost O lands norra grund en torpedbana, som den i tid undvek. Som svar på tal kastades sjunkbom ber över platse n. Den anfa llande ubåten var möjligen L 3 p å vätsöderut . Efter att ha fällt minorna den 3 fe br. utanför Bri.isterort, försö kte Konovalov dagen därpå torpedera jagaren T 36
men målet var a ll tför snabbt. Sedan satte han k urs hemåt.
I april plöjde L 3 åter genom Os tersjöns vågor med sy d k urs p ~
sin andra expedition till Danzigbukten. Kort före midn at t den 16/17
april korsade tyska ss. Goya (5.230 br t) norr Rixhöft dess väg
Två torpeder gjorde processen kort med ångaren, som u pp s lukade~
av havet inoni loppet av fyra minuter. Ombord befann sig öve1
5.300 perso ner, varav 1.500 från Hela evakuerade so ldater, resten
så rade och civila. Blott 165 räddades till livet. Ryssarna ansåg si!,.
ha fö rintat ett trupptransportfartyg med 7.000 man om bord. Följande dag gav Konovalov väst Pillan nådastöten å t ett hjälpfar tyg, kanonbåten SAT 5 (Robert Muller 6 ), som redan skadats av fl ygbomber. Overlevdande berättade, att en flyg to rped or
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oak at fartygets undergång. D en 21 april och 1 maj a ngrep L 3 utan
framgå ng konvojer uta nför Rixhöft resp . Licp aja. Vid hemkomste n
en vecka sena re hade Tyskland just kapitu lerat.
Ukryssarna K 51-53 sänkte under sina expeditioner va r sitt
fartyg i södra Os tersjön. Med finl ä ndsk iobrytarass istans fä rd ades
de i jan/ febr. lä ngs k ustfaret från K ronstadt t ill He lsin gfo rs och
dä rifrå n vidare ti ll Hangöudd och isfri t t vatten.
I mitten ;:tv januari va r K 51 (V. A. Drozdov) åte r p å väg sydvar t
och den 28 sände den utan för R i.i gen walde (Pomm ern ) två to rpeder i danska ss. Viborg (2. 028 brt), som sjönie D är vid ble v de t
denna gång .
K 52 (I. V. Travk in ) bogser ades cle;1 7 febr. av isbryta ren Sampo
från Krc nstaclt via Bjö rkö till den finländska skä rgå rden. Den 18.
nådde ma n U tö och öppet vatten samt den 21. opområdet i söder.
Vid pommerska kusten ska ll T ravkin i febru ari ha fö rstört min st 6
transportfartyg, va rt och ett mäta nd e öv er 2.600 brt plus ett
bevak nin gsfartyg. De n 24 . ska ll en å nga re (8.000 bn) kallad Erika Fritzen ha strukit med ost Bornho lm. Men denna
stötte den 26. uta nfö r Wa rnemi.inde p å en brittisk fl ygmin a och
mätte 4.169 brt. Den 1 ma rs sänkte T ravkin ve rkli gen tyska ss.
Boh us (1. 76 1 brt) i samma vatten. E tt sänkt fartyg p er dag den
4. , 7. och 8 mars genom K 52 kän ner ma n p å tyskt håll däremot
icke ti ll. Ej he ller ubåtei1 S t re f ramgångar den 2L, 25. och 27 ap ril.
I chefens memoarer (Moskva 1964) omnämnes all a dessa seg rar. Vid
ankomsten i mitten av ma rs till Helsingfo rs lyckönskad es Trav kin till
~ina fra mgånga r av brigadchefen k. am. S. B. Verschovskij ombord
p å stabsfartyget Irtysj. Att identi fiera de som fö rstörda av chefen påstådda fa rtygen har veterli gen hittills icke lycka ts någo n
utomstående. T ravkins f ramgångar som ubå tschef är någo t tvive laktiga och måste nog förses med f rågetecken i marginalen.
K 53 (D. K. Jarosjevitj ) sänkte den 17 mars syd Bornho lm tyska
ss. Margarete Co rds (1.9 12 brt) och anfö ll n ästa dag en konvoj SO ön ledd av min svep aren M 80 1. D en 22 . hade jagaren Z 39
och torped båten T 36 kännin g av en ubå t i samma område och den
27. kryssaren Leipzig, i me llersta Ostersjön. Möjligen K 53, som
var p å väg hemåt.
Fyra SC-båtar opererade i fe br - april v id k urlä ndska k usten och
inhös tade fy ra ån gare. SW Liep aja sänktes tankern H idelensee
( 64 3 brt) den 4 fe br. av SC 318 (L. A. Losjkarev). T rossfa rtyget
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Ammerland, som också tillskrivits ubåten, sjönk på samma plats
den 1O. efter kollision med en förposttrålare och kunde ej bärgas.
SC 303 (E. A. Ignatiev) likviderade den 9 mars SS. Borbek (6.002
bn) på rutten Dan zig-Liepaja. Mot denna uppgift står en tysk,
att fartyget den 11 mars NO Hela sku lle ha sänk ts av torpedflyg.
SC 310 (S. N . Bogorad) sänkte den 10 april utanför Liepaja ss.
Ilmenau (1.201 brt) och den 16. ss. Cap Guir (1.536 brt) . Mina eller
flygtorped har även angivits som den senares öde. SC 309 (P. P .
~ etjinkin) befann sig utanför Liepaja den 23 febr. när ss. Göttingen
g1ck under. Den anfallande ubåten sänktes av eskorten. SC 309
återvände, S 4 däremot icke. Den förra har följaktligen icke kunnat
sänka Göttin gen .
.~terstår att nämna den nya minutbåten L 21 (S. S. MogilevskiJ), som d~n. s. mars löpte ut på sin första expedition från Helsingfors, med d1v1s10nschefen A. E. Orjol ombord. Den första skärg~rdsetappen bogserades ubåten av isbrytaren Sisu. Oppet vatten
naddes ~en 7. och två dagar senare Danzigbukten. En tvådagars
storm hmdrade utläggandet av de medförda minorna. Men den 13
mars var de 20 minorna p å plats i farleden utanför Hela. På en av
dessa slutade troligen tyska ubåten U 367 :s (Stegemann) två-åriga
barna den 15 mars. Den 16. var L 21 i strid med en från Pillau kommande konvoj, likaså den 17. men kom inte åt dem. Men den 23
n~.ars tor~ederade Mogilevski~ två mindre fartyg vid Stolpe-banken:
forposttralaren V 2022 (Enul Colzmann-581 brt) och bogserbåten
Erne \105 brt). Den 25 mars överfölls L 21 under anfall på en
konVOJ utanför Kolberg av minsveparen M 278 (TS 4) med sjunkbomber. Nästa dag stävade ubåten åter hemåt och förtöjde den 29
mars vid depåfartyget Smolnyi i Abo hamn .
l!nder år 1945 intill Tysklands ovillkorliga kapitulation den 7
n~aJ trodde de ryska ubåtscheferna sig ha sänkt 24 handelsfartyg
pa 98.600 brt. Efterkontroll har reducerat antalet till 13 (73.428
brt). Tysk statistik upptager 12 fartyg (66.829 brt) och 2 små krigsfartyg. Blott en egen ubåt S 4 förlorades detta år.
ynder perioden )an.-maj transporterades c. 2 miljoner tyskar
fran Ostpreussen SJÖvägen till räddningen i väster. Annu så sent
som natten 7/ 8 maj c. 25.000 man från Kurlandsann en till tysk
eller dansk hamn. Trafiken i södra Östersjön var alltså särdeles
livlig och ubåtarna synes ha kunnat åstadkomma stor förödelse .
Sänkningarna av Wilhelm Gustloff, Steuben och Goya var visserli364

T
Bild 31.
Ur V. Atjkasov-B. Vainer: Krasnoznamennyi Baltijskij Flat v Velikoj Otetjestvennoj Vojne . Moskva 1957:
Sovjetunionens Hjälte
Kaptenen av 1. rangen
Iva n Vasiljevitj Tr avkin

gen förlustrika, men de utgjorde bara en bråkdel av allt tonnage
till sjöss. Det effektivare vapnet var Röda flottans flygstyrkor. Enli gt egna uppgifter nedkämpade flygarna 96 handelsfartyg
på 278.000 brt. Tyskarna har vidgått endast hälften därav. Långt
större avbräck säges den brittiska offensiven med flygburna minor
ha vållat den tyska sjöfarten. Det sovjetryska ubåtskrigets i Ostersjön facit för hela krigsperioden når knappt antalet 51 förstörda
handelsfartyg och tonnaget den rätt blygsamma siffran 150.434 brt.

Under det Stora fosterländska kriget 1941-45 var medaljregnet
över förtjänsta krigare, icke minst inom Baltflor och dess ubåtsmän,
ymnigt. Den förnämsta krigsorden Gyllene Stjärnan jämte
hed erstiteln Sovjetunionens Hjälte (Geroj Sovjetskova Sojuza)
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tilldelades inalles 146 personer vid Ostersjöflottan. Större delen a\
dessa var marinflygare, elva var mtb-män, sju marinin fante rister
fem småbåtschefer och bara sex ubåtschefer.
. ~om första ubåtsmän belönades kapten 3.r. Sergej Prokofjevi tJ
L!Sln (S 7) och kaptenlöjtnant J ev geni j Jak o v levit j Osipov (Se 406 )
~e~~ 23 okt. 1942. Nästa var kaptenlöjtnant Michail Stepanovitj Kah~lln (Se 307) den 6 mars 1945. Kapten 3.r. Ivan Vasiljevitj Travlon (Se 303 och K 52) erhöl l titeln den 20 april 1945 och de övrig;:t
två kapten 3.r. Samuil Nachmanovitj Bogorad och Vladimir Konstantinovitj Konovalov först efter kriget den 8 juli 1945.
Redan under vinterkriget mot Fin land 1939-40 var ubåtscheferna kapten- löjtnant Fjodor Georgievitj Versjinin (Se 311) samt
kapten 3.r. Anatoli Michailovitj Konjajev (Se 324) och A leksa nd r
Vladimirovitj Tripo lskij (S 1) bland de med Gy ll ene Stj ~irnan dekorerade.
Tager man vederbörandes sänkningsresultat i sjöfartskriget i beaktande förefaller t. ex. utnämningarna av Travkin och Kalinen något egendomliga. De var säkerligen skick liga chefer, men nådde inga
toppresultat. Deras meriter måste ha legat på någo t annat område .
Ofö:ldarligt. är förb igåendet a v kapten 3. r. Aleksandr I vanovitj
Mannesko, mneha varen a v det överlägset bästa res u! ta te t och en
,sorglig ryktbarhet. Han dekorerades visserligen med Röda Fanan s
o. a. ordnar, men förunnades ej den höga titeln Sovjetunionens Hjälte. Kaptenerna 3.r. Vetjinkin (Se 309), Botjarov (Se 407), Popov
(K 56) och Matijasevitj (Lembit), vilka vann en del framgångar,
observe.ra~e~ inte heller. De på sin post stupade Mochov (Se 317)
och KIJUSJklll (S 4), vardera med tre sänkningar, ihågkommos icke
postumt.
Några ubåtar tilldelades Röda Fanans orden (Orden Krasnova
Znam~ni), andra åter hederstiteln "gardes-ubåt" (Gvardejskaja podvodnaJa lodka). Dessa utmärkelser berättigade ifrågavarande örlogsfartyg föra en specie ll från den normala krigsfl aggen avvikande, örlogsflagga och fi:)rpliktade till goda prestation er .
Det sovryska ubåtsvapnets första bärare a v Röda Fanans orden
var se 311, se 324 och s l, förärade för in satser under fin ska v interkriget 1940. A ll a tre förlorad es 1941-42. Under kriget mot
Tyskland nlldelades utmärkelsen å tta ubåtar: se 323, SC 320, se
406, Se 307, Se 310, S 13, K 52 och Lembit. Av dessa blev se 320
och Se 406 borta med man oc h all t. Hed ers titeln "gardesubåt" för366

länades blott tre ubåtar : L 3, se 309 och se 303 den l mars 1943 .
Flera rymdes icke in om elitklassen. Den föga framgångsrika se
303 :s gardesflagg för va ras i Leningrads marinmuseum. Men varför
blev de i sjöfa rtskriget rätt fr amgå ngsrika se 317, se 407, s 4,
S 7 cch K 56 utan ordnar och hederstitlar? En utomstående stäl ler
sig nog ibland frågand e inför den sovjetryska flottledningens principer vid utde landet av belöningar till de sina.

De sovjetryska ubåtarnas sänkningsresultat i Ostersjöområdet för
30 å r sedan är icke särski lt impon erande. Men det vore fel att endast a v dessa bedöma deras prestationer. Besättningarna var säkert
förstkl ass iga, vi lket deras krigsinsatse r på andra sjöfronter visade.
Ustersjön med sin a grunda vatten och sina två långsträckta vik ar
var emellertid ett för effektivt ubåtskrig icke särskilt lämpat sjöområde. Baseringen av ubåtarna under större delen av kriget var
också mycket oförmånlig. Ubåtshotet tvingade den tyska motstå ndaren till mycket omfattande; och resurskrävande motåtgärder.
Säkert är att ryssarna väl tillgodogjort sig erfarenheterna fr ån
kriget och dragit sina slutsatser härav. Dagens sovjetryska ubåtsvapen är någonting helt annat än för tre årtion den sedan . Denna redogörelse bör därför helt och hållet uppfattas so m en krigshi storisk
skildring och bör icke leda till någ ra förhastade bedömand en om
vad ryska ubåtar idag - icke min st ute på vä rld shaven kan
tänk as åstadkomma.
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Bilaga Il :

Bilaga III:

AV UBÅTARNA MED TORPED ELLER ARTILLERI
FORSTORDA HANDELSPARTYG 1939- 1945
Namn
Kassari
Bolheim
Reinbeck (?)
W i lpas
F enri s
Balren land
Argo
Ada Gorrhon
Anna Karrin Fritzen
Otto Cords
Margareta
Luleå
Kär h e
Pohjanla hri
C. F. Liljevalch
Hera
Jussi H.
Bonden
Anna W.
Franz Rudolf
Jaeobus Frirzen
Berry H.
Bengt Sw rc
Agnes
Nordstern
Zonnewijk
Siegfried
Taunus
Tha iarra
Hilma Lau
Terra
Carl Cords
Hansa
Seeburg
Nordenham
Balten la nd
Vänersborg
Vi borg
Vi lhelm Gusrloff
Hi d densee
General Steubcn
Görtingen
Bohus
Borbek
Margarerc Cord s
Emil Co lz mann
Erni
lim ena u
Cap Guir
Go ya
Robert Mcillcr 6

l

Flagga
estnisk
tysk
rysk
finsk
sve nsk
rysk
fin sk
svensk
ty sk
tysk
svensk
svensk
tysk
finsk
svensk
finsk
finsk
finsk
holländsk
rysk
rysk
finsk
svensk
finsk
tysk
rysk
tysk
tysk
tysk
dansk
tysk
tysk
svensk
rysk
t ys k
ty sk
sve nsk
dan sk
rysk
ty sk
ry sk
tysk
tysk
rysk
rysk
rysk
tysk
tysk
tysk
tysk
tysk

l

Brt

379
3.324
396
775
484
3.724
2.513
2.425
676
966
1.272
5.611
1.599
683
5.513
1.379
2.325
695
290
1.419
4.090
2.47 8
872
2.983
1.127
4.499
563
218
3.145
2.414
1.533
903
493
12.18 1
4.592
3.042
1.044
2 .028
25.484
643
14.660
6.267
1.761
6.002
1.912
581
105
1.201
1.536
5.230
399

l

Datum
10.12.39
10.12.39
10.12 .39
28. 12.39
5.1.40
16.10.41
16.6.42
22.6.42
5.7.42
8.7.42
9.7.42
11.7.42
30.7.42
5.8.42
18.8.42
11.9.42
11.9.4 2
12.9.42
18.9.42
28.9.42
14.10.42
26.10.42
29.10.42
1.11.42
6.10.44
8.10.44
9.10.44
13.10.44
13.10.44
13.10.44
13 .10.44
10.11.44
24.11.44
4.12.44
7.12.44
25.12.44
29.12.44
28.1.45
30. 1.45
4.2.45
10.2.45
23.2.45
1.3.45
9.3.45
17.3.45
23.3.45
23 .3.45
10.4.45
16.4.45
17.4.45
18.4.4 5
-

l

P lats

l

Ubår

N. Dagö
se 323
SW. Mcinry luoto
sl
S. H els in gfor s
se 322
Norrskär (Vasa) se 311
Sydostbrotten
se 311
NW. Oland
se 323
SW. Bogskär
se 317
SO N. Möekleby se 317
W. Memel
se 320
S. Blekinge
se 317
O. Kråkelund
s7
so. Id ö
s7
sw. Steinorr
s7
W . Baekofen
s7
O. Västervik
L 3
NO. Å land
s 13
NO. Åland
s 13
SW. Nyhamn
se 309
NW. Kaskö
s 13
SW. Srolpe Bank se 3to
S. Ystad
D 2
SW. Nyhamn
se 307
SO. Trelleborg
se 406
N. Rixhöft
se 406
W . Mcmel
se 407
W. Baekofen
se 310
N. Hela
S13
N. Rixhöft
s4
N. Rixhöft
s4
NO. Bornholm
L 3
N. Leba
Lembit
NW. Vemspils
se 309
N. Visby
K 51
Danzigbukren
se 407
NW. Vemspils
se 309
Stolpe Bank
K 56
SW. Utklipoan
K 56
N. R[igenwaldc
K 51
Srolpe B::tnk
s 13
NW. Mcmcl
se 313
Srolpc Bank
s 13
W . Liepaja
s4
N. Gdynia
K 52
NO. Hela
se 303
K 53
S. Bornholm
Srolpc Bank
L 21
Srolpc Bank
L 21
W. Licpaja
se 310
O . Got land
se 310
Srolpc B::tnk
L 3
Pilla u
L 3

l

UBÅTS- FORLUSTLISTA
(Sammanställd en!. tyska och finska uppgifter)
Ch ef

Namn

I vantso v
Tripolsk ij
Polestsj uk
Ve rsj ini n
Versj ini n
I vantso v
Maeho v
Maehov
Visjne vs Li
Maeho v
L isin
Li sin
Lisin
Lisin
G ri sts je n l·
Malanrj el'
Malanrj e1l \. 0
K a bo
M alanrj en
Jarosje v it
Linden be<
Momo r
Osipov
Osipo v
Botjarov
Bogorad
Marines b
Kljusjkin
Kljusjki n
Konov ala
Matija sc\ t j
Vetjinkin
Drozdov
Bot ja ro v
Verjinki n
Popov
Popo v
Drozdo v
Marincsk1
Losj bre\
Marines k<
Klju sjki n
Travkin
Ignatiev

Jaro sjc vi t
Mogil ev sl '!
Mogilcvsl l j
Bogorad
Booo rad

'· ·

K ~~wval t

Kono val <

s2
M 78
s3

l

Da rum

l

P lats

M 71
M 80
s1
Ron is
SpidoJa
M 83
s 10
M 101 (?)
M 81
M 99
M 94
s 11
se 301
se 322
s5
s6
p 1
p 2
M 98
se 319
s8
L 2
se 324
M 103
Kale v
M 95
se 317

3.1.40
23.6.41
23.6.41
24.6.41
24 .6.41
24 .6.41
24 .6.41
24 .6.41
25.6.41
26.6.41
28 .6.41
1.7.41
6.7.41
21.7.41
2.8.41
28 .8.41
28. 8.41
28.8.41
30.8.41
17.9.41
9.41.
9.41.
9.41.
21.10.41
13.11.41
11.41.
11.41.
11.41.
15 .6.42
14.7.42

OSO Märket
W. Ventspils
W. Steinorr
Li epaja
Liepaja
L icpaja
L icpaja
Liepaja
W Liepaja
Irbensunder
NW Dagö
Moonsunder
NW. Worm s
SW. Risrna
Soelasundet
NO. Reva !
NO. Reva!
NO. Reva!
Taggabukren
Finska vi ken
Lening rad
N . Juminda
Finska viken
Hagland
N. Juminda
SW. Hangö
SW. Hangö
SW. Hangö
O. Hog land
SO. Kalb ådagrund

M 97
se 405
se 3os
se 302
se 311

15.8.42
21.8.42
10.42
11.10.42
12.10.42

N. Hagland
W. Seiskari
Finska viken
N. Sror-Tyrers
S. Tiiskeri

s7
se 320
se 304
se 306
L l
se 305
se 408
se 406
s9
s 12
s4

21.10.42
27 .10.42
10.42
10.42
10.42
5.11.42
25.5.43

SW. Lågskär
W. Marhcillan
Finska viken
Finska viken
Leningrad
Giss lan-Simpnäs
W. Vaindlo

26 .5.43

S. Kalbådagrund

12.8.43
16.8.43
23.2.45

S. Parkkala
S. Porkkala
SW. Liepaja

l

Orsak
Mina
Torped ryska U 144
Sjunkbomber tyska S 35
Sjä lvsprängning
Självsprängning
Sjä lvsprängn ing
Sjä lvsprängning
Sjä lvsp rängnin g
Sjä lvsprängning
Mina eller torpeder
Torped ryska U 149
Mina
M ina
Torped ryska U 140
Mina
Mina
Mina
Mina
Tyska flygbomber (?)
Mina(?)
Tyska flygbomber
Mina
Mina
Mina
M ina
Mina
Mina
Mina
Mina
Sjunkbomber finska Ruorsinsa lmi,
VMV 16
Sjunkbomber finska VMV 5
M ina
M ina eller sjunkbombsskador
Mina och finska flygbomber
Sjunkbomber finska VMV 13,
VMV 15
Torped finska Vesihi isi
Torped finska Iku -Turso
M ina
Mina
Tyska fly gbomber
Rammsrör finska Verehinen
Sjunkbomber finska Ruorsinsalmi ,
VMV 6
Sjunkbomber fin ska Riilahri,
ryska MFP
Mina
Sjunkbomber finska Uisko
Sjunkbomber tyska M 801

Notiser från nar och fjärran
Indien - Pakistan
Förlu ster i decemberkriget
Under der kort a kri get 3-16 december var Indien helt överlägset till sjöss oc h
indi ska flottan blockerad e effekt iv t såvä l de väst- som östpak istanska kusrsrä ckorna. Pakistanska utbrytningsförsö k resulterade i en relati vt hä fti g sjöst rid i
farvattnen utanför K arachi den 4 december samt ett flertal mindre strid er ut anför östpaki stan ska ku sten. Sammanlagt sy ne s Pakistan under kri ge t förlorat 2
jagare (f d britti ska fr å n 40-ralet), 1 fr ega tt (f d britti sk), 2 ubåtar (va ra v 1 äldr e
f d a merikansk av "Tench"-klass och en modern av fr ansk "Daphne"- kla ss), 2
min sve pa re sa mt 16 kanonbåtar meda n Indien endast förlor a r en fr egatt av britti ska " Bl ac kwood "- kl asse n ge nom torped frå n ubåt.
(Fac kpress)

Italien
I talien- Ny robotjagare sjösatt
D en 2 oktober 1971 sjösattes den nya "Audace" och den 27 nov em ber följ de
systerfa rtyger " Ardito". Fartygen, som är en utvecklin g av de nu varand e "Intrepido"-jaga rn a är relativt stora sa mt vä l utrustade, 4.400 ton , längd 140,4 m och
bredd 14,5 m. Framdrivningsmaskineriet är konventio nell a å ngturbiner på sam man iagr 73.000 hkr, som skall ge en toppfart av 35 knop. Beväpnin ge n ä r kraftig :
4 enk eltorn 12,7 cm hela utOm a ti ska a llm å lskan one r a v OTO MEL ARA :s kom pakta konstruktion ,
i robotstä ll fö r "Srandard" sjö- och l v robot,
4 enk elrom 76 mm lv-ka noner,
i torpedtuber,
i 'trippcl ställ ubj-torpeder,
2 l 0,5 cm lysrakerk ast are,
3 lätt a ell er 2 medeltun ga ubj-helikoptra r. (Han ga r fö r dessa)

Besoittnin ge n blir 394 man va ra v 32 office ra re.

Nederländerna
Ny fregattyp påbörjad
Den först a av de två nya roborfregarrer, som 1975-76 avses ersätta kr yssa ren
"dc Ru yrer", köl strä cktes 4 a ugusti 1971 vid Scheldevarver i Vli ssi n ge n. Fa rtyget
få r namnet " Tromp" oc h systerfarty ge t (stapelsättnin g i början av 1972) skal l
heta "dc Ruyrer ". D et blir relat ivt srora fa rty g, 4.300 ton ful lt ru stade, 13 8,6 m
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lå nga med en bredd av 14,8 m och 4,6 m djupgåend e. Maskin eriet blir endast
gastu rbin er oc h hö gsta fart proje kterad till 28 knop .
Beväpnin ge n blir:
1 sjörobotstä ll fö r " Srandard Tarta r" ,
lvroborstä ll "Sea Spa rro w",
1 dubbeltorn Bofo rs 12 cm kano ner,
2 t rippelsti ll ubårsjaknorp edcr,
helik opter t yp brini ska "Lynx" fö r ubåtsjakt .
(La Rev ue M a ritime , nov 71 )

USA
H årda anslagskrav för flottans återuppbyggnad
l5 års underl åte nheter i ersätt nin gsbyggnatione n av fartygsbes tå ndet ha r för satt den a mer ik anska flott a n i en situ ation där den horar att komm a i underläge ge nremor den modern a sovjetiska fl otta n. Trots de senaste å rens sto ra avgå ngar in om amerik anska flott an är fortfa ra nde 58 °/o av fartygen över 20 år
ga ml a, närma re 500 enh eter har en tj änst eå ld er på 27 å r oc h högre . Under 1971
ut range rades 107 strid sfa rtyg (övriga typer oräknade) medan endast 24 nya till kom . 35 va r under byggnad vi d å rsskiftet och 37 beställd a. Presidenten och
mari;1 lednin ge n v ill ta krafttag men kongresse n ha r de senaste å ren va rit rela tivt
kallsinni g, mest av inrik espo liti ska skä l, äv en om hoppin giva nde om svängning
nu kan anas. I sitt " tronta l" i ja nu ari fö rebådade presid enten ett extra anslagskrav t ill kon gresse n på 2 milj ar der doll ar för nästa bud getå r, huvud sa kli ge n avsedd för fl ottan. M a rin chefen, a mira l Zumwa lt, har nu hä rutöve r för representa nt hu sets fö rsva rsutskott fr amlagt en 10-å rsplan för ersättnin gs bygg naden , som
går lös på 50 mil jard er do ll ar. I denn a pl a n kräve r han :
-Kölsträcknin g av en stor atomdri ven fregan per å r typ DLGN 38 på
10.000 to n ;
- Byggn ad av min st 50, ev 80, enheter av en ny esko rtfartygsklass på 3.600
ton , kall ad PF (P a rrol F ri ga tes), i en t akt av en kölsträc kning i må na den;
- Kö lst räck nin g va rje å r av två en heter "Sea Co nrrol Ships" (SCS, 10.00012.000 to n), a v se d da fö r ubj -heli koptcr och VTOL-flygpl an t yp " H a rri er' 'e ll er

motsva ra nd e;
- fullfölj a nd e av ULMS -programm ct, innefatta nd e 24 m yc ket stor a ato mubå ta r för va rdera 24 robotar av den nya typen "Perseus" med en räckvidd av
8.000-10.000 km och med M IR V- strid skone r ;
- Mod erni se rin g av " P oseidon"-roboten ti ll en räckvidd av 6.000 km oc h in sta llat ion av denna i samtliga 31 " La Fayette"- ub åtarn a (se efterföljande notis) ;
-Ok n ing av a ntal et ato mdri vn a jak t ub;ha r fr å n nu n ra nd e 52 ti ll 105, vil ket
kräve r en ?t rli g bestä llnin g av 5 sådana;
- Ko nst ru k ti on av en motor robotbå t en li gt bä rpl ansprincipen;
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- Ko nstruktion av en större luftkuddefarkost med vattenpropelle rdrift, av sedd för farter om krin g 100 knop; samt slutl igen
- Kölsträckning vart tredj e å r av ett atomdrivet attack ha nga rfa rt yg t yp
"Nimitz" ell er motsva ra nde (95.000 to n).
Det bör observeras a tt detta program är utö ve r dc å rl iga ordinari e ansla gsbehoven oc h redan ingångna bygg nad savta L Det ä r ett enormt program sett ur
ame rikan sk synv ink el. Detta program oc h presid entens t idi gare nämnda krav på
ex traanslag för nästa bud ge tå r börjar a lltså nu sin mang lin g i kon gresse n. Frågan
är hu r m ycket av detta man kan tro gå r igenom. Prutmånen ä r det inget fe l på
oc h nog kornm er det att prutas. Sannolikt kommer SCS-systemet att i stort gå
ige nom , likso m ULMS oc h PF, men beträffande de ato mdri vna hang arfartygen
torde det bli tvä rstopp. Tre gå nge r t idi ga re har fl ottan fått a v slag på det tredj e
"Nimitz"-fanyget, men amiral Zumwa ll tänker det oaktat åte ri gen framl:igga
begäran om anslag för detsam ma. Kan hän d a droppen forrhrand e urholkar
ste nen.
(Fac kpre ss)
U t vecklingen av den ballistiska roboten "Poscidon"
31 av USA atomubåtar för ballistiska robotar (SSBN) ska ll so m bekant byggas om ti ll den n ya roboten "Poseid on" (La Fayette"-klassen). F n är enligt uppgift 6 färd iga och 4 li gger på ombyggnad. "Poseid on" har en räckvidd av ca
5.000 km . Det syste m, so m ska ll ersätta detta, har arbetsnam net ULMS (U nd ersea Long-Ra nge Missi le System) oc h beräknas komma i drift i början av 1980talet. Syste met kommer a tt bestå av 24 ub åtar på 12.000-14.000 ton i ul äge, vardera utru stade med 24 st av en f n proje kte rad robot "Perse us", med en rcic kvidd på ca 10.000 km och med en stridsladdnin g av 10 sepa rata MIRV -atomst ridsspetsar (MIR V = Multiple / ndependently T argetab le Re-en try Veh iclcs) på
50 kil oton. För att provisoriskt möta den ovä ntat sna bba utveck lin ge n i Sovjetunionen av ubåtar med ballisti ska ro botar har dock US Navy sedan en tid
projektera t en modif iera d "Pose id on" med utökad r;ickv idd, v ilk en beräknas bli
operativ omkr in g 1975. Denna robot (EXPO = Expanded Posc idon), sk ulle bes tå
av en norma l "Poseidon" med ett tredje steg. Av utr ymm esskä l (för att und vi ka
en ytterligare ombyggnad a v ub åta rna) skulle eme ll ert id "Poseidons" str id sladdnin g av l O MIRV- strid sspetsar behöva reduceras t ill 3 sådana. En så dan eldkraftsminskning har man. dock inte a nsett sig kunna godtaga oa ktat vinsten med
stö rre räckvidd.
Man har därför påbörjat en helt ny robot och slopat EXPO. De nn a ny a robot,
som har fått arbetsnamnet ULMS- 1, beräk nas få en räckvidd på 7.000-8.000
km med en laddning av lO MIR V-spetsar och torde komma i tjänst omkring
1975. Roboten kräver ingen ytterligare modifiering på ubåtarna utöv er den nu
pågående. Den slutli ga ULMS (ULMS-2) och de ny a ub åtarn a kommer därefter
planen li gt i början av 1980-ta let.

(Fac kpress)
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Vösttyskland
Sjöoffica ny västtysk "OB"
Det rör sig på personalfronten i den västtyska ma nn en. I se ptembernu mret
kund e vi anmä la den ny e " In spekteur de r Marine" ("CM") vizeadm ira l Ktihnl e.
Fr o m 1 april 1972 är nu va rande v iceamiralen och chefen för de västtyska sjöst rid skrafterna ("CKF") Armin Z immermann aviserad so m "Generali nspekte ur
der Bu nd eswc hr" efter armegeneralen U lri ch de Ma iziere, dvs vä sttysk "OB"
en li gt den nuvarande organ isatione n. Bortsett från amira l Zimmcrmanns osed va nl igt snabba ka rri är dc senaste å ren (fö r två å r sedan flottiljamir al och chef
för ty ska Nordsjöeskadern, för l år sedan direkt utnämnd ti ll v iceamiral och
"CKF") är denna utn ämni ng märk lig på så sätt att det ä r första gå nge n i hi storien en tysk sjöoff icer til lträde r sitt lands högsta för sva rsbefattnin g. Samtidigt
blir han för ste sjöofficer i nuvarande "Bundesma rine ", so m erh å ller am iralsg rad.
Som amiral Zimme rmanns efterträdare som chef för flot ta n ti ll träder han s nuvara nde stä ll fö reträdare, konte ramira l Paul Harrwig, sa mtidi gt utnämnd till v iceam iral. Som ställföreträdare kommer efter honom nu varand e chefen för Nordsjöeskade rn, flo ttilj amiral Hans- He lmut K lose, so m utn äm nes t ill konteramiral
och i sin tur eftert rädes av flo tt ilja mira l Gunter Luther, nuva rande chef för
marin fl yget.
(Ma ri ne Rund sc hau, feb 72)

Turkiet
Ny, turkiskbyggd korvett sjösatt
Juli 1971 sjösattes v id örlogsvarvet i Golciik det första
korvetter, vilka beställts vid eg na varv. Dessa fartyg är de
fartyg, so m tu rk arna helt konstru erat och byggt själva. Den
få r namnet "Berk " och har ett d ep lace ment på 1. 950 ton,

av tv å eskortfartyg,
första stö rre örlogsnu sjösatta korvetten
med lä ngd 95,15 m

oc h bredd 11,82 m .
Maskineriet bl ir fyr a F iat-dieslar, som med sina 24.000 hkr skal l ge en fart
på 25 knop . Beväpningen blir två dubbellavettage 76 mm a llm ålskanon er, 2
trippe lställ utbjtorpeder, möjli gen y tterliga re ubjvapen sa mt landnin gsplattform
för en lätt ubj -helikopte r.
(Rivista Ma rittima, nov 71)

NATO
Planer på rörligt kustrobotförsvar för Östersjöutloppen
NATO befälhavare för No rd sekto rn har låtit undersöka förutsä ttningarna för
ett rörligt ku strobotförsvar för Östersjöu tl oppen som komplettering ti ll befintliga
sjö- och marinflygstridskrafter. De taktiska fordringarna för ett dylikt sys tem
har uppställts av NATO sjöstridskrafter i detta område, COMNA VBALTAP,
västtyske amiralen Wi lhelm Meentzen. Denne hänvisar bl a till WP robotbatterier
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utm ed O stersjökusten, till vilk a in ge n motsva ri gher finn s på NA T O sich . Tek ni skt se tt ä r man benägen att fr å ngå rörli ga bilburn a oc h rela ti vt så rba ra robotbatteri er oc h i stä ll er bygga på d en mede lt un ga helik op te rn Sea K in g utr usta d
med någon av befintli ga sjöro bota r, KOR N MORA N, EXO CET, NEPTU N eller
TARTAR. Ur sta nd ardi se rin gssynp unk t vill tys ka ma rinl ednin ge n förorda KORMORA N, som ha r a ntag its som attackrobot för väst tys ka ma rinfl ygct. Dess a
helik optra r måste p g a sin sto rl ek vara landb asera de oc h ma n bedö mer hä r<w
att dc största svå ri ghetern a komm er a tt li gga ino m nav igerin gs- oc h lednin gsproblematik en. M ed hä nsy n hä rtill oc h till den o mb ord p å helik opt ra m a er for d erli ga avance ra de elektroniku t ru stni ngen bedöm er ma n att dessa icke ka n avses
ä ven för a ndra uppgifter, va rför de tta vapensys tem to rde bli unikt i vä rld en.
(Fackp ress)

Frankrike
Ny f regatt sjösatt

" Tourv ille", den första av tre bestii iid a sto ra robotfregatt er, sjösa tte s de n 13 .
maj i Lori ent. Dc t vå öv ri ga ä r fort fa ra nd e på stapeln , "D uguay-Tro uin ", som
ko mm er i sjön i börja n av 1973 oc h den ä nnu na mnlösa t redje enheten viint as
bli sjösa tt 1974. Fa rt ygen komm er att fullr usta d e deplaccra dr ygt 5.000 ton och
b~i1· 152 m långa. Maskin eriet bl ir ko1w ent ionell a å ngt urbi ner, som skall ge en
hogs ta fa rt a v ca 30 kn op . Beväpnin ge n blir, som p å a ll a fra nska fa rt yg, k raft ig :
3 .~nke.ltorn 1O cm a utomatiska a llm å lska non cr, 6 ra mpe r fö r sjöro bo ten "Exoce t"
(rack v1dd 40 km), l ramp för ubåtsjak troboten "Ma lafon" (sna rlik am erika nska
Asroc), 6 ubå tsja kttorpeder, 2 ubå tsjakth eli koptra r typ WG 13 "Lynx" sa mt <> i"
ve tvi s en vä lutv ec klad ubåtsja kt ut ru stn ing oc h elektro ni k i öv r igt.
( Fa c k pre ~ s )

Frankrike - Italien
R obotprovskj u tning

D en 28 febru a ri sköts för första gå ngen en så nä r so m på str ids ladd ni n"cn
f ull ständigt utrusta~ ro bot av den n ya fra nsk-ita li enska type n OTOMAT. S kj~lt
pl a tsen va r det Ita lt ens ka robotprov fä ltet Sa lto di Q uirra på Sardin ien oc h må let
ett fa rtyg t ill kankars ca 40 km t ill havs. Pro vs kjut n inge n var h el t lyc kad och
roboten, styrd av sin ege n autostyrn ing, ble v en fu ll träff. Efter y tterli ga re pro v
av sam ma slag som det n u genomförda beräknas d c första provs kjutnin oa rn a från
fa rtyg och mot rörli ga mål kunn a ske un der hösten 1972 . Roboten bed~m es komma att blir operativ under 197 4, even tuell t tid igare, d å hitt ills u rveck li n ~en oå n
Öve~ fö rvän ta n bra. OTOMAT är red a n bes tä ll d i 50 exemp lar av it: li e1: ska
mannen och fl era andra ma ri ner ha r v isat stort int resse fö r de nsamma. Vid denna provskjutnin g var oc kså ett fl erta l utl änd ska marina representa nter när varand e. Räckvi dden för O TOMAT i hög und erlju dsfar t räkn as bli upp å t 90 km .

374

R oboten sta rt as av två booster- rak etcr , oc h d rivs d ä reft er av en jet-motor på
någ ra meters höjd fö r att sed an målet fattat s, "hissa" till högre höjd och dä refter dyk a mot må let.
(Fa ckpress)

Sovjetunion en
Submarin arbetsrobot
l SSSR ha r ma n konst ruuat en robot fö r a rbeten på havsbotren vid ä ven
sto ra djup. Roboten som i viss utsträcknin g på minn er om d en ryska må nbil en
Lun okh od, dri vs och ma nö v reras elektroni skt via en kabel som fö rb ind er den
med mod erfa rt yge t. I roboten ä r pl acera de kra fti ga strå lk asta re och en TV- ka mera med v ars hjälp " för a ren " ombord på mod erfa rt yge t ka n se a tt ma növ rera
fa rk osten. För arbeten på ha vsbotre n ha r roboten t vå rörli ga a rm a r so m dri vs
elektri skt oc h liksaså ma növ reras fr å n fa rt yget.
Ny li ge n har genomförts geologiska undersöknin ga r vid de vulk ani ska Lipa riöa rn a norr om Sicilien dä r t vå subm a rin a vulk aner på ca 2.000 m djup utforskats med tillhjä lp av denn a nya robot, som d å va rit ank nuten till havs fo rsknin gs-

fart yget Akad cmik Se rgcj Vavilo v.

(Int ern a tion a l H era ld Tribun e)

USA
Nytt k ärnkraftdriv et at tackhanga rfartyg sjösatt
"Chcs ter W N imit z", det andra a merikan ska ha nga rfart yget med kä rndr ift sjösattes den 13. maj v id ö rlogsva rvet i Ncwpo rt, Va. D et tid iga re kärndri vna
ha nga rfa rtyget, " Entcrpri se", trä dd e i tj ä nst reda n 1961. Ytterli ga re ett d ylik t
far tyg, " Dwight D Eisenh owe r" , ä r und er bygg nad och räknas bli fä rdigt somma ren 1975. " N imitz" och "Eise nh ower" är systerfa rt yg och blir h isto riens h ittill s största st rid sfa rt yg, 95.000 ton. "En terpr ise", som är det f n största örlo gsfartyget mäter " ba ra" 89.600 ton. "Nimi tz", som berä kn as komm a i tjä nst hösten 1975, komm er a tt kunn a fö ra närm a re 100- talet fl ygpl an oc h henn es kä rn maskineri påstås kunna tj änstgö ra uta n oml ad d ning i hela 13 å r (!), d v s und er
sin egentli ga ope ra t iva li vstid behöver fa rtyget end ast en oml addning. "Enterprise" ha r 8 reaktore r, med a n " N imitz" end ast har 2, v ilket i ,någon må n avspeg la r den utveckl ing kä rndri vna far tygsmask in erier genomgå tt unde r de n 10-

å rsperiod som skil jer fa rtyge n å t.
(Fac kpress)
U tlåning av örlogsfa,.tyg till andra länder
P resid ent N ixon har i april underteckna t ett bes lu t om utl å ning av ti o jagare
och sex u bå ta r t ill oli ka län der. Spa nie n erhå ll er fe m jaga re och tv å ubåt ar oc h
Ita li en tv å ubå tar och ska ll båda med egna medel sva ra för underh å llet. Grekland få r lå na t vå jaga re och bistås även med ekonomi sk hjälp för utbildning
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av besätt ninga rna. Till Turkiet går en jagare och tv å ub å ta r och ti ll Syd-Korca
två jagare. Dessa senare länd er erh å ll er också samti di gt medel ur d en a me rik an ska
militärhjälpsfonden för att hå lla fa rty ge n. Vilka t yper det är fr ågan om har icke
nämnts, m en ut an större fel tord e man kunn a gissa p å att jaga rna ä r av "Su m ner"- eller ä ld re " Gearing-"klas s och ubåtarna av typ "Balao". D å alla d ess a
fartyg redan uppnått relativt hög åld er torde låneprin cipen endast vara form ell
och fartygen komm a att beh å llas av d e motta gna länderna sin å te rståe nd e li v stid ut .
(Fac kpress)
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