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Ledamöter i Kungl. Krigsvetenskapsakademin
och Kungl. Örlogsmannasällskapet erhåller 10%
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Heltäckande bok om minkrigföring till sjöss
SJÖMINAN under kalla kriget är titeln på en bok som publiceras inom kort. Den ingår i ett
fristående forskningsprojekt som heter Försvaret och det kalla kriget (FoKK) och är nummer
35 av de skrifter, som getts ut med stöd av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.
Forskningsprojektets syfte är att göra en samlad kunskapsinventering om det svenska försvarets
utveckling under kalla kriget. Ett viktigt område utgör just utvecklingen av minkrigföringen till
sjöss, eftersom det hittills av sekretesskäl har varit svårt att få fram underlag.
Tiotalet författare med stora kunskaper om och erfarenheter från området medverkar i boken
SJÖMINAN under kalla kriget. Boken som omfattar ca 270 sidor inklusive bilagor är rikt
illustrerad och innehåller alla fakta om minan, dess tekniska utveckling och användning.
Minan som vapen till sjöss har en mer än hundraårig historia bakom sig i fråga om teknisk
utveckling och användning. Allt detta liksom den internationella folkrättens regler och hur
dessa har efterlevts, redovisas liksom minkrigföringens betydelse och inverkan inte bara sett
från den rent sjömilitära aspekten. Minkrigets påverkan på och svårigheter för den civila
sjöfarten belyses även.
SJÖMINAN under kalla kriget, som trycks i en begränsad upplaga, kommer inte att finnas
till försäljning i bokhandeln, men kan köpas av intresserade till självkostnadspris direkt från
bokens redaktör och kostar då 250:- SEK inklusive moms fritt till beställarens adress. För
försändelse till adress utanför Sverige tillkommer portotillägg med 100:- SEK. Beloppet sätts
in på plusgirokonto nr 156 3926-3 med angivande av betalningsmottagare Lars Wigert senast
2012-10-15. Glöm inte att vid beställning uppge namn och önskad leveransadress. Boken
kommer efter tryckning att levereras under första delen av november 2012.
Önskas ytterligare information – kontakta gärna projektledaren Herman Fältström
(herman.faltstrom@fokk.eu) eller redaktören Lars Wigert (lars.wigert@telia.com)

