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I denna publikation presenteras historiska skeppsvrak som har 
valts ut som gemensamma turistmål i Estland.

Detta har skett inom ramen för ett Interreg-fi nansierat samarbets-
projekt mellan Estland, Sverige och Finland “Östersjöns historia 
under vatten: kulturarv in situ och online” (med förkortningen 
Baltacar).

Historiska skeppsvrak är viktiga inslag i Östersjöområdets gemen-
samma historia och icke förnybara resurser som används i forsk-
ning och i utbildningssyfte, för tolkning av historiska händelser 
och för främjande av kulturturism. Målet med etablering av vrak-
parker är att förbättra vrakens tillgänglighet och samtidigt säker-
ställa en hållbar förvaltning av dessa. Genom hållbar förvaltning 
kan sådana fyndplatser under vatten som är känsliga för mänsklig 
påverkan hållas öppna för besökare under längre perioder.

Samtliga sex vrak har en koppling till första världskriget och det 
Estniska frihetskriget. Båda historiskt mycket viktiga händelser 
för Republiken Estlands födelse.

Maili Roio och Arto Oll. HMS Myrtle, Altair, Sjtjit, Akula, 
minsvepare Nr 1 och E. Russ.
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Dykning i estniskt vatten

Dykning till fornlämningar under vatten regleras av den estniska 
lagen om fornminnesskydd. Det är tillåtet att dyka på maritima 
fornlämningar och i deras skyddszon under handledning av en 
dykguide som tillhandahåller dykningstjänster inom ramen för 
sin näringsverksamhet eller med eget dyktillstånd. Dyktillstån-
det gäller endast för tillståndets innehavare.

Omtänksamhet och ansvarskänsla vid valfria aktiviteter både 
på hav och våra insjöar (såsom dykning, vattentrafik och fis-
ke) bidrar betydligt till bevarande av vårt kulturarv under vat-
ten och minskande av negativ mänsklig påverkan. Information 
om vårt kulturarv under vatten finns tillgänglig i det nationella 
kulturminnesregistret på adressen register.muinas.ee, där man 
förutom uppgifter om skyddade objekt även hittar information 
om förlista fartyg i estniskt vatten. Information kan hittas under 
rubriken “Vrakregister”. Alla registrerade fornlämningar under 
vatten finns angivna på sjökort. Nya fynd måste snarast anmälas 
till Riksantikvarieämbetet.

Östersjöns kulturarv under vatten utgör ett unikt källmaterial 
inte enbart i europeisk sammanhang utan även globalt. Låt oss 
bevara och värdesätta det.

Dyk ansvarsfullt!
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Minsvepare HMS Myrtle
Tekniska data

Byggår: 1915-10-11
Byggd i: Lobnitz & Company i Skottland
Längd-bredd-djupgående: 81,6 x 10,2 x 3,5 m
Deplacement: 1250 t
Maskineffekt: fyrcylindrig maskin på totalt 1200 hk, 1 propeller
Fart: 17 knop
Räckvidd: 2000 sjömil vid 15 knop
Bränslelager: 130-250 t kol
Besättning: 79
Bestyckning: 2 x 1-102 mm kanoner (i fören och aktern på översta 
däck, 50 granater för varje kanon); 1 x 1-47 mm kanon.

Historisk översikt

Storbritanniens marinkår började uppmärksamma minsvepning 
efter det rysk-japanska kriget (1904-1905). Det berodde på ryssar-
nas skickliga och effektiva användningen av sjöminor i sitt för-
svar mot den japanska flottan. På begäran av den brittiska amiral-
iteten byggdes två gamla torpedbåtar år 1908 om till minsvepare 
och fr.o.m. 1913 hade den kungliga flottan redan 6 minsvepare i 
sin tjänst. Dessa fartyg användes regelbundet för att träna min-
röjning. Vid potentiell krigssituation kunde hela 82 fartyg från 
hjälpflottan förses med mintrålare. Samtidigt hade Amiraliteten 
inga egna ritningar till någon specifikt framtagen minsvepare 
som exempelvis för ett örlogsfartyg med särskilda specifikationer. 
De gamla fartygen som hade använts tills dess saknade tillräcklig 
sjöduglighet på öppet hav. Därför satte man igång utvecklingen 
av ett helt nytt örlogsfartyg. En av grundförutsättningarna var 
att framtidens minsvepare skulle ha små besättningar och de fick 
inte vara bestyckade eller bepansrade. Det innebär att de inte var 
avsedda för användning i direkt krigsverksamhet. Dessa kriterier 
byggde på uppfattningen att vissa förluster vid minsvepning är 
ofrånkomliga och därför ansågs det oklokt att investera några 
ansenliga belopp i sådana fartyg eller bemanna dem med stora 
besättningar. Båtbyggnadsingenjörer ritade de första minsve-
parskisserna i början av 1914.
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I samband med första världskrigets utbrott beslutade Amiral-
iteten den 25 september 1914 att fortsätta med minsveparprojektet, 
men satte upp nya kriterier för de planerade fartygen. Utifrån 
den rådande krigssituationen skulle fartygen nu fylla flera olika 
funktioner: minsvepning, ubåtsbekämpning, skydd till konvojer, 
bogsering av andra fartyg och olika transporter. Behovet att upp-
fylla så olika operativa uppgifter påverkade även fartygens design. 
Eftersom örlogsflottans multifunktionella minsvepare skulle ha 
så enkel skrovkonstruktion som möjligt, togs snitt av vanliga 
passagerarångbåtar. Därigenom vann man värdefull tid för kon-
struktion av nya fartyg, vilket var ovärderligt i krigsläget. Beslutet
 grundades delvis även på avvägningen att båtar som till sitt yttre 
liknar vanliga ångfartyg inte misstänks som krigsfartyg hos 
fienden som därför kan avstå från att attackera dessa. Dessutom 
lindrade det arbetsbelastningen i örlogsvarven, eftersom minsve-
parna även kunde byggas på civila varv tack vare sin enkla design.

Båtbyggnadsingenjörer kunde presentera de första ritningarna av 
Flower-klassens minsvepare redan i december 1914. Flower-klas-
sens fartyg hade utmärkt sjöhållning och var lätta att styra och 
stabilisera även på stormigt hav. Fartygsfören försågs med tre 
vattentäta skott som skulle förhindra att båten sjönk om den 
körde på en mina. Eftersom minsvepare även skulle användas i 
fraktsyfte konstruerades de med ett rymligt däck och täckt reling. 

Det lät inte vatten att samlas på däck vid stormigt väder. Även 
fartygens lastkapacitet var imponerande. Bara däcket i sig hade 
en lastkapacitet på 50 t, vilket innebar att fartygen kunde trans-
portera upp till 700 man på däck. Under kriget fraktades till och 
med kavallerihästar på däcket av Flower-klassens fartyg. Tack 
vare den enkla designen kunde varven tillverka Flower-klassens 
fartyg mycket snabbt, normalt tog det bara 19-21 veckor att bygga 
en sådan båt.

Minsveparen Myrtle som tillhörde Flower-klassens underkategori 
Azalea sjösattes den 11 oktober 1915.

Under det estniska frihetskriget (1918-1920) var Storbritanniens 
lätta kryssare mycket aktiva på Östersjön. I första hand som stöd 
till Republiken Estland i deras kamp mot Sovjet-Ryssland, men 
även för att kontrollera de tyska trupperna som var verksamma 
i Baltikum. Huvudstyrkor för den brittiska eskadern låg 1919 
vid Björkö för att förhindra att Sovjet-Rysslands baltiska flotta 
tog sig in i Finska viken. En mindre del av eskadern var station-
erad i lettiska hamnar. Trots sin aktiva båttrafik var Östersjön 
ett av världens tätast minerade sjöområden. Bara i estniskt vatten 
fällde ryska och tyska flottor totalt ca 34 000 sjöminor under för-
sta världskriget. Under det estniska frihetskriget fanns det enbart 
några smala minsvepta leder i de tätt minerade farvattnen, vilket 
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gjorde att fartygen endast kunde passera estniskt vatten under 
ledning av en erfaren minlots. Storbritanniens flotta ville röja far-
leder från minor för att kunna främja båttrafiken och utvidga sin 
operativa verksamhet. Konteramiralen Walter Cowan insisterade 
aktivt på att deras minsvepare skulle sändas till Baltikum.

Amiralen gav sitt godkännande och den 10 juni 1919 sändes Stor-
britanniens 1:a minsveparflottilj med fartygen Daphne, Gentian, 
Godetia, Lilac, Lupin och Myrtle till Östersjön. I juli 1919 station-
erades flottiljen i Tallinn. Som nästa uppdrag skulle minsvepare 
röja farlederna väster om Dagö och Ösel. Flottiljen gav sig ut till 
minsvepningsuppdrag den 14 juli 1919.

Minsveparen Myrtle förliste i ett tyskt minfält nära Hares 
holme den 15 juli 1919 under sitt uppdrag. Sex besättningsmän 
omkom: eldare John Amey, Alexander Birch och Arthur Primmett, 
båtsnickare Robert Johnson samt maskinisterna James Gillies och 
Thomas Packman.

SubZone OY 2017
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Vraket av minsvepare

Förlisningsdatum: 1919-07-15
Omkomna: 6
Position: Östersjön, sydväst om Ösel
Koordinater: 58 35.350; 21 46.161
Kulturminnets reg. nr. 22265, register.muinas.ee
Dykning: under handledning av en dykguide som tillhandahåller 
dykningstjänster eller med eget dyktillstånd
Vrakets djup: 28 meter
Djup i omgivning: 34 meter

Vrakets mått: längd 76 meter, bredd 10 meter.
Vrakets riktning: 68-248.
Skick: Båten bröts mitt itu till följd av explosionen, akterdelen 
finns bevarad, fören sjönk ca 8 kilometer västsydväst om aktern. 
Vraket ligger på rak köl på havsbotten.
År 2000 installerades en minnestavla på fartygsdäck med fartygets 
namn, en avbildad brittisk örlogsflagga och förlisningsdatumet.
Dykning: Passar erfarna dykare. Under navigationssäsongen är 
vraket utmärkt med en ankarboj och informationstavlor på var sin 
sida av vraket.
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Minsvepare Sjtjit
Tekniska data

Byggår: 1916
Byggd i: Rysk-baltiska varvet i Tallinn, Estland.
Längd-bredd-djupgående: 53 x 6,6 x 1,2 meter
Deplacement: 271 t
Maskineffekt: två ångmaskiner med en total effekt på 650 hk, 
två Yarrow ångpannor och två propellrar
Fart: 9 knop
Räckvidd: vid sparsam körning (6 knop) 450 sjömil
Bränslelager: 40 t
Besättning: 38
Bestyckning: 1 x 1-75 mm Canet kanon (i fören framför 
kommandobryggan, fartyget hade dessutom två stycken 
2 x 1-7,6 mm lätta kulsprutor); sjöminor av typ M1908 eller M1911 
(kunde ta upp 50-60 sjöminor).

Historisk översikt

Ryska imperiets flotta inriktade sig i början av 1900-talet främst 
på utveckling av undervattensvapen. Därför lades mycket fokus 
på moderniseringen av sjöminors konstruktion och funktionsme-
kanismer. Även fast ryssarna kunde utveckla effektiva sjöminor i 
världsklass, utgjorde deras utläggningsmetod ett problem. Ända 
till första världskrigets utbrott saknade ryssarna en egen typ av 
örlogsfartyg för viss operativ verksamhet - minsvepare.

På hösten 1914 ville ledningen för den Baltiska flottan utöka 
antalet fartyg som var lämpade för minsvepning. Hitintills hade 
mintrålare monterats som regel på handels- eller hjälpfartyg som 
egentligen inte möjliggjorde någon effektiv minsvepning av far-
leder. I krigsläget fanns det ett behov av mindre fartyg som var 
särskilt byggda för utläggning av minor och för minsvepning vid 
behov. De skulle även ha en mindre besättning, på grund av stora 
risker som för fartyg med sådana operativa uppgifter var ju ound-
vikliga. Vid olycka hade förlusten av ett mindre fartyg inneburit 
något mindre skada för statens ekonomi.
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I slutet av 1914 ansökte sjöministeriet om medel för att bygga åtta 
minsvepare. Regeringen avsatte 1,2 miljoner rubel från örlogsflot-
tans femårsbudget, vilket ledde till ett beslut den 30 januari 1915 
att bara bygga fyra minsvepare till en början. Samma år drogs 
byggandet av minsvepare igång.

Tallinns Rysk-baltiska varv började bygga Kapsiul-klassens 
minsvepare Sjtjit och Krambol och Putilovs varv i Sankt Peters-
burg byggde minsvepare Kapsiul och Gruz. Sjtjit och Krambol 
stod färdiga först i september 1915. Under perioden från oktober 
1915 till maj 1916 testades minsveparnas maskiner och mekanis-
mer. Officiellt togs minsvepare i bruk i 1:a minsvepargruppens 
3:e division i juni 1916.

Den 6 december 1916 körde minsveparen Sjtjit på en tysk mina i 
Sele sund. Sjöminan exploderade vid fartygets akter, varefter far-
tyget började sjunka. Enligt minsvepningsledaren äldre löjtnant 
G. Dombrovskis rapport bevarade besättningen ordning och dis-
ciplin. Ingen panik uppstod och alla kommendörens order upp-
fylldes korrekt. Sjtjits kommendör gjorde bedömningen att far-
tyget inte gick att rädda, då explosionen hade slitit loss en del av 
aktern. Därför gav kommendören besättningen evakueringsorder, 

ångan släpptes ut ur pannorna och hemliga dokument överlämna-
des till kommendören på minsveparen Gruz. Till en början gjor-
des ett misslyckat försök att bogsera Sjtjits, men fartyget låg med 
aktern fast i havsbotten, endast fören synlig ovanför vattenytan. 
Snart lossades bogserlinan och Sjtjits sjönk helt, ingen omkom.
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Vraket av minsveparen Sjtjit

Förlisningsdatum: 1916-12-06
Omkomna: inga
Position: Östersjön, väster om Sõru hamn, Dagö
Koordinater: 58 41.477; 22 24.717
Kulturminnets reg. nr. 30968, register.muinas.ee
Dykning: under handledning av en dykguide som tillhandahåller 
dykningstjänster eller med eget dyktillstånd
Vrakets djup: 11 meter
Djup i omgivning: 13 meter
Vrakets mått: 33 x 40 meter.
Skick: Minsveparens vrak ligger i nordöstlig-sydvästlig riktning, 
kraftigt nedsjunket i bottensediment. Akterdelen har gått av och 
ligger ca tio meter från skrovet, på tvären.
Dykning: Passar även nybörjare.
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Minsveparen Altair
Tekniska data

Byggår: 1916
Byggd i: Jos. L. Meyer Werfts varv i Papenburg, Tyskland
Längd-bredd-djupgående: 39 x 7,1 x 3,95 m
Fartygets volym: 237 brt
Maskineffekt: en ångmaskin total effekt på 500 hk
Fart: 11 knop
Räckvidd: 4800 sjömil (vid 11 knop)
Besättning: 31

Historisk översikt

Fisketrålaren Altair byggdes i Papenburg, på Jos. L. Meyer Werfts 
varv, varvnummer 325. Direkt efter färdigställande den 21 decem-
ber 1916 rekvirerades fartyget till tyska marinkårens hjälpflotta. 
Efter krigets slut skulle Altair ha använts som fisketrålare på Nord-
sjön. År 1917 utsändes Altair till 3:e sjöstridsflottilj som deltog i sjö-
operationen Albion. Hjälpsveparen Altair förliste efter explosion 
klockan 7:18 på morgonen den 14 oktober 1917 i ryssarnas minfält 
i Tagalaht. Av 31 besättningsmedlemmar omkom 10.
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Vraket av minsveparen Altair

Förlisningsdatum: 1917-10-14
Omkomna: 10
Position: Östersjön, väster om Sõru hamn, Dagö
Koordinater: 58 41.129, 22 15.036
Kulturminnets reg. nr. 30728, register.muinas.ee
Dykning: under handledning av en dykguide som tillhandahåller 
dykningstjänster eller med eget dyktillstånd
Vrakets djup: 24 meter
Djup i omgivning: 28 meter
Vrakets mått: längd 15 meter, bredd 7 meter.
Skick: Fartyget gick mitt itu till följd av explosionen. 
Bestyckningen ombord finns bevarad.
Dykning: Passar erfarna dykare. Under navigationssäsongen är 
vraket utmärkt med en ankarboj.
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Ubåten Akula
Tekniska data

Byggår: 1909
Byggd i: Baltiska varvet i Sankt Petersburg, Ryssland
Längd-bredd-djupgående: 56 x 3,7 x 3,4 meter
Deplacement ovan och under vatten: 380/475 t
Huvudmaskineri: tre Nobel-dieselmotorer med total effekt på 
900 hk, 3 propellrar
Elektriska huvudmotorer: en elmotor med effekt 225 hk
Fart i ö- och u-läge: 10,6/6,5 knop
Räckvidd: 1900 sjömil vid sparsam körning i ö-läge, 38 sjömil vid 
sparsam körning i u-läge.
Dykdjup: 50 m
Besättning: 35
Bestyckning: Ubåten hade totalt 8 torpeder, med torpedrör på 
båda sidor framför och bakom kommandobryggan, 
totalt 4 torpedrör. 4 x 1-457 mm torpedrör, 1 x 1-47 mm kanon, 
sjöminor av typ M1908 eller M1911 (kunde ta upp 4 sjöminor).

Historisk översikt

I samband med det rysk-japanska kriget lämnade båtbyggnads-
ingenjören Ivan Bubnov in ett nytt u-båtsprojekt till marinkåren 
i januari 1905. Enligt idén skulle den planerade u-båten kunna 
användas i japanska territorialvatten, med kapacitet att angripa 
örlogsfartyg som låg i fiendens hamnar. Förenklat sagt ville man 
bygga ett örlogsfartyg med något utökad räckvidd. Planen godkän-
des av ryska marinens tekniska kommitté den 3 maj 1905. Enligt 
det ursprungliga projektet skulle u-båten använda oljemotorer som 
kraftkälla, vilket dock kom att ändras av båtbyggnadsingenjören 
inom kort. Av säkerhetsskäl byttes oljemotorerna ut mot tre die-
selmotorer (totalt 900 hk) och tre propellrar. Enligt vissa uppgifter 
monterades till slut bara 2 dieselmotorer och ena propellern drevs 
av en elmotor. Det speciella med fartyget var att det saknade vat-
tentäta skott.

Bygget av U-båten Akula drogs igång den 7 december 1906 i 
Sankt-Petersburgs varv. Den främsta orsaken till dröjsmålet som 
följde var att de motorer som behövdes till det unika prototypfar-
tyget inte kunde tas fram tillräckligt snabbt i Ryssland. Dieselmo-
torerna stod färdiga först i mars 1909.
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Fartyget sjösattes högtidligt i Sankt Petersburg den 22 augusti 1909. 
Under perioden 1909-1911 testades Akula på olika sätt, främst vid 
Kronstadt, vid Björkö och i Tallinnviken. Den 5 juni 1910 sköts 
de första torpederna, i juni byttes propellrarna ut och i novem-
ber övade man dykning i Tallinnviken. Bara under 1911 dök u-bå-
ten hela 40 gånger och körde 182 sjömil under vatten. Sjötester 
av u-båten Akula avslutades officiellt först den 14 september 1911 
när marinkårens tekniska utskott godkände örlogsfartyget för 
användning i tjänst. Det var den första helt ryska u-båten som 
kunde användas för patrullerings- och bevakningstjänst under 
längre perioder. Fastän marinens tekniska ledning ansåg fartyget 
som mycket lyckat, påpekades även vissa brister. Först och främst 
anmärktes u-båtens ringa fart (enbart 11,5 knop i stället för 16 i 
ö-läge och 6,5 knop i stället för 7 i u-läge) och den alltför ringa 
storleken på reservbränsletankar. Dessa brister minskade räckvid-
den för fartygets operativa verksamhet. Samtidigt gavs beröm till 
båtens lättkördhet, sjöduglighet och manövreringsförmåga, vilket 
ledde till att prototypfartyget Akula togs som förebild vid byggan-
det av Bars-klassens u-båtar.

Den 6 november 1911 trädde Akula i den baltiska flottans tjänst 
och överfördes sedan till den andra Ubåtsbrigaden den 25 mars 
1912.

Under första världskriget deltog u-båten Akula totalt i 19 patrul-
leringsuppdrag. Färden som blev hennes sista ägde rum i novem-
ber 1915 när Akula skulle patrullera mellan Liepaja och Klaipeda. 
För den färden utrustades u-båten med 4 ytterligare sjöminor som 
skulle fällas i smyg i fiendens farvatten. Dessa minor fälldes ald-
rig av Akula. U-båten körde själv på en mina under sin färd och 
förliste med hela sin besättning. Akula ströks från flottans register 
den 15 mars 1917. Totalt omkom 35 besättningsmedlemmar.
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Vraket av u-båten Akula

Förlisningsdatum: 15 november 1915
Omkomna: 35
Position: Östersjön, norr om Kõpuhalvön, Dagö
Koordinater: 59 08.502, 22 11.663
Kulturminnets reg. nr. 30392, register.muinas.ee
Dykning: under handledning av en dykguide som tillhandahåller 
dykningstjänster eller med eget dyktillstånd
Vrakets djup: 24 meter
Djup i omgivning: 29 meter
Vrakets mått: längd 40 meter, bredd 4 meter.
Vrakets riktning: 82-262

Skick: U-båtens vrak är till följd av minexplosionen sönderslitet i 
fören. Runt vraket på havsbotten ligger några enstaka vrakdelar 
utspridda. På vänstra sidan på havsbotten finns det fyra minor 
med mekanisk slagtändare. Höljet på några minor har vittrat 
sönder och laddningskammare är synliga. Eventuella torpeder 
som kan finnas kvar i torpedrören utgör ingen fara. En av 
torpederna ligger upprätt mellan kommandobryggan och aktern 
i ca 60 graders vinkel. Laddningskammarens översta del med 
tändhatt är borta och sprängmedlet i kammaren är synligt.
Dykning: Passar erfarna dykare. Dykning till vraket är inte risk-
fylld om kraven för vrakdykning följs. Under navigationssäsongen 
är vraket utmärkt med en ankarboj.
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Minsvepare Nr 1
Tekniska data

Byggår: 1892
Byggd i: W. Lindbergs Varvs- och Verkstads AB:s varv i Stockholm, 
Sverige
Längd-bredd-djupgående: 56,5 x 8,2 x 4 meter
Fartygets volym: 739 brt
Maskineffekt: 2-cylindrig compoundångmaskin med en total 
effekt på 850 hk, en propeller
Fart: 10 knop
Räckvidd: 1800 sjömil (vid 10 knop)
Svepningsutrustning: två trålar av typ Schultz och en av typ 
Somov.
Bestyckning: 2 x 1-75 mm luftvärnskanoner (en i fören och en i 
aktern), av modell Canet 75 mm M1892 (75/50)

Historiskt översikt

Fram till 1914 användes fartyget under namnet Linnea som han-
delsfartyg i finskt vatten. I samband med första världskrigets 
utbrott rekvirerades ångfartyget till Rysslands baltiska flotta 
den 14 augusti 1914. Till en början användes fartyget för flottans 
transporter, men redan i slutet av samma år byggdes hon om till 
minsvepare. I den baltiska flottan döptes Linnea om till minsve-
pare Nr 1. Snart visade det sig att fartyget med sin storlek och 
begränsade manövreringsförmåga inte var den bästa lösningen 
för minsvepning. Men eftersom det i början av kriget inte fanns 
någon lämpligare ersättare behölls fartyget i tjänst som minsve-
pare även 1915.

Den 16 september 1915 körde minsveparen Nr 1 under ett svep-
ningsuppdrag på en mina utlagd av den tyska u-båten UC-4 fem 
sjömil nordväst om Ormsö och sjönk. Ingen besättningsmedlem 
omkom tack vare minsveparen Nr 10 som kom till undsättning.
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Vraket av minsveparen Nr 1

Förlisningsdatum: 1915-09-16
Omkomna: inga
Position: Moonsundet, nordväst om Ormsö och nordost om Dagö.
Koordinater: 59 06.124, 23 01.751
Kulturminnets reg. nr. 27805, register.muinas.ee
Dykning: under handledning av en dykguide som tillhandahåller 
dykningstjänster eller med eget dyktillstånd
Vrakets djup: 14 meter

Djup i omgivning: 18 meter
Vrakets mått: längd 64 meter (två separata delar) 
och bredd 8 meter
Vrakets riktning: 77-257
Skick: Har till följd av minsprängning brutits i två delar. 
En av kanonerna har bärgats och konserverats och kan nu 
beskådas i Estlands Sjöhistoriska museums lokal i Flyghamnen.
Dykning: Passar även nybörjare
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Ångdrivet handelsfartyg E. Russ
Tekniska data

Byggår: 1909
Byggd i: Stettin Oderwerkes varv i Tyskland.
Längd-bredd-djupgående: 93,3 x 13,4 x ? meter
Volym: 2439 brt
Besättning: 27

Historisk översikt

Ångfartyget E. Russ byggdes i Stettin Oderwerkes varv år 1909. 
Fartyget som till en början tillhörde rederiet Ernst Russ överläts 
till England den 2 juli 1919.

När kriget närmade sig sitt slut började de allierades militära 
likvidationskommission som bildades i USA den 11 februari 1919 
tömma sina utrustningslager i Europa genom att sälja ut varorna 
som blivit stående där. Den estniska staten köpte in varor genom 
bolaget “Revalis” i syfte att “... få landet i ordning och hjälpa igång 
dess nationella industri”. En särskilt upprättad kommission upp-
rättade ett program för fördelning av inköpta varor som främst 

gick till försvarsmakten, handels- och industriministeriet, hälso-
vårdsstyrelsen och livsmedelsministeriet. Upprustning av Natio-
nalgardet under Frihetskriget har betraktats som en av regering-
ens största utmaningar som egentligen aldrig klarades av fullt ut. 
Nationalgardet saknade absolut allt: kläder, skor, transportmedel, 
verktyg, vapen, ammunition, hästar, mat med mera.

I början av augusti 1919 anlände ångfartyget E. Russ till hamnen i 
Bordeaux i Frankrike för att därifrån sätta kurs mot Tallinn med 
full last. Lastning av varor i Bordeaux tog nära 17 dagar och i 
början av september kunde den långa färden börja. Efter nästan 
två veckors resa, den 15 september, hade ångfartyget kommit till 
Taknenäset vid Dagö där hon klockan 4 på morgonen träffades av 
en kringflytande mina i det stormiga havet. Även om den vaktha-
vande matrosen hade märkt minan var det för sent för att kunna 
rädda båten. Fartyget sjönk på 15 minuter. Besättningens 27 med-
lemmar och 8 passagerare klarade sig med livet i behåll. En av 
besättningsmedlemmarna skadades av explosionen.

E. Russ var lastad med varor för nästan 2 miljoner dollar, däri-
bland ett femtiotal bilar. Dessutom även reservdelar och 2 motor-
cyklar. Lastrummet var fyllt med främst livsmedel: saltat kött, 
bacon, sardiner, margarin, ättika, torkad potatis och morötter, 
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rovor, lök, plommon, bröd, marmelad, kondenserad mjölk, kaffe 
och te. Men även tobak, cigaretter, ljus, handdukar, stövlar, ytter-
kläder, läkemedel. På däck fanns det nära 102 fat med alkohol.

Efter olyckan kunde en del varor räddas från havet och stranden 
nära förlisningsplatsen. Med hjälp av kustbevakningen, Kärrdals 
milis och lokalbefolkningen samlades varorna ihop i Hapsal och 
skickades till Tallinn via järnvägen den 30 september. Totalt kunde 

varor för 11631,10 dollar räddas: ett tjugotal fat med sprit (3400 liter), 
ca 100 lådor läkemedel, 1 låda livsmedel, 3 slangar till bildäck, 20 
tomma rostiga och trasiga plåtbehållare, några fat med terpentin, 
13 träramar till skottkärra, 1 fat med ättika och 3 livbojar.

Efter frihetskriget gjordes ett flertal försök att hitta vraket av han-
delsfartyget E. Russ på nytt för rivning och sanering, men alla 
misslyckades.
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Vraket av det ångdrivna handelsfartyget E. Russ

Förlisningsdatum: 1919-09-15
Omkomna: inga
Position: Östersjön, norr om Taknenäs, Dagö
Koordinater: 59 12.577, 22 38.077
Kulturminnets reg. nr. 30210, register.muinas.ee
Dykning: under handledning av en dykguide som tillhandahåller 
dykningstjänster eller med eget dyktillstånd
Vrakets djup: 24 meter
Djup i omgivning: 36 meter

Vrakets mått: längd 94 och bredd 14 meter
Vrakets riktning: 70-250
Skick: Ångfartyget är explosionsskadat på grund av 
minsprängning. På och runt vraket ligger hopblandade rester av 
lasten, som är mestadels välbevarade. Av lasten kan man se olika 
verktyg, såsom hammare och tvåmanssågar mm, skor, flaskor 
i olika storlek (bl.a. läkemedelsflaskor), olika hushållsartiklar, 
bildäck, vagnshjul mm.
Dykning: Passar erfarna dykare. Under navigationssäsongen är 
vraket utmärkt med en ankarboj och informationstavlor på var sin 
sida av vraket.
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För mer information se estniska Riksantikvarieämbetets hemsida: 
www.muinsuskaitseamet.ee
och det nationella registret över kulturminnen
https://register.muinas.ee/
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