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Av kommendörkaptenen F. Malm. 

Marinens överstyrelse. 

Jag skall nn beskriva organisationen av marinled

ningen i USA och särskilt söka belysa de delar av elen

samma, son'l b eröra underhållstjänslen. 

Inledningsvis vill jag nämna, att frågan om organi

·sation av krigsmakten, icke minst dess överledning, icke 

torde vara definitivt löst i USA. Efter andra världskri

_gets slut har man tagit upp vissa mer eller mindre om

fattande rcformplaner, åsyftande framför allt en intima

re samordning mellan försvarsgrenarna, vilket framstått 

som elt önskemål efter krigets erfarenheter. Man är nog 

ganska ense om att en dylik samordning bör ftstadkom

mas. Meningsbrylningarna ge sig till känna i vad angår 

sättet för genomförandet av denna samordning. 

Även den marina överledningen i och för sig har va

Tit föremål för kritisk granskning. Den tidigare om

nämnde författaren, D. S. Ballantine, berättar t ex att 

ej mindre än fyra särskilda kommitteer och sakkunniga 

tillsalles mitt under pågående krig för att söka komma 

till rälta med vissa av kriget aktualiserade svagheter och 

brister i organisatoriskt avseende. 

Huru långt dessa planer och reformer i ena eller 

andra avseendet avancerat, undandrager sig bedömande. 

Marinens centrala organisation beskrives emellertid i 

del I av tidigare refererad handbok på sätt i det följan

de angives. 

1'idsk1'ift i Sjöviisenclet. 31 
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»The Naval Establishment>> består av 
»The Operating Forces», vartill räknas flottor och 

andra sjögående styrkor, »Sea Frontier Forces>>, >>District 
Forces» och sådana landanläggningar n1 m, som cnligL 
särskild order hänföras till »the Operating Forces». 

»The Navy Department», utgörande centralförvallning
ens verkställande organ och vari ingå departementets by
råer, »offices», Marinkårens högkvarter och (under krig) 
»Coast Guards» högkvarter. 

»The Shore Eslablishmeni», vartill räknas samtliga an
läggningar och anstalter i land, med undan lag för dem. 
som särskilt disponerats till »the operating forces». 

Sjöförsvarsdepartementets verkställande organ, »The 
Executive Administration» utgöres av »The Sccrctary of 
the Navy», som är direkt ansvarig för n1arinens verksam
het inför presidenten och som å ena sidan biträdes av 
»The Civilian Executive Assistanls» och å andra siclan av 
»The Naval Professionel Assistants.» 

De ctivila assistenterna äro: »the Under Secrclary», 
»the Assistant Secretary», »the Assistant Secretary for Air» 
samt »The Administrative Assistant to the Secrctary». 

»The Naval Professional Assistants» utgöres av 
»The Naval Command Assistant (= The Chief of 1\a

val Operations), som inför the Secrctary är ansvarig fö r 
befälet över och administrationen vid »the operating for
ces», för färdigställande av »logistic support» till dessa 
s tridskrafter samt för samordning i detta syfle av arbe
tet inom departementets byråer och »offices» samt 

»The Naval Technical Assistants», vilka utgöras av 
cheferna för byråerna, »The Chief of Naval Research », 
»The Chief of the Material Division», »The Judge Advo
cate General», »The Commandant Marine Corps» samt un
der krig »the Commandant Coast Guard», vilka var och 
en inom sitt arbetsområde eller verksamhetsfält äro tek-
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niska rådgivare till »the Secretary», till »the Civilian Exe
cutive Assistants» och till »the Chief of Xaval Operations». 

Organisationen torde kunna belysas genom skiss i 
fig 1. 

Man mås te emellertid hålla i minnet, att »Civilian» 
och »Naval Assistants» visserligen äro sidoordnade i för
hållande till »the Sccretary», men alt de tekniska assisten-
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terna äro underkastade direktiv från »the Civilian As
sistanls» i vad avser deras speciella arbetsområde och 
från »The N a val Command Assistant» i vad avser sam
ordning av »logistic support» n1 m. 

Funktionsfördelningen i stort mellan dessa organ 
framgår av följande: 

»The Secretary» utövar direkt kontroll i vad angår 
»policy duties» inom marinen. »Policy duties» torde kun
na översättas med »principiella frågor» . »The Secretary >> 
äger dock rätt att i lämplig utsträckning delegera sina 
Migganden till sina »Civilian» och »Naval Assistants» . 
»~on-policy cluties» bör han i största n1öjliga utsträckning 
delegera till dessa assistenter med undantag för ärenden, 
som beröra andra centrala statliga organ eller allmänhe
ten. »The Secretary» betecknas som marinens främste 
)>moral officer» och åligger i detta hänseende att beflita 
sig om bästa tänkbara arbets- och levnadsförhållanden 
för alla personalkategorier. Han äger direkt komnnmi
c.er a med de ledande befattningshavarna inom marinen 
oc.h föreslår för presidenten utnämningar och tillsättan
de av viktigare befattningar. 

»Civilian Assistants» åligger enligt närmare fördelnin~ 
av »the Secretary>-' att framför allt leda och övervaka den 
civiladministrativa delen av marinens verksamhet; att 
övervaka >)business administration»; att formulera lämp
liga arlJetsmetoder i vad angår anskaffning av materiel, 
tjänster och personal; utfärda direktiv i vad angår lager
hållningens storlek, etc. 

Det direkt verkställande organet inom överstyrelsen 
utgör i regel- som naturligt är- »the naval professional 
assistants» i första hand »the Chief of Naval Operations» . 
Honom åligger att föra befäl över »Lhe Naval Establish
ment», däri inberäknat »the operating forees», att vara 
den främste sjömilitära medarbetaren till presidenten och 
rådgivaren i fråga om krigföringen till sjöss och om m a
rinens verksamhet i övrigt samt att tillställa b~Tåer, »of-
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fices» och landorganisationer direktiv i vad angår opera
tioner, säkerhetstjänst, underrättelseväsende, förbindelse
väsende, disciplin och liknande ärenden. 

I vad avser »logistic administration» åligger honom 
alt planlägga i stora drag behovet för »the operating 

forces» av materiel, personal och tjänstbarheter, 
att meddela dessa behov till departementets byråer 

och »offices» och genom dem till »Shore Establishmenb> 
m ed uppgift när angivna kvantiteter beräknas vara er
forderliga, 

att övervaka byråernas arbete med färdigställande 
av detta »logistic support», varvid han samarbetar med 
»the Civilian Assistants». 

.»The Naval Teclmical Assistants» äro - var och en 
inom sitt verksamhetsfält - ansvariga för verksamheten 
i enlighet med direktiv från »the Secretary», »the Civi
lian Assistanls» och »Chief of Naval Operations». Dem 
åligger särskilt att ansvara för 

undersökningsverksamhet och utveckling, framställ
ning, anskaffning, användning och distribuering av ma
teriel och tjänstbarhet, 

anställande, utbildning och kommendering av per
sonal, 

arbetet vid underställda verkstäder och anstalter, 
användning på ett ekonomiskt sätt av beviljade me

del och anförtroelda fonder samt beräkning och äskan-< 
de av medel, 

Förhållande mellan »Chief of Naval Operations» och 
den administrativa och militära organisationen framgår 
av den schematiska uppställningen i fig 2, avseende förhål
landena under krig. »Coast Guard» tillhör nämligen nor
malt uneler fredstid »the Treasury» (Finansdepartemen
tet) och överföres enelast under utomordentliga förhållan
den eller under krig till marinen. 

Uppställningen torde icke erfordra någon närmare 
förklaring. Förkortningarna torde kunna tolkas utan 
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ansträngning. Förkortningen DC betecknar »Deputy 
Chief», ställföreträdande chef, en beteckning, som_ ofta 
förekommer inom_ Storbritanniens och USA :s n1.ilitära 
och civila organisation. 

Förhållandet mellan »Chief of Naval Operations» 
(CNO) och sjöförsvarsdepartementets byråer framgå av 
skissen i fig 3, vari jämväl angives byråernas väsentli
gaste arbetsuppgifter. 

»Seabees» utgör förkortning för »Service Batalions», 
utgörande militärt organiserade styrkor av yrkesmän, som 
under kriget uppsattes och sedermera kvarstå i organi
sationen. 

Den tredje komponenten i »The Naval Establishment» 
enligt dispositionen ovan utgöres av »The shore estahlish
ment». Denna är organiserad i »Naval districts» och 
»river command». Ledningen över »the shore establish
ment» utövas - allt efter ärendenas art av CNO, veder
börlig byrå i departementet och Chefen - »the comman
dant» för »the naval district» resp. »river command». 

Samtliga organisationer och verksamhetsformer in
om »the naval estahlishment» har -- direkt eller indirekt 
- till ändamål att tillgodose behoven för »the operating 
forces». 

Dessa uppdelas på två större underavdelningar, näm
ligen »Atlantic Fleet» och »Pacific Fleet». Att observera 
är, alt dessa flottor i regel äro försedda med trupper nr 
»Marine Corps», utbildade och utrustade för landkrig
föring. 

I taktiskt avseende äro nyssnämnda »Atlantic» och 
»Pacific Fleets» upp delade i »fleets, task forces, task 
groups» och »task units». D e taktiska flottenheterna be
stå av »task forces», son1 smn1nansåttas av »task groups» . 

Den adminislra tiva organisationen, varmed åsyftas 
»logistic support» iir s~irpräglad för »Paeific Fleet» och 
är uppbyggd sålunda: 
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THE BUREAU SYSTEM OF THE NAVY DEPARTMENT 
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»Commander in Chief', Pac ij'ic Fleet», som ulformar 
grunddragen av »logistic plans and policy» och själv 
r eglerar vissa viktigare underhållsprohlem. 

»Commander Service Parces», son1 är den närnwst 
»Com.mander in Chief» planläggande och verkställande 
myndigheten i fråga om underhållstjänsten. Han kon
trollerar tillgången av materiel, tj änstharheter och per
sonal och samordnar dessa tillgångars utnyttjande. I vad 
angår speciellt flygtjänsten, marinkåren och undcrvaltcns
båtsstyrkorna fullgöras dock vissa delar a v und crhMls
verksamheten av resp. »Commander Air Forces, Pacific», 
»Commanding General, Flee t Marine Force» saml »Com.

mander Submarines, Pacific». 
»Type Command», varmed förslås dc administrativa 

enheterna, divisioner, eskadrar, flottiljer etc. »Type Com
manders» hålla »Commander Service Forces» underrättad 
om. aktuell a oeh förutsedda underhållsbchov, »Typc Con'l

manders» äro: 
Commander Serviec Force. 
Commander Air Force. 
Commanding General Fleet Marine Force. 
Commander Battleships. 
Commander Cruiscrs. 
Commander Destroyers. 
Commander Submarines. 
Commander Motor Torpeda Boat Squadrons. 
Commander Mine Craft. 
Commander Amphibious Forccs. 
»Sea Frontiers» under en »Sea Frontier Comman

der>> bestå av de närmast defensiva organ, som äro upp
rättade längs USA kustremsa. Dessa »Sea Frontiers» 
äro: »Eastern, Caribbcan, \V estern, A laskan och I-Iavaiian» 
och avse området från strandlinjen ut mot sjön, sålunda 
i princip motsvarande ett svenskt marindistrikt. 

»Sea Frontiers» sammanfalla i regel med armens för
svarsområden och utgöra operaliva enheter. »The di-
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strict Commandant» i landorganisationen ingår såsom en 

»Task force Commander» i »sea-frontier»-organisationen. 

Sjöstyrkor, som höra till resp. »Naval district» ingår i 

»sea frontier forces». Därutöver tilldelas »Sea frontiers >:

vissa sjöstyrkor, beslående av minsvepare bogserbåtar 

sjöflygstyrkor och smärre eskortfartyg. ' ~ ' 

»Sea Frontiers» uppgifter äro, som ovan nämnts, 

näs tan helt och hållet defensiva och äro: 

upptäckande och bekämpande av fientliga styrkor, 
försvar av kustbandet, 

skydd av handelssjöfarten inom området, 

understöd av armeförband i kustzoncn, 

säkerställande av hamnar och ankarplatser, 

bärgning och hjälp till nödställda fartyg, haverister 
o. d. 

Anskaffningsorganisationen. 

Eli av de områden , som under kriget var föremål 

för kritisk granskning var materielanskaffningen. Enär 

materielbehovet under upprustningsperioden tillgodosågs 

av armen och flottan var för sig och i vad angår flottan 

uppdelades på de sju byråerna, var del oundvikligt att 

konkurrens uppstod mellan dc olika organen om den be

fintliga industriella kapaciteten med därav följande pris

förhöjningar och försörjningssvårigheter för h emmamark

naden. Man nöjde sig emellertid med vissa närmast pro

visoriska åtgärder, vartill jag får anledning återkomma i 
det följande. 

Annskaffningsfrågor falla under »The Assisiant Sec

retary of the i\ av p, som till sitt arbetsorgan i detta hän

seende har en särskild avdelning »The Material Division>>. 

Från denna uttogs marina representanter till vissa med 

armen gemensamma anskaffnings- och fördelningsor

gan t. ex . »The Army-i\avy Munition Boards». I övrigt 

åligger denna »Material Division>> att fri.imja samordning 
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och enhetlighet i fl·öga mn anskaffning, produktion. in

spektion och kon troll a y marinens materiel samt att ut

föra arbetsuppgifter, som falla på två eller flera byråer 

och som lämpligen kunna med fördel utföras av etl or

gan t. ex. matcriclinspeklion. 

I avsikt att åtminstone i huvudsak motverka konkur

rens mn industriell- och arbetskapacitet mellan departe

m entets byråer, anbefalldes år 19cl2, alt resp. byråchef 

skulle i lämplig utsträckning anlita »The Bureau of Supp

lies and Accounls» för sina anskaffningar. Detta har re

sulterat i, alt dc övriga sex byråerna i regel använda sig 

av denna byrå för anskaffning av sådan materiel för vil

ken materielbeskrivning eller specifikation finnes eller 

kan fixeras. Så dan materiel åter, där tekniska data först 

framgå under loppet av inköpsunderhandlingarna, an

skaffas alltjämt genom vederbörlig byrå. Utvecklingen 

inom USA på delta mnråde påminner sålunda i viss mån 

om problemställningen här i landet, som gav upphov till 

krigsmaterielverket 

Legala fr:"tgor i anslutning till anskaffningsprocedu

ren handläggas av ett sb1rskilt organ, >>Office of the Ge

n eral Couns11», . som har representanter platerade på 

samtliga byråer. 

»Bureau of Supplies and Accounts», förkortat »B u

sanda>> verkställer sålunda numera inköp av materiel dels 

sådan som faller inom byråns arbetsområde nämligen be

klädnad, proviant, »ship's stores», driv- och smörjmedel 

och »general stores» dels sådan som_ beställes av annan 

byrå. Inköpen verkställes - då det gäller större par

tier - i regel centralt eljest genon1. någon av byråns lo

k ala organ. 

Vad särskilt angår flygplanmateriel sker anskaff

ning delvis av en särskild organisation, benämnd »A via

tion Supply Office» som utsöndrats ur »Bureau of Acro

nautics» och »Busanda». 
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Historisk översikt av Bureau of Supplies and Accounts. 

Byrån har utvecklats till nuvarande arbetsområde 
och arbe tssätt under en lång följd av år över olika orga
nisationsformer och med efter hand mera differentierat 
arbetsområde. Den räknar sil t ursprung från den å r 1795 
instiftade myndigheten »The Office of Purveyor of Publ ic 
Supplies», som närmast utgjorde ett centralt anskaffnings
organ för hela statsförvaltningen. Tre år senare inrätla
cles en annan tjänst, benämnd »Accountant of the Xavy>>, 
som ägde att redovisa marinens tillgångar. Då »Purveyor
organisationen år 1812 upplöstes bemyndigades flolians 
»pursers» alt träffa avtal, anskuffa förnödenheter och 
materi el och utanordna likvid härför men först år 18()1 
avskildes redogöraretjänsten ombord från fartygschefens 
åligganden. Delta år tillkom n ämligen en lag, som för -· 
bjöd fartygschef att utföra dc på »paymasters» vilande 
arbetsuppgifterna. 

Förvaltningstjänsten var emellertid länge outvecklad 
och omständlig. Penningmedel och förnödenheter måste 
äskas och beviljas för varje särskilt ändamiU. År 1878 
instiftades därför en förskottsfond för bestridande av lö
pande utgifter, benämnd »the General Account of Advan
ccs», ur vilken myndigheterna slllnnda ägde göra utbetal
ningar och dispositioner förskottsvis mot framtida regle
ring gentemot budgeten bokföringsvägcn. 

Ar 1889 upplades för molsvarande ändamål en lik
nande fond för förrå dsvaror, benämnd »the Naval Supply 
Account Fund». Denna fond bekostade anskaffning av 
materiel och förnödenheter av allmän n a tur och redovi
sades genom »Busandas» dåtida motsvar ighe t »The Bu
reau of Provisions and Clothing». Den tidigare ptt varje 
byrås åtgöranden uppdelade lagerhå llningen av materiel 
och förnöd enheter hade visat sig medföra ofördelaktiga 
konsekvenser. D els anskaffade flera byråer samma slags 
materiel dels bevakade byrån b ehovet av lagerutrymme 
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i l and och ombord. ofta nog i konkunens med andra. Det 
nämns t ex a lt då förrådsutrymmen på en under bygg
nad varande kryssare fördelats enligl byråvis uppdelade 
förråd, åle rslod bränsleutrymme för endas t fyra gång-
dagar. 

Enligt del nya systemet koncentrerades lagct:hållnii~g
en av »general stores» d v s allmänna förbruknmgsarhk
lar och förnöd enheter, reservdelar m m på Busanda 
med undanlag likväl för »ordnance», »nwclical» och »Ma
rine Corps Snpplies». Yärdet av förbrukad materiel l~e
lastade bokfö1ingsvögcn resp anslagstitel allt efter for-
brukningens ändamål. . . 

Ett betvdclsefullt steg i samma syfte utgjorde v1dare 
tillkomslen. av en gemensam materielkatalog för marinen 
år 1890. Ka.talogen utgjordes av en förteckning över an
vänd materiel, den redovisningsklass materielen hänför
des till (inventarier eller förbrukningsartiklar) ; den eller 
de byråer, som. matericlen berörde, san:l del~ eller de 
anslagstitlar, som skulle belastas vid förJ)l·ukmng_. 

Elt kodifierat redovisningssystem, utfärdat I form 
av en »Manual» av elen art här beskrives, daterar sig 
från år 1902. 

Enär slörsta delen av marinens materielförbrukning 
grundade sig på bokföringstransaktioner i ~~L~r~1and, .ut
gjorde givetvis n1etoden att rätt beräkna. ersath~mgs~~ns~t 
ett viktigt ärende. Självkostnaclsberäkmng .enligt f~r .el
vila industrier gällande system, infördes till en boqan 
försöksvi s från år 1899 och ersattes tio år senare m ed 
det system, som. ännu är gällande. 

d d · t' h arbetsområde. Busan as nuvaran e orgamsa ton oc 

Bvrån fick sitt nuvarande namn år 1892. Den före
stås a~ en chef, »Rear Admiral of the Supply Corps», be
titlad »Pavmastcr General», som för en tid av fyra or 
utnämnes "av presidenten efter senatens hörande. 
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Byrån arbetsuppgifter beskrivas sålunda: 

att övervaka marinens verksamhet i vad angår u n
derhåll, kassatjänst och redovisning samt verksamheten 
vid underhållscentra (Supply Centers), depåer (Supply 
depots), förråd, verkstäder, kafferosterier, oljefabriker, 
inköpskontor, transportorganisationer samt kårens sko
lor och utbildningsanstalter, 

att föreskriva behandlingsmetoder och utfärda an
visningar för materielvård, lagring, lastning etc i avsik t 
att marinens materiel må handhavas och distribueras till 
lägsta kostnad och med användande av minsta arbets
kraft, lag~r- och lastutrymme, 

att lämna anvisningar till »the Bureau of Yards and 
Docks» i frågor om placering, utförande och utrustning 
för lagerlokaler och motsvarande utrymm.en i land, 

att lämna »the Bureau of Ships» anvisningar i vad 
angår utrymmen och utrustning för förrådslokaler om
bord, 

att s,amordna anskaffning av materiel och förnöden
heter erforderliga för framskjutna örlogsbaser (Avanced 
Bases) och anvisa eller anskaffa lastutrynune för trans
port av dylik materiel, 

att samordna marinens katalogarbeten, 
att uppgöra anslagsberäkningar och kontrollera u t

gifter för transport, bränsle, beklädnad och underhåll av 
marinens personal och för vidmal<,thållande av under
hålls-, kassa och redovisningsväsende, 

att kontrollera marinens fonder (Naval Stock Fund, 
Naval \Vorking Fund, Clothing and S1nall Stores Fund 
och Naval Procurement Fund) ävensom. de lager,· som 
anskaffats för dessa fonder, 

att lämna »Bureau of Naval Personnel» anvisningar 
för utbildning och övning av personal, tillhörande »the 
Supply Corps», 

att övervaka inventeringskontroll, användningssätt och 
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behovsheräkningar av materiel med undantag ,för tek
niska artiklar, smn anskaffas av annan byrå, 

att övervaka katalogisering, anskaffning, lagring, 
transport, redovisning, utlämning och användDing av all 
materiel, ingående i »Navy Supply system», att övervaka 
mottagning, förvaring, lagring, utlänming och redovisning 
av övrig materiel och förnödenheter med undantag för 
sjukvårdsm.ateriel, amnmnition, minor o. d, 

att handhava ett centraliserat lagerhållningsprogram, 
innebärande tillsyn över befintliga förrådsutrymmen och 
användning av desamma samt lämnande av anvisningar 
för utjämning och och omdisponering av lager, 

att utexperimentera för marinens materiel lämpliga 
emballerings- och packningsmetoder, 

att handhava ärenden, som avse transport av n"lari
nens egendom, civil personal och flyttsaker, tillhörande 
marinens militära och civila personal, samt anskaffa last
utrymmen, ombesörja lastning och lossning av förråds
och tankfartyg, 

att bestämma högsta pris för tillhandahållande av 
tjänstbarheter m m, 

att likvidera all materiel, entreprenader m m, som 
anskaffats eller utförts för marinen, samt att utbetala lön 
och övriga förmåner till marinens personal, 

att föra centralt motorfordonsregister med undantag 
för motorfordon, tillhörande Marine Corps, 

att övervaka marinens produktion av födoämnen samt 
utöva teknisk kontroll över utspisningen vid marinen 
(med undantag för sjukhusen), 

att ansvara för förande och revision av all egendoms
och medelsredovisning vid marinen, däri inbegripet fabri
kation vid örlogsvarv och verkstäder, samt att föra för
teckning över all marinens helt eller delvis ägda materiel, 
dä r inbegripet »Marine Corps'» materiel. 

Byrå n ä r organiserad på fyrtio arbetsgrupp er , förele
lade p å : 
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administrativ avdelning, 
operaliva grupper och 
»field offices». 
Sistnämnda »offices» hava tillkommit för att åväga

bringa decentralisering av sådana centrala arbetsuppgif
ter, som icke nödvändigtvis behöva i lokalt avseende va
ra sammanfqrda med den övriga byrån. »Field officcs>> 
äro »the C alalog Office», N e w-York, och »Field Brancl1», 
Cleveland, varav den sistnämnda till övervägande del är 
sysselsatt med kassaärenden. Där föras t ex »pay re
cords» för all nwrinens personal. 

Den inre organisationen av »Busanda» framgår av 
skiss i fig 4. 

Några detaljer i organisationsplanen torde erfordra 
en närmare förklaring. 

»Office of Counsil» är som tidigare nämnts en av
läggare av det direkt under »the Secretary» lydande »Of
fice of the General Counsil». Detta kontor, son1 sålunda 
icke direkt subordinerar under byråchefen, lämnar juri
disld bi,träde vid träffande av avtal, avslutande av 
köp etc. 

»Chief Clerk's Division» handlägger frågor, som röra 
anställning av civil personal och komn1endering av nl.an
skap till byrån, utövar ledning av säkerhetstjänst, hand
haver bibliotek, arkiv och diarier, hämtning och avsänd
ning av post etc. 

»Professional Assistant» är ett juridiskt organ, som 
handlägger frågor rörande tolkning av lagar och författ
ningar och övriga juridiska ärenden med undantag för 
upphandlings- och adalsfrågor samt lämnar marinens 
personal råd i skattefrågor. 

»Special Assistant» är rådgivare i ärenden angående 
redovisning av materiel och medel. 

»Operating Groups» utgöras av två avdelningar d en 
ena under »Director of Supply», som handlägger egen l
liga underhållsfrågor och den andra under »Fiscal Direc-
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tor», vars arbete närmast beröra budgetärenden, redovis
ning och revision. 

I övrigt torde benämningarna på byråns arbetsgrup
per tala för sig själva. 

Man torde observera att man i USA icke begå tt nliss
greppet att organisatoriskt å tskilja frågor om anskaff
ning och förvaltning från redovisnings- och revisions~ 
verksamheten. 

Underhållsorganisationen i land. 

Marinens underhå llsorganisationer i land, vilka -
såsom tidigare nämnts - hava till primärt ändamål a tl 
tillgodose behoven för »the Operating Forces», stå i hu
' udsak under byråns ledning, varvid i vissa fall övriga 
byråer tillhandahålla matericlen och kontrollera tillför 
sel och tillgång av densamma. 

Underhållsverksamh eten är anknuten till de ca 600 st 
depåer eller baserna, varav 24 st tecknas som. »Supply 
Centers» och återstoden »Supply depots» ell er »Depart
ments». 'samtliga dessa organ stå under ledning av en 
»Supply Corps»-officer. »Sup]Jly Centers» tillgodoses i 
princip genom anskaffning från leverantörer, verkstäde1· 
eller entreprenörer, antagna av Busanda. övriga under 
hå llsorgan tillgodoses genom »Supply Centers» å tgöran
d en. Distributionsorganisationen är n ågot olikartad, b e
roende på vilken materiel, det rör sig om .. 

»General Stores» utlämnas till förbrukning från 
»Supply Depots», som antingen äro »Coastal» eller »In 
land (»Coas lal Depots» påfylles från »Inland >> ) , »Naval 
stations» och »Naval Shipyards». 

»Provisions» levereras i vad angår förrådsprov ian t 
, "~ n »Supply Depots» efter central anskaffning. För an
sl.::affning av vissa färskvaror finnas organiserade å lta s l 
».:\favy lVIarket offices» vid armens inköpsplalser, som i 
snrn::1rbcte med denna försvarsgren tjäna som decenlrali 
ser:>df' anskaffningsorgan. 
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»Ship's Slore Stocks», ungefär molsvarande de .svens~ 
ka marketenteri- och n1anskapskassorna, men dnvna l 
en skala, som m edger försä ljning av praktiskt tage t .. ~Ila 
förnöd enheter till all marinens personal med anhonga 
består av artiklar, som b etecknas »basic» - d v s central
anskaffade _ och »nonbasic» -· d v s lokalt anskaffade. 
»Ship's Store Stocks» distribueras från tio depåer och varv. 

>>Clothin"» beted.::nar beklädnadspersedlar och mate
.rialier och ~mfattar sålunda ordinarie uniformsutrust
ning m ed tillbehör, specialbeklädnad (utom flygar- oc~1 
gasskyddsbeklädnad) , p ersedlar m 1:1 f.ör 1:eserv och fn
villiga utbildningsorganisationer. D1stnbut10n a.~ oordina
·ie uniformsutrustning sker från tolv centralforrad, av l . . o specialbeklädnad från två centralförrå d, s~mthga mgaen-
de i »Supply Centers>>, »Depots» eller »Slupyards». 

Bränn- och smörjoljor är ett behovsområ de, som r eg
leras gemensomt m ed armen genonl. en särskild organisa
tion benämnd Army-~avy Petroleum Board» resp. »the 
Avi~tion Petroleum Produ<:ts Assigmnent Committee», till
hörande »the combined Munitions Assignment Board», 
bå da arbetsorgan för »the J oint Cl1.iefs of Slaff». . 

Distributionen »off-shore» av marinens kvot av olJe
produkter samt underhållsbehove t för landorganisationen 
handh aves av Busand a. ~ 

»Bureau of Ship's» materiel ullämnas geno~n s k »~pa: 
re Parts Distribution Centers » (SPD C :s), som l regel mga 
i »Supply Depots». Centralförrå d för påfyllning a:' SP?C:s 
lager finnes i »Ships Parts Control Center» , v1d :Kaval 
Supply Depot, Mechanicsburg». . . . _ 

»Bureau of Ordnance» 1natenel chstnbueras genow 
»Naval bases»' »Supply Depo ls» eller »Supply Cente~·s» 
m en även genom särskilda »Ammunition Depots», »mme 
depots», »torpedo slalions» elc. 

»Bureau of Yards and Docks» materiel distribueras 
genom »Supply Centers». 

»Bureau of Medicine and Surgcry's» materiel utläm
nas delvis genont egna delvis genom »Suppl y Dc•1ots>>. 
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»Bu]:eau of Naval P ersonnel» omhänderhar i huvud
sak endast materiel för personalens rekreation och för
s tröelse, idrottsmateriel, musikinstrument, materiel fö r 
kyrkliga ändamål o d. Dis tributionen sker genom »Supp
ly Center s» eller »Dep o ls». 

Underhållsorganisationen vid sjöstyrkorna. 

D enna organisation ha r tidigare flyktigt berör ts. En
<las t i Stilla Havet är organisationen fullt utbyggd på 
grundval av krigets erfarenheter. D et betonas emeller
tid att erfarenheterna inom detta områ de p åk alla t en 
långt gående decentralisering till flottchefen. I gengäld er
fordrad·~s jäm väl, aU »Commander in Chief , P acific and 
Pacific Fleet», som har ansvar för och överinseende över 
underhållstjänstea, tillfördes särskilda arbetskrafter. Så 
har tillkommit en särskild befattning »Deputy Commander 
in Chief» samt en »Assistant Chief of Staff», vilkas arbets
om råde utgöres av just underhållstjänsten. Dis tributio
n en av l:lmmunition och förd elning av last- och trans
por tutrymmen förb ehållas dock »Commander in Chief» . 

I ö vrigt ankny tes underhå llstjänsten till de till förfo
gande stående »Supply Centers», nämligen Oakland , P earl 
Har bour och Guam. och de efter krigslägets växlingar an
ordnade »Supply Depo ts», »Advanced Bases» etc. F ram
förand et av materiel, tj änstbarheter och p er sonal utföres 
p å föranstaltande av den fö rut omnämnda »Commander 
Service Force» och sker i r egel genom förrå dsfartyg eller 
pråmar, som efter hand p åfyll as från »Supply Center s, De
pols eller Departments». Dessa inneh ålla därför m ate
~·ielo ocl~ förnödenhe ler av alla slag. I en »Supply Depot» 
mgar salund a: 

en »aviation supply depob>, 
en »general supply depot» , 
en »ordnance supply depob> , 
en »ships supply d epot» samt 
en »Yards and Docks Supply Depob>. 
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Minan under och efter det andra världs::: 

kriget. 
Av kaptenen Fredrik Taube. 

»1linan har under världskriget använts i en ulslräck
ning, som 1nan förut icke k unnat ana. Den har utlagts 
h änsynslöst och oberoende av gällande internationella be
stämmelser och den har blivit en fara lika nwcket för 
de neutrala som för de krigförande. Den har· em.eller
ticl visat sig vara av elen allra största betvdelse för den 
m oderna sjökrigföringen och minan konu~er säkerligen 
a tt jämte ubåten utöva stort inflytande på operationerna 
under ett fnuT1tida sjökrig, oak tat att nya medel tillkom
mi t för deras oskadliggörande.» 

Så inleder amiral Lybcck i sin »Allmän Sjökrigshi
storia» en sammanfattning över minvapnets insatser un
der det j'örsta världskriget. :Man kan nu konstatera dels 
att amiralen blivit sann'i1)ådd dels att nian ordagrant 
skulle kunna använda de citerade raderna ifråga om mi· 
n ans insalscr under det andra världskriget. 

Uneler det första världskriget flyttade minkrigföring
en ut från kuster och skilrgårdar, och minan blev elt stra
tegiskt sjökrigsvapen. Samtidigt härmed började min~ 
tekniken slå in p:l nya vägar; minladdningarna Yäxte 
och ankartrosslängderna ökades, svepförsvårande anord
ningar försöktes, och nya avfyrningsmetoder kommo till. 
Särskilt antennminorna väckte stor uppmärksamhet och 
å tminstone optimisterna anade, att dc sparsamt prövade 
magnetminorna bebådade en ny dag inom minvapnet. 

Minan är ett överraskningens vapen. Andra vapen 
söka aU själva nå målet lrols dettas undanmanövrar eller 
skyddsåtgbirdcr. Minan väntar däremot, att målet skall 
k asta sig emot henne. Det är därför naturligt alt den 



472 

offensiva minans läge måste vara en hemlighel likaväl 
som alt hennes sätt att avfyras och hennes rnöjligheler 
att eliminera värdet av skyddsåtgärder måste vara okänd a 
eller i varje fall mycket onwäxlande. Den »osvepbar<.H 
minan har alltid vari t minkonstruktörens dröm. 

Det sålunda nödvändiga hemlighetsmakeriet har u n
der mellankrigsåren skapat en »järnridå» kring all u t
veckling av såväl minorna som deras motmedeL Visser
ligen hava kända minfabriker i den internationella va
penhandeln utbjudit minor av vad som efter första världs
kriget kunde anses vara standardtyp, men några nyheter 
ha inte sluppit ut den vägen. Om man inte visste det 
då så vet man dod-: nu, att stora saker hänt under m el
lankrigsåren i de stora marinernas vapenlaboratorier, där 
all tänkbar vetenskaplig expertis utnyttjats. Så snart 
kriget brutit ut och minorna börjat utnyttjas har den 
ena hemligheten efter den andra avslöjats och detta icke 
blott för de krigförande motparterna utan även för de 
neutrala nationer, vars kustfarvatten gränsat till krig:-;
skådeplalserna. Slit- och drivminor hava kommit in pa 
n eutralt vatten och flygburna minor hava hamnat icke 
endast på neutralt vatten utan rent av på land. Samti
digt hava de krigförande av propagandaskäl ofta avslö
jat ellel' åtminstone antytt vad dc f:'ltt ut av fiendens h em
ligheter. Efter kriget hava slutligen tidningsartikla r 
skrivits t o m utställningar anordnats. Det är sålunda 
nu möjligt att med anlitande av öppna källor komplette
rade med egna spekulationer göra en översikt över de 
under andra världskriget använda mintyperna. Ämne! 
är emellertid mycket stort. Det finns hundratals typ ~r 
eller varianler och det är här endas t möjligt att hålla 
sig till de stora konstruktionsprinciperna. Det är icke 
heller här möjligt att ge en mera utförlig redogörelse för 
minans insatser under kriget. Dessa beskrivas bäst i etl 
större sammanhang. 

I slort sett skulle det kunna pfl sttts, alt minkrigförin g-
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en i det andra världskriget öppnades med samma ma
teriel och med samma m.etoder, som praktiserades un
der det första världskriget. Samtliga krigförande spa
rade sina verkliga överraskningar åtminstone den första 
månaden. Sedan kommo de stora nyheterna slag i slag: 
magnetminor och induktionsminor, akustiska minor och 
tryckminor, kombinationer mellan dessa grundtyper och 
varianter ifråga om känslighet och fördröjningsanord 
ningar m. m. Ehuru rena stötminor fortfarande i mycket 
stor utsträckning använts under det senas te kriget så är 
det dock de avståndsverkande minorna, som denna gång 
skapat 1ninhistoria. Totalt torde under detta krig hava 
utlagts trekvarts miljon minor, varav mer än en tredje
del varit avståndsverkande bottenminor. Minsituationen 
vid slutet av de båda krigen erbjuder visserligen många 
likheter, men det är olikheterna som dominera jämförel
sen. Uneler det att efterkrigsminsvepningens uppgifter 
förra gången koncentrerade sig till undanröjandet av vis
serligen stora men dock relativt koncentrerade minfält 
bestående av förankrade minor, har mal1 denna gång 
i stor utsträckning dessutom fått svepa mot avstånds
verkande minor, som med föga noggrannhet spritts ut 
över stora områden. Det är mycket svårare att sve
pa en avståndsverkande bottenmina än en förankrad 
flytmina. Ännu fjärde året efter krigets slut i Euro
pa pågår sålunda fortfarande svepning mot lömska 
och svårlurade minor, som alltemellanåt kräva sina 
offer, och som på grund av oberäknelig livslängd kun
na hota sjöfarten i ännu många år. Särskilt är detta 
fallet i Kaltegatt och i östersjöinloppen, som varit - och 
kanske fortfarande äro - jordens minfarligaste farvatten. 

Jämsides med sjöminan har numera även landm.inan 
blivit ett vapen av rang. I strandförsvaret m.ötas dessa 
båda minor, och det kan stundom vara svårt att draga 
gränsen mellan dem. Såsom sjömina har emellertid i 
det följande betraktats varje mina, som utlägges från far
tyg eller kaj. 
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Minan ur teknisk synpunkt. 

Minor kunna indelas efter ett flertal grunder såsont 
förankringsprincip, avfyrningsprincip, fällningsm etod och 
laddningsvikt. 

Förankringsprinciper. 

Till att börja med kunna minorna indelas i flytand e 
och icke flytand e. De minor som hava flytkraft kunna 
i sin tur indelas i fast förankrade, automatiskt förankra
de, rörliga och drivminor. Minor utan flytkraft kunna 
vara fast utlagda, fritt fällda samt sjunkminor. 

De fast förankrade minornas utnyttjande förutsätler 
lugna såväl meteorologiska som operativa förhållanden 
vid utläggandet. Metoden, som innebär tillkapning1 av 
varje ankartross med hänsyn till bottendjupet, är tids
ödande och lämpar sig ej för större mineringar; särskill 
icke om minorna dessutom skola vara kontrollerbara. P a 
grund av de stora möjligheterna att åstadkomma säker
het för egna styrkor användes dock denna gamla heprö
vade metod fortfarande i stor utsträckning vid såväl in
lopps- som strandförsvar. 

För de automatiskt förankrade minorna utnylljas fort 
farande i största utsträckning någon av de gamla kända 
principerna lodförankring eller hydrostatförankring. F ör 
mycket stora hottendjup kunna kombinationer av dessa 
metoder användas. När mycket små mindjup önskas er
fordras särskilda anordningar. Automatisk förankring 
med lod är fortfarande den dominerande förankrings
principen. 

Rörliga minor kunna t. ex. vara stigminor, som av 
ubåtar släppas opp för att skada ubåtsjaktfartygen. 

Drivminor kunna vara så konstruerade, att flytkraf
ten endast räcker till att hålla dem i marvatten eller ock
så kunna de hava en obety<;llig sjunkkraft, som uppväges 
av ett oansenligt flöte såsom en korkhit, en glaskula, en 
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tombutelj eller dylikt. Förekomslen av den senare ty
pen medför att numera varje flytande föremål måste an
ses vara farligt. För att en drivmina skall vara helt osyn
lig erfordras att den innehåller en kraftkälla, som_ genom 
att periodvis driva en propeller eller genom att variera 
deplacementet håller minan omkring ett visst mindjup. 
Enligt internationella bestännnelser skola drivminor vara 
så konstruerade, att de automatiskt oskadliggöras s<mast 
en tim.ma sedan man förlorat kontrollen över dem. l den 
mindjupsreglerade drivminan enligt ovan löser denna 
fråga sig vanligen själv, därigenom att drivkraften gan
ska snart förbrukas. Risken är däremot mycket slor för 
att drivminor av de ovan först nämnda typerna icke ha
va särskild desarmeringsanordning. I detta sammanhang 
bör påpekas, att en förankrad mina, som sliter sig eller 
som svepes, icke blir en drivmina utan en slitmina. Till
sammans böra driv- och slitminor hänföras under begeep
pet drivande minor. Enligt ovan nämnda internationella 
bestämmelser skola slitininor desarmeras i samma ögon
blick de slita sig. I elektriska minor löses delta vanligen 
på så sätt, att strömkretsen brytes i samma ögonblick son1 
dragningen i ankartrossen upphör. Under kriget hava 
dock m ånga mintyper framkommit, där detta upphöran
de av dragningen i ankartrossen i stället åstadkommer 
tillslag av en annan strömkrets, som spränger minalL Hu
ruvida denna konstruktion är resultatet av en f'trävan alt 
hundraprocentigt uppfylla internationella säkerhetsbe
stämmelser eller om det är ett självförsvar från minan 
kan dock diskuteras. Även de sinnrikaste clcsamerings
anordningar kunna emellertid vara osäkra i funktionen, 
och särskilt måste m.an vara misstänksam m ot slitminor, 
som legat ute länge och blivit kraftigt förroslarle el1er 

täckta av skaldjur. 
Fast utlagda bottenminor kunna närmast hetraktas 

såsom fast förankrade minor avsedda för så sm:'1 holten
djup , att mina m:h ankare måsle ''äxa ihop. Efter alt 
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sedan grrmmalt hava använts såsom syftminor i inlopps
försvar hava under kriget fast utlagda bottenminor med 
stötavfyring i mycket stor utsträckning använts i strand
försvar. Såsom exempel kan anföras den tyska strand
minan, som består av ett cementblock innehållande hu
vudladdningen och som på översidan är försedd med et t 
stativ uppbärande ett horn. 

Det största intresset hava dock de j'ritt fällda av
ståndsverkande hottenminorna tilldragit sig. Det har 
sagts, att en av de starkaste orsakerna till att denna min
typ kanunit i bruk skulle hava varit tidvattensvårigheter
na utmed såväl de engelska som de tyska Nordsjökuster
na. Om. förankrade minor lades ut vid högvatten blevo 
de ytliggare vid lågvatten och om de lades ut vid lågvat
ten, kunde svepfartygen obehindrat segla över vid hög
vatten. Detta har säkert varit en biträdande orsak, men 
problemet måste också ses ur allmän överrasknings- och 
flygfällningssynpunkt, varom mera nedan. 

Sjunkminan eller rättare sagt sjunkbomben har för 
fullständighetens skull tagits med i översikten. Med hän
syn till detta vapens momentana karaktär hör den dock 
icke rikligt hemma i en avhandling om minan och om
nämnes därför icke vidare i detta sammanhang. 

Avfyrningsprinciper. 

Av avfyringssynpunkt kunna minorna indelas i dc 
tre huvudgrupperna (se figur 1). 

s tötminor, 
syftminor och 
avståndsminor. 

Härtill kommer också dummyminor, som dock en
dast utläggas i vilseledande eller svepförsvårande syfte, 
och som icke kunna avfyras. 
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Grundprinciperna för avfyrning aY minor. 
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Stötminor. 

En stötmina är avsedd att avfyras, när ett fartyg stö

ter mot minan eller mot från densamma utskjutande 

horn eller antenner. De tre huvudtyperna av stötminor 

äro hornminor, pendelminor och antennminor. Defini

tionerna på dessa huvudgrupper samt deras olika tekniska 

utformning återfjnnes i tablå på sidan 479. 

Yad som återges i tablån innebär inga revulntio

nerande nyheter. Samtliga här antydda konstruktions

principer kunna betraktas såsom förkrigsmässiga, och 

det skulle föra för långt att närmare gå in på de oli

ka detaljema. Det bör dock framhållas, att bland stöt

minorna hava s tukhorns- och kontakthornsminorna klart 

dominerat; båda typerna gärna i kombination med gal 

vaniska antenner. Kontakhornsminan, där hornets rö

relse åstadkommer strömslutning, erfordrar ett batteri och 

ansågs därför tidigare hava alltför kort livslängd relativ t 

blyhornsminan, där elementet icke bildas förrän i stöt

ögonblicke t. Med de långa livslängder, som numera lnm

na åstadkommas för torrelement, är det emellertid möj

ligt, att kontakthornet med sin enklare konstruktion kom

mer att få ökad betydelse. 

För aU förhindra eller åtminstone försvåra svepandel 

av förankrade minor hava många uppfinningar selt da

gens ljus. Sålunda användes t ex ofta en kättinglängd 

i stället för mire niirmast minan. En seg sådan kätting 

kan avsevärt fördröja minans uppsvepning. Mot para

vansvep kan den dessutom, genom att kättingen fastnar 

i saxen störa paravanens gång. Den »ofelbara» svep

slussen, som släpper igenom svepet och låter minan stå 

kvar, har lockat många uppfinnare till djärva nykonstruk

tioner. Några hava lyckats ganska väl men ingen docl;: 

hundraprocentigt. Vad som händer när vajrar träffa var

andra under vattnet är ännu ett delvis outforskat område. 

A v särskilt intresse äro emellertid de anordningar, som 

äro offensivt inriktade mot skyddssvep. Främst m [l då 
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nämnas de minkonstruktioner, som sprängas, när skydds
svepet söker fora minan åt sidan. Detta har föranlett 
mycken diskussion om det berättigade i att föra skydds
svep. 

Syftminor. 

Förutom den klassiska syftm.inan, som en och en , 
gruppvis eller linjevis avfyras genom ström.slutning i en 
syftstation i land, därifrån kablar leda ut till minorna, 
bör man på teleteknikens nuvarande ståndpunkt även 
räkna med förekomsten av radiomanövrerade syftminor . 
Härigenom kunna sådana minor förväntas på längre aY-· 
stånd från land ån som är praktiskt genomförbart m ed 
kabeldragning. 

Avslåndsminor. 

Först på avståndsminornas mnråde möta de verklig t 
revolutionerande nyheterna. Visserligen hade magnetmi
nor i begränsad utsträckning förekommit redan under 
slutet av det första vårldskriget, men totalt sett måste 
denna nya form av minkrigföring betraktas som. del and
ra världskrigets stora slagnummer. 

De kring ett fartyg uppstående avståndseffekter, som 
utnyttjats för att giva minor impuls till avfyrning hava 
varit fältföränclring, ljudtryck och vattentryck. Grund·· 
principerna för dessa effekter å tergivas i figur 2. 

Fält/örändringen härrör sig dels från det kraftfålt , 
som omger ett fartyg på grund av eventuellt befinllig per
manent magnetism, dels från elen förändring av det jord
magnetiska fåltet, som uppstår därigenom att fartyge ts 
mjukjiirnsmassor draga till sig det jordmagnetiska flödet. 
Den 'l nnanenta magnetismen i fartyget kan avlägsnas ge
nom wmwqetisering och n1.ätkurvan under fartyget il
lus ll·erande fälttä theten förändras då, i enlighet med fi
gur 2, från elen streckade till den heldragna linjen. I 
dela fall ha r horison talkomposantens värde för den ak-
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Fig 2. 

Avståndseffekter kring ett fartyg. 

tuella latituden tagits såsom normalvärde i diagrammet. 
Såsom synes ökar i detta fall fälttätheten vid stävarna 
och minskar under fartyget. Motsvarande kurva för ver
tikalkomposanten skulle visa, att tätheten istället minskar 
vid stävarna och ökar mitt under fartyget. Mjukjärns-
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kurvorna kunna utjämnas genom att förse fartygel m.ed 
slingor, som matas av fartygets elektriska nät. Detla 
kallas skyddsmagnelisering. Vertikalkomposantens kur
va glätlas lätt ut med tillhjälp av en horisontell slinga 
med konstant spänning. Horisontalkomposantens knrva 
fordrar däremot i det n'ärmaste vertikala -slingor och 
strömtillförsel varierande med kursen. Mindre fartyg 
kunna skyddsmagnetiseras genom att fartyget gives en 
permanent vertikal magnetism av motsatt riktning mo t 
vertikalkompasan ten. 

De akustiska efl ekterna illustreras av en kurva, som 
bygges upp från ljudtrycket noll och ökar allt eftersmn 
fartyget närmar sig samt har ett maximmn under farty
gets propellrar. 

V altentrycket gör sig mes t märkbart vid begränsa t 
bottendjup och varierar med farten. Som synes av figu
ren uppstår en tryckökning vid fartygets stävar och en 
sugning däremellan. Såsom normalvärde i diagrammet 
har valts vattentrycket å visst mätdjup. 

AVSTÅNDSMINOR 

Magnet-

l 
Akustiska Tryck-

Diverse andra minor (iVI) minor (A) l minor (T) 
avståndseffekter 

l l l l l l l l l l 
såsom optiska 

m. fl. 

llfag- Induk- Varierande Tryck Sug 
netnål tio n frekvenser 

Såsom av ovanstående tablå framgår utnyttjas de 
nämnda avståndseffekterna i minor av resp typerna 
magnetminor, akustiska minor och tryckminor. 

Reservation har även gjorts för andra tänkbara av
ståndseffekter. 
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Magnetminorna kunna indelas i rena magnetnålsmi
nor och indukiionsminor. De tyska magnetminorna ha
va huvudsaldigen varit konstruerade enligt nl.agnetnåls
principen, under det att de engelska varit induktionsmi
nor. I magnetnålsminor får en magnetnål sträva efter 
att vrida sig så att den blir parallell först med del nor
mala jordmagnetiska fältet och sedermera vid övers~g
ling med det då förändrade fältet. De1~na se~nre ~nd
ning utnyttjas för alt avfyra minan. I mduktwnsnunan 
får fältförändringen inducera en svag ström i en spole. 
I delta fall blir verkan beroende av fartygets fart, efter
som induktionen är proportionell mot fältförändrings
hastigheten. I magnetnålsminan har fartygets fart minrl
re betydelse. 

Såsom exempel på en modern avståndsverkande bot
tenmina i allmänhet lämnas nu en kortfattad redogörelse 
för den brilliska induktionsminan, såsom den demonstre
rats vid en offentlig utställning i London 1946. Minans 
huvuddel (se figur 3) består av ett grovt järnrör, som 
innehåller en lång tändkolv, ett centralrör med induk
tionsoraanet samt i övrigt en huvudladdning på 450 kg. 5 . 
I minans bakre ände finnes ett instrumentrum, som mne-
håller säkerhetsanordningar och en instrumentlåda med 
batterier, reläer och svepförsvårande anordningar samt 
slutlicren ett akustiskt organ. Utanpå instrumentrummet 
sitter"' en h ållar e för fallskärmen. I främre änden är mi
nan snelt avfasad för att den vid nedslag i v~ttnet skalol 
skära opp och i möjligaste mån hamna honsontelit P~ 
bottnen. För att icke denna sneda främre ända av nu
nan skall föranleda skärning redan under fallet genom 
luften, är avsneddningen utfylld med en träplatta, som 
slås av vid anslaget mot vattenytan. 

Den här illustrerade typen av avståndsmina är alltså 
en kcmbinerad magnetisk-akustisk eller akustisk-magne
tisk poi n a, varom mera nedan. Den motsvarande tyska 
min <::n var betydligt kortare och tjockare än den engelska 
o"1 hade en huvudladdning på ungefär 680 kg. 

Tidsb·ift i S jöt·iisendet. 33 
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6 

Fig 3. 

Exempel på typisk modern avståndsverkande mina. 

l = fyllnad , 2 = induktionsorgan , 3 = säkerhetsanordning, 4 = lucka 

för inställning, 5 = instrumentlåda, 6 = hållare för fallskärm, 7 = 
akustiskt organ, 8 = sprängrör, 9 = säkerhetsanordning, 10 = tänd
kolv, 11 = huvudladdning. 

De akusliska minorna kunna vara avstämda för oli
ka frekvenser. De mycket låga frekvenserna kunna u t
nyttjas med tillhjälp av akustiska organ, som. äro utfor
made sm~ enkla vibratorer. Vid utnyttjande av de hög
re frekvenserna komma de akustiska organen mer och 
mer att överensstämma med de komplicerade lyssnings
anordningar, som användas inom hydrofonien. 

Tryckminorna kunna arbeta antingen på tryckeffek
ten eller på sugeffekten eller på en kombination av dessa. 
I årsskriften 1946 för »Institution of N a val Architects» 
framhålles såsom ett exempel på huru minkriget till stor 
del förd es i de vetenskapliga laboratorierna, att tryckför
hållandena under fartyg voro kartlagda av engelsmännen 
redan flera år innan de tyska tryckminorna sattes in . 
Med hänsyn till kännedomen om en sådan mintyps svår
svepbarhet hade man från allierad sida dock icke vela t 
starta denna av motstå ndaren eventuella ännu icke på
tänkta form av minkrigföring. 

Samtliga här omn,ämnda avståndsminor lämpa sig 
väl såsom bottenminor, magnetminor och akustiska mi
nor kunna desutom vara förankrail e flytminor. Härvid 
är dock att märka, att den f n" · :·adc avståndsminan 
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mister bottenminans största fördel nämligen svårsvepbar
hetei1. 

Den rena magnetiska eller akustiska minan är allt
för lätt att bemästra. Mycket snart utvecklades därför 
dels en serie av svepförsvårade anordningar, dels kombi
nationer mellan de olika avståndsmintyperna. Kombina
tionsmöjligheterna framgå av nedanstående tablå. 

l Kombinerade avståndsmlnor. (Komb). l 

M A T 

~/~/ 
!~~/AT 

MT 
Anm. Mindre sannolika äro: TA, TM, MAT, MTA, ATM, AMT, 

TMA och TAM. 

De vanligaste förekommande svepförsvårande anord
ningarna äro angivna i nedanstående tabell. 

Svepförsvårande anorrlninl[ar ----
Srmnolik i 

A T Kom b 
Anordning /------,---:. _____ _ 

]\f 

Stegverk ... ... ... ... ... . . . ... .. . .. . ...... .. . ..... . . .. I 

stegverk med tidsfördröjning . . . .. . . .. .. . . . . I 

Stegverk med intervall ... .. . .. . . . . .. . .. . ... .. . I 

Arrn eri n~ först efter viss tid.. . .. .. .... .... ... I 

Säkring mot chock ................... .......... . 

Yi s-·rt intPFrtll mellan rtvst . pff. ... .. ...... . 

""'rän!l:'' ' "" ' ' ' Nkrtdflr sYepl't ... . .... . .... . . .. . 

i~,~· erfn, d' :1-

I 

l 

T 

I I 

I I 

I l 

I l 

I 

I 
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Med stegverk menas en anordning, som vid impuls 
från ett fartyg icke direkt avfyrar minan utan endast ma
tar fram ett stegverk ett steg per impuls. Antalet steg 
kan varieras, och inslällningar på 10- 20 steg hava icke 
varit ovanliga. Svepningens första motåtgärd mot steg
verken var att använda magnetsvep med ompolning så 
att flera steg kunde matas fram under en och samma 
översegling. Della stoppades dock snart genom att en 
lids/örclröjning på några minuter lades in mellan dc olika 
stegen, vadgenom det icke blev möjligt att mala fram 
mer än ett steg per översegling av svepet. 

En särskild form av slegvcrk erfordrar vissa inter
vall mellan impulserna, vilka intervall äro ;beräknade 
med hänsyn till det sannolil ·a avståndet mella'n fartygen 
i en konvoj. 

Genom att minorna försågas med /ördröjningsanorcl
ningar, som gjorde att de icke blcvo aktiva förriin efler 
några dagar eller veckor s lälldes minsvepningen inför ett 
mycket stort problem. StcgYerksminorna hade tidigare 
kunnat bemästras, om man efter en säkert observerad el
ler misstänkt n1infällning endast svepte tillräckligt m [mga 
gånger. Med tidsfördröjningen skapades en sådan osä
kerhet, att den enda möjliga lösningen var alt svepa stän
digt och hoppas, att minsvepen enligt ren sannolikh et 
skulle draga på sig flera minsprängningar än sjötrafiken. 

För att akustiska minor icke allt för lätt skola lam
na sprängas med kraftigt tilltagna bullereffekter, såsom 
t ex unde1·vatlenssprängningar, äro sådana minor i all
mänhet försedda med säkring mot chockuerkan och fun
gera endast därest ljudslyrkan bygges upp kontinuerligt. 
Vid den s k lmallsvepningcn atwändes visserligen spräng
maleriel men i serier uppbyggda från svngm·e till krafti
gare smällar. 

En tendens bhmd dc kombinerade avståndsminorna 
är, att dc olika avståndseffekterna måste komma me<1 
vissa intervall. Man efters trävar sålunda, att avstånds
effekterna skola till varandra stå i det inlensitctsförhål
lande, som råder kring ett fartyg. 
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I vissa minor är avfyrningsvillkoret såcb.nt att mi
nau Yisscdigen spränges av svepet men först när detta 
befinner sig i ett läge i förhållande till minan, där all
varlig risk för skada å svepet uppstår. 

Ytterligare former av svepförsvårande anordningar 
äro t ex si'Hlana, där viss öuerseglingsrildning erj'ordras 
för sprängning. I delta fall är man dock inne på det 
område, där minornas strävan att försvåra svepningen 
även n edsätter deras funklionsmöjligheter mot påtänkta 
mål. :Man får icke krångla. till problemet alltför mycket 
utan hålla i minnet den gamla regeln, att det bästa krrn 
bliva del godas fiende. 

Liksom n:1inorna kunna göras aktiYa först efter viss 
tid, kunna de även göras ofarliga, »sterila», vid en tid, 
när de t aktuella vattenområdet beräknas tillgängligt och 
erforderligt för egna operationer. 

En samm.anställning av de ovan antydda möjlighe
terna att åstadkomma svepförsvårande anordningar med 
de likaledes angivna kombinationsmöjligheterna visar, 
att ett snart sagt oändligt antal mintyper kan åstadkom
mas. Ett fantasirikt och onwäxlande utnyttjande av alla 
dessa möjligheter kan i mycket hög grad begränsa en 
motståndares operationsfriheL 

Kon1binationer av stöt·, syit- och avståndstninor. 

Huvudslagen av avfyrningsprinciper låta sig även 
kombineras inbördes i enlighet med nedan angiven tablå. 

Stöt S.Yft ------ AYstånd 

'"~/'~/ 
Stöt-Syft 

" .""' 
Syft-Av::tånd 

/ 
Stöt-A Ystånd 



488 

Fällningsmetoder. 

Minor, som äro avsedda att fällas från viss fartygs
typ, henämnas ofta efter denna. Sålunda menar man 
med en ubåtsmina en mina, som är specialkonstruerad 
för att fällas från Ininbrunnarna eller andra fällnings
anordningar på en ubåt. 

Från flygplan fällda minor benämnas ofta flygmino r 
och som exempel på en dylik typ kan återigen anföras 
den ovan beskrivna brittiska bottenminan, som har en 
liten fallskärm mera för att styra minan genom luften ä n 
för att minska anslagshastigheten mot vattenytan. Sam
ma mina kan dock med fördel fällas från övervattens
fartyg och - som ovan nämnts -- även från ubåtar. För 
fällning av förankrade minor från flyg. erfordras om
fattande fallskärmsanordningar av den typ, som använ
des av ryssarna i finska farvatten under vinterkl·iget. 
Denna omfaltande fällningskonstruktion samt det tunga 
ankaret har varit en av orsakerna till alt de avståndsver
kande bottenminorna fått sin nuvarande utformning. 
Ovan har ' anförts, att tidvattensförhållandena i Nordsjön 
varit en bidragande orsak, men här skall nu flygets syn
punkter framhållas. En mina med ankare av ordinär typ 
är en för ett flygplan mycket ohanterlig last. Dels är de t 
svårt att passa in minan i lämpligt läge för fällning och 
dels äro ankarets rörliga delar ömtåliga för slag, varför 
stora fallskärmar behövas. Fallskärmarna å sin sida 
tvinga till en avsevärd fällningshöjd, vilket i sin tur med
för svårighet att få minan på önskad plats och dessutom 
ökar möjligheterna till att minan icke blott skall hinna 
observeras utan även insbiras under fallet. Genom att 
avlägsna ankaret, släppa kravet på flytkraft hos minan. 
byta ut den stora fallskärmen mot en liten s tyrfallskärm 
samt istället öka sprängladdningen och göra minan av
ståndsverkande erhålles en för flygplanet lätthanterlig 
mintyp, som eventuellt kan hängslas upp i redan b efin t
liga fällningsanordningar för torpeder eller bomber. 
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Laddningsvik ter. 

Eftersom huvudladdningen utgör minans primära del 
ligger det nära till hands, att laddningsvikten får bidraga 
till att giva minan namn. Man kan sålunda tala om_ 50 kg, 
150 kg, 300 kg o s v minor. Såsom normal laddnings
vikt i stötminor avsedda att skada stora fartyg användas 
laddningar på 160- 300 kg. Mot jagare kunna laddningar 
på 50- 150 kg anses vara normala och mot minsvepare 
och invasionsfarkoster samt andra lätta fartyg kunna 
ännu mindre laddningar vara effektiva. Mot ubåtar tor
de vid direkt träff en laddning på 50 kg hava en förö
dande verkan. I antennminor, där sprängningen i all
mänhet åstadkommer avståndsverkan, böra laddningarna 
icke understiga 200 kg. 

I de avståndsverkande bottenminorna variera ladd
ningsvikterna avsevärt och kunna sägas ligga mellan 300 
och 1,000 kg. Yid ännu större laddningar bliva minorna 
ohanterliga, samtidigt som svårighet kan uppstå aU er
hålla samtidig initiering av hela laddningen. 

Lika intressant som de nya avståndsavfyrningsprinci
p erna är den märkligt stora avståndsverkan vid under
vattenssprängningar. Uneler det att stötminan så att sä
ga slår ett hål i fartygsskrovet och även i övrigt åstad
kanuner lokalt begränsade skador, sätter avståndsminan 
fartyget i kraftiga svängningar så att propelleraxlar krö
kas, bäddar och lager förstöras och nitbultar gå av. I 
värsta fall skäres fartyget av någonstans på mitten, där 
svängningarna äro som. störst, n1.en även om det skulle 
h ålla sig flytande, är det i allmänhet så genomskakat, alt 
det endast med största svårighet kan sättas istånd igen. 

Laddningarnas effektivitet ha emellertid icke stigit 
endast genom att laddningsvikterna ökats. Kraftigare 
sprängämnen hava också kommil till användning. Bo
mullskrutet får sålunda numera anses vara helt avskrivet, 
och även den effektiva trotylen har börjat undanträngas 
av modernare sprängämnen såsom novit och trolan m fl. 
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Minan ur taktisk synpunkt. 

Under båda världskrigen hava de traditionella över
vattenfartygen d v s minkryssare och jagare samt olika 
typer av ubåtar använts för minfällning. Under det se
naste världskriget hava emellertid dessutom flygplan och 
snabba motorbåtar i tidigare oanad u isträckning genom
fört mineringsoperationer. Flygels insats ber~iknas så
lunda till c:a 10 % av alla fällda minor. Att procen t
talet - trots den utsträckning i vilken denna form av 
minkrigföring låtit tala om_ sig - icke är större, beror 
framförallt på flygets ringa minkapacitet relativt de störr e• 
övervattensfartygen. Den ringa minkapaciteten mcdfö l' 
dessutom_ att denna mineringsverksamhet endast blir ef
fektiv i begränsade farvatten. Där blir den å andra s i
dan desto effektivare eftersom fiendens sannolika väg är 
lättare att bedöma. Flyget har möjlighet att nå sådan a 
begränsade farvatten, dit det skulle vara omöjligt a tl 
sända vare sig övervattensfartyg eller ubåtar. 

Såväl vid planerandet av n1.inutläggning som vid b e
dömandet av risken för förefintljgheten av minor är det 
nödvändigt aU noggrant st~Jdera havsbottnens topogra
fiska förhållanden. Vid komplicerade bottenförhållanden 
räcker det härvid icke att studera sjökortet så att säga 
från ovan. Den bästa bilden av djupförhållandena er
hålles om man i ett diagram lägger in ett vertikalsnit t 
av det aktuella vattenområdet. I figur 4 illustreras p ft 
detta sätt bottendjupets inverkan på möjligheterna till 
självförankring. Såsom framgår av figuren kan man fö r
vänta sig att självförankring utan svårighet fungerar p ?l 
bottendjup mellan 20 och 300 meter, men att den över 
och under dessa djup är försvårad. De angivna gränser
na äro naturligtvis i verkligheten mycket diffusa och an
givas endast för att ungefärligen åstadkomma olika 
djupskik t. 

Den viktigaste taktiska åtgärden vid mineringars p la-
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nering är valet av lämplig mintyp och rätt mindjup. E tt 

urval av olika mintyper utlagda mot vissa standardisern

de fartygstyper återfinnes i ett vertikalsnitt i figm 5. Vid 

val av stötmina gäller det dels att välja lämplig laddnings

vikt, dels att giva minan ett sådant mindjup, att denna 

laddningsvikt blir tillräckligt fördämd för att dess fu ll a 

slagkraft skall bliva utnyttjad mot det tilltänkta måle t. 

Ofta kan det härvid bliva nödvändigt att klart frånsäga 

sig möjligheten att erhålla träff i lättare fartyg såson t 

jagare för att i stället med säkerhet erhålla största m öj

liga effekt mot ett större fartyg, t ex en tung kryssar e. 

Detta illustreras av den stora stötminan, som med et t 

mindjup av c:a 7 meter träffar den tunga kryssaren, u n

der det att jagaren skulle obehindrat passera över m i

nan. Mot jagaren utlägges i stället en medelstor stötm i

na med ett mindjup av c:a 3 meter. Denna mina är a 

andra sidan onödigt stor mot en minsvepare eller en land

stigningsfarkost, för vilka en lätt stötmina med ett mi n

djup av c:a en meter är lämplig typ. Förutom stötm i

norna lnmna även antennminor och avståndsverkande 

minor användas. Vad antennminan beträffar får denna 

dock närmast anses vara en antiubåtsmina, då den m ed 

sin sårbara överantenn är relativt lätt att oskadliggöra 

och därför icke lämpar sig mot övervattensfartyg. D en 

avståndsverkande, förankrade minan bör utläggas på så

dant mindjup, att den dels går fri sjöhävningen och dels 

kanuner under fartygens skyeldssvep men samtidigt -

med hänsyn till sprängverkan - icke kommer på all t 

för stort avstånd under kölen till sitt mål. Lämpligt mi n

djup för denna mintyp torde vara 10- 20 meter. 

Syftminor utläggas med sådant mindjup, att de uta n 

risk kunna överseglas av egna fartyg men samtidigt ej 

komma för djupt under kölarna på de beräknade målen. 

Fasta strandförsvarsminor utläggas lämpligen m ed c:a en 

meters mindjup. Faktorer, som. måste beaktas vid place

ring av strandförsvarsminor, är emellertid icke endas t 

?öl mina 
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mindjupet utan äYen bottendjupet och avståndet till 
stranden. En strandförsvarsmina bör principiellt spränga 
en invasionsfarkost på sådant aYstånd på stranden, a tt 
soldaterna icke bottna, där fartyget sjunker. 

De avståndsYerkande bottenminornas placering ä r be
roende dels på avfyrningsorganens känslighet och d els på 
sprängverkan. Om. endast känslighetsfaktorn behövde be
aktas, skulle mycket stora mindjup kunna användas. I 
t ex magnetminor kan känsligheten drivas ända till d en 
gräns, där risken för avfyring vid magnetiska oväder in
träder. För att emellertid sprängningen skall allvarligt 
skada ett övervattensfartyg, blir mindjupet dock , :'\tmin
stone med nu tillgängliga sprängämnen, begränsat till e tt 
maximum, som ligger någonstans vid 40 a 50 meter. 

Sprängbojen, som också åskådliggjorts i figur 5, är 
egentligen icke någon mina, då den icke avses för a tt 
skada fartyg. Den är istället så konstruerad, att dess an
kartross skall fångas av ett minsvep på sådant sätt att 
sprängbpj en drages ned mot minsvepet, där den avfyras 
och spränger av svepwiren. Sprängbojen utgör sålunda 
en viktig ingrediens i försvaret av en minering. 

Vid betraktande av mineringsmöjligheterna mot u
båtar måste vertikalsnittet göras betydligt djupare. I fi
gur 6 har sålunda ubåtar förutsatts kunna uppträda ända 
ned mot 300 meters djup. För att få stor spärrningsgrad 
mot ubåtar i vertikalled, måste vid stora bottendjup vå
ningsminering tillgripas. Detta kan anordnas enligt två 
huvudprinciper, nämligen dels genom antenn- eller av
ståndsminor, där själva minorna äro relativt stora och 
där antenner eller avståndsverkande avfyrningsanord
ningar täcka c :a 50 meter höga våningar, dels kan d e t 
ordnas genom att använda många n1.en små enkla stöt
minor (c:a 50 kg). 

Då ubåtar ofta kunna förutsättas uppträda relativ l 
nära havsbottnen hava de avståndsverkande bottenminor -
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na också stora möjLigheter att komma till slags mot u
båtar på alla djup. 

Här har icke tagits hänsyn till de svårigheter, som 
uppstå särskilt vid små mindjup om farvattn en äro ut
satta för tidvalten eller strömmar. I farv a tten såsom 
östersjön, dä r tidvattnet icke förmärkes och där ström
marna på få undantag när äro svaga, kunn ·1 förankrade 
minor med även m ycket små mindjup komma till anvi1nd
ning. I Nordsjön och de stora haven är detta omöjligt, 
och så som tidigare framhållits har detta varit en av or
sakerna till att de avståndsverkande hottenminorna få tt 
så stor användni ng. 

Vid b es tämmandet av mineringens placering och min
linjernas s träckning uppställes först frågan, om mine
ringen är avsedd att tjäna ett offensivt eller defensivt än
dam:'ll. I det senare fallet är uppgiften vanligen att mi
nera en strategisk förträngning, så att all genomfart av 
denna kan ställas under kontroll. Härvid är det icke så 
nödvändigt, att utläggandel av mineringen hemlighålles, 
då blotta vetskapen om. mineringens befinllighet kan av
hålla en fiende från att försöka tr änga fram genom detta 
områ de. Skulle han dock göra ett försök, m å ste m ine
ringen vara så uppbyggd, att genomträngande l misslyck as 
eller åtminstone icke sker utan stora förlusler. 

Vid d e offensiva mineringarna eftersträvar m an i 
första hand dl icke observerat utläggande och lägger 
mindre vikt vid det system.atiska u ppbyggandet med 
svepförsvårande anrdningar. Förankrade minor kunna 
på detta sätt utläggas av ubåtar samt framförallt av ja
gare och torpedbåtar samt av specialkonstruerade snabba 
minfartyg. Där bottendjupen det tillåta, får man numera 
räkna m ed a tt den offensiva mineringsverksamheten helt 
lägges på avståndsverkande hottenminor, utlagda där så 
är möjligt från torpedbåtar, jagare och ubåtar samt i far
vatten - som icke kunna nås av sjöstridskrafter ge
n om utläggning från flygplan. Vid planerandet av of-
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f ensiva mineringar bestående av förankrade minor, är 
man vanligen hänvisad till att välja platser till sjöss i 
fiendens sannolika anmarschväg. Vid minering med av
ståndsverkande bottenminor kan man visser ligen med t ex 
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jagare vara bunden till att minera på motsvarande sätt, 
men när snabba små fartyg eller framför allt flyg insättes 
för minfällning kommer planeringen att arbeta inom helt 
andra vattenområden. Det är nu icke så mycket fråga 
om att välja fiendens sannolika anmarschvägar utan fast 
mer a t t försöka fälla minorna i de kanaler, lotsleder el
ler svepta leder, som han är tvungen att använda. Ett 
fåtal minor men fällda på rätt plats kunna därför få stor 
effekt. Många gånger äro dock flygets navigeringsmöj
ligheter mindre goda, varför minorna icke alltid leonuna 
på rätt plats. 

Offensiv minfällning. 

Oavsett vilka fartygstyper, som användas för offen
siva mineringsoperationer, gälla vissa grundregler för lö
sandet av den förelagda uppgiften. Dessa regler äro en 
säker navigering och ett dolt uppträdande san1t en strä
van att fälla beordrat antal minor på t·ätt plats. I föl
jande upplevda skildringar av såväl tysk som brittisk 
minfällning gå dessa regler igen. 

* 

Den tyska skildringen är författad av Korwettenka
pitän vVehr och är hämtad ur »Marine Rundschau» samt 
skildrar ett hjälpkryssarförbands mineringsoperationer i 
Finska Viken i början av det tysk-ryska kriget 1941. Ett 
av dessa företag skildras på följande sätt : 

»- - -- vi hade ännu en bit kvar till m å let. Under 
tiden h ad e vädret blivit sämre ; det hade uppstått sjö 
m ed dyningar. Detta blev för mycket för de åtföl j ande 
mindre fartygen. Motortorpedbåtarna meddelade, att de 
på grund av väderleken icke kunde göra bruk av sina 
vapen, och även svepfartygen måste ge upp . Genom
förandet av Inineringsfartygens operation överläts till för-
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handschefens avgörande. Denne beslöt sig för att tro ts 
det felande skyddet genomföra uppgiften och att senare 
ansluta sig till torpedbåtarna vid Söderskär. Han var 
medveten om hur angeläget uppgiftens genom.förande var. 
Det var nödvändigt att utlägga spärrarna så fort som 
möjligt för att p:l kortaste tid kunna erhålla fullständig 
avstängning. 

Sedan torpedbåtarna lämnats anlända minfartygen 
på beräknad tid till platsen för minfällningens begynnan
de. Fartygen äro formerade på linje och m.ed dova plum
sanden falla de farliga »äggen» i på sekunden hestämda 
intervall, linje efter linje. Med tersuret i handen stå r 
minofficeren vid sidan av fällningsbanan och beordrar 
för varje enskild mina: »Styrbord . . . fäll!, Babord . . . 
fäll!» o s v. 

Under denna natt utlade ett av fartygen sin 5,000 :de 
mina; ett avsevärt antal om man tänker på de dänned 
förknippade färderna och på den sammanlagda vikten av 
det sprängämne minorna innehållit. 

Ännu •äro vi icke färdiga då skuggor dyka opp fram.
för oss. Otyget kommer närmare, men minfällningen p å
går oförändrat. Under tiden har fienden även upptäck t 
oss. En j agar e anropar oss med morselampan på fö r
toppen och önskar svarssignal för att fastställa, om vi 
bro vän eller fiende. På order av förbandschefen avgives 
intet svar. Med hänsyn till den allt närmare kom.mand e 
överliigsnc fienden, som hela tiden anropar oss med mor
selampa, föreslår jag förbandschefen att avbryta minfäll
ningen och att gira dikt styrbord för att kunna öppna eld 
med hela bredsidans artilleri. Istället för att svara frå
gar han mig, hur många minor vi hava kvar att fälla . 
Ännu återstå femton. Med fullständigt lugn befaller han 
klart och hårt: »Först skall företaget slutföras!» Detta 
betyder med använt fällningsintervall ännu fem m.inuter. 
De äro långa minuter, under vilka vi och ryssen löpa 
i gapet på varandra. De äro fulla av spänning och giva 
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den där kitllande känslan, som vm;je soldat känner, når 
han vet att nästa sekund är avgörande för liv eller död. 

Jag uppskattar avståndet till motståndaren till 2,000 
meter. Kanonerna äro inställda på det avståndet, då det 
m eddelas till bryggan: »Sista minan fälld>>. I samma 
ögonblick kommer från förbandschefen ordern: »Styr
bord dikt.» Fartygen gira. Under giren komma erforder
liga order, och när bredsidan bär mot fienden, brakar 
det löst ur alla eldrör». 

* 

I »N a val Broadcasls» berättar Rear Adm.iral R. K. 
Dickson, D. S. 0., om_ den snabba minkryssaren »lVIanx
nwns» operationer: 

»l början av kriget byggde amiralitetet en fartygs
klass, som tidigare icke förekommit i någon flotta. De 
kallades snabba minutläggare, och ursprungligen fanns 
det fyra stycken nämligen »Abdiel», »La tona», »\V clsh
man» och »Manxm.an». Sedan ha flera byggts. 

De snabba minutläggarna voro av samma storlek, 
som en lätt kryssare. Deras n1.est framträdande egenska
per var den höga farten. De voro världens snabbaste 
fartyg och därför användes de ofta för alla möjliga tjäns
ter förutom den för vilken de byggts. Sålunda användes 
d e t ex för snabba trupp- och ammunitionstransporter, 
men de voro konstruerade för ett visst ändamål, nämligen 
offensiv minfällning alldeles på fiendens. trösklar, i de 
svepta kanalerna längs hans kuster och i hamninloppen. 
Detta kan utföras med flygplan, men det är klart att ett 
fartyg på en enda färd kan medföra en större minlast än 
h ela divisioner av flygplan. De snabba minläggarnas sto
ra fart avsåg, att de på en och samma natt skulle kunna 
nå vart som helst på fiendens kust och hinna tillbaka igen. 

För att lyckas med dylika offensiva mineringsopera
tioner voro två saker nödvändiga. För det första måste 
minfällandet ske på exakt bestämda platser och detta er-
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fordrade en mycket hög standard i fråga o1n navigering. 
Om vi stördes i arbetet, kunde vi inte bara utan vidare 
rusa iväg utefter kusten och lägga våra minor någon an
nanstans. Om vi hade gjort det hade ingen vetat var mi
norna hade lagts och vår egen flotta kunde senare ha 
skadats av minorna. 

För det andra måste vi genomföra operationen osedda 
och utan att höras, ty om fienden kunnat följa vårt u p p
trädande hade man endast behövt beordra sina egna f ar
tyg att undvika del farliga området intill dess det hu nnit 
bliva svept. 

Den viktigaste regeln för de snabba minsveparna Yar 
emellertid, alt minorna verkligen blevo utlagda. Vi star
tade i skymningen och så snart som vi hade klarat av 
hamninloppet, börjaile vi strömma ut vår wire. D ella 
var ett ins.trument-; som skulle hjälpa oss Lill en verkl igt 
noggrann navigering genom att vi strömmade ut mil cf ler 
mil av pianotråd frfm en trumma, så alt vi kunde 1m 1 ut 
den tillhyggalagda distansen. Det var en ulomorden ll i g 
apparat,• när den fungerade, m en när den inte fungera tk, 
var den till mycket besvär. Ibland ~:>prang wiren, n iir 
vi voro mitt i kanalen och då måste vi lita på v[u· 1yd~a 
och den döda räkningen. Tidvattnet i kanalen ii r mycket 
kraftigt och fienden står inte ofta till tjänst mr~d ryrar. 

I allmänhet gingo vi med måttlig farl - omkri n~ 
28 knop - och det försla vi hade alt göra var att noga 
malla in den farten och att passera tält intill en f ix 
punkt, under det att rälenewiren arbetade väl. Detta gav 
oss ett gott utgångsläge. Så dags brukade det vara full
ständigt mörkt och vi kunde inte göra annat än kont" en
trera oss på navigeringen och fundera ut hurudant väder 
det kunde tänkas bli p å vägen tillbaka. Vi gjorde många 
sådana operationer, men vi kommo aldrig ifrån sp~in
ningen i att rusa mot fiendens mörklagda kust på ell 
snabbt fartyg, fullastat m.ed högexplosiva ämnen. 

När vi kommo i närheten av den bestämda platsen 
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droga vi ned farten till lämplig fällningsfart och öppnade 
m inportarna. Så sade navigeringsofficeren »Vi äro fram
me, Chefen» och ordern »Börja n1.infällningen !» kunde 
des. Nästa halvtimme var den verkligt spännande tiden, 
~v så snart, som den förs.ta minan tog vatten, visste vi, att 
~i voro bundna till minfällningen. Vilka överraskningar, 
som än månde komma, under denna halvtimme - och 
vi hade också ofta överraskningar - så fanns det bara 
två alternativ för oss; antingen att avsluta minfällningen 
precis så, som den planerats, eller också. att avbr~ta och 
de oss iväg. Blevo vi skadade, skulle v1 kanske mte ha 
fart tillräckligt för att bryta av och ge oss iväg. På bryg
dan fanns en svagt upplyst instrumenttavla, liknande fart
~l.ätaren på en bil, vilken i varje ögonblick visade huru 
många minor, som hade fällts. J ag kommer ~håg, hm: vi 
brukade hålla andan, när visaren närmade s1g den sista 
siffran. Sedan kom rapporten »Minfällningen slut, Che
fen>>. Då hände en massa saker och minportarna akterut 
stängdes. Maskintelegraferna beordrade f~ll fart, ~ch se
dan kunde man verkligen känna acceleratiOnen, nar far
tyget arbetade sig upp i fart. Ef.ter ~etta gäll~~- det . at~ 
lägga fartyget så i förhållande hll vmd och S)(l, att vt 
kunde bibehålla full fart under resten av natten och hop
pas p å att i gryningen något så när .kunna vara på e1~ 
plats, där vårt eget jaktflyg kunde fmna o~s ... Ha~e . v1 
tur kunde vi, när det ljusnat, se Lands End l ratt barmg 
och på rätt avstånd och våra egna jal~tflygare. öv~r oss. 
J ag har sett Lands End från sjösidan 1 hela nnlt l~ v och 
i fredstid brukade jag tycka att det var en verld1gt ful 
historia. Jag har fått en mera vänskaplig känsla för 
den nu». 

* 
Slutligen må följande utdrag ur Lt.Commat~der Pe

ter Scotts »The Baltie of the NarrO\·V Scas» skildra :'le 
snabba brittiska motorkanonbåtarnas mineringsoperatw-
ner: 
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»Ehuru det stora flertalet av motorkanon b<'\ tar na 
principiell t voro sysselsalla med försvm·el av vår h a n
delssjöfarl och med sUindigt pågående patrullering, sa 
hade en del av dem en minstlika äventyrlig uppgift, nä 111 _ 

ligcn minutläggning i fientliga farvatten. Detta var cll 
arbete, som ulan all väcka större sensation p:'\gid-. ~Jr :11 

och år in; e lt rutinjobb, som dock ofta var S]JÖnnan dp 
och alltid nervslilande. Arhctel erfordrade en h el d<'l 
övning, stor skicklighel i alt hålla båten på plats och en 
absolut felfri navigering. Minorna skulle läggas om n a l
len på de fientliga sjöfarlsvägarna, som ofta gingo al l
dcles utefter den fientliga kusten och de minläggan de 
bå tarna måste gå tält inunder kusten för att leverera si n 
minlast Om de upptäcktes, så var det inte bara det, a ll 
dc kommo i strid med kustbatterier och patrullfartyg, 
ulan minfällningen blev också värdelös, eftersom fienden 
hade blivit varnad. Han kunde sända svepfartyg till om
rå det för att taga Hu med minfältet och dirigera sin sj ö
fart förbi det farliga ontrådet, till dess det hade bli vit 
svept. För de minfällande motorkanonbåtarna lika v~il 
som för motortorpedbåtarna var nyckeln till framgång, 
att man skulle smyga sig fram utan att upptäckas. 

Många av förelagen utfördes utan olyckshändelse, 
men nervspänningen i att operera med en relativt lång
sam fartygstyp ända in till fiendens portar var alltid in
tensiv. Ofta hände det när de minfällande fartygen kom 
mo till platsen, att det stycke av den fi en tliga leden, som 
skulle mineras, var upptagen av en konvoj eller en p a
b·ull. Ofta hade dc möjlighet att vänta till dess fiend en 
hade passerat förbi. Andra gånger fingo de v~inda till 
baka en stund för att invänta att kusten skulle bliva kla r. 
Man kan faktiskt säga, att minfällarna, som i hemligh e t 
smyga sig in mot kusten, ha mycket gemensamt m ed 
smugglarna, som skapat uttrycket, »Kusten klar». 

Minerandet erfordrade stor sinnesnärvaro och stort 
lugn hos fartygschefen. Då båten var lastad m ed hög-
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explosiva ämnen , tålde den inte vid att bli inblandad i 
st rid med fienden. Kontald med fienden fick därför om 
möj ligt alltid undvikas och att lltHlvika delta fordrad e 
snabbt beslut och snabb handling. 

\'id cll tillfälle skulle en mineringsstyrka delad i lvi't 
grupper utlägga minor p[l två st~illcn vid inloppet till 
Dunkerqu e. Del var en ovanligt mörk natt. 

Chefen på en av båtarna beskriver, hur dc styrd e 
upp fiir l::analcn i flankformering styrbord m ed bojar på 
båda sidor och väntande, all del när som helst skull e 
hända någonting. »Nä r det började' bli besvärligt, s[t 
k om allling med ovänlad snabbh el och häftighe t. \' ~1r 

tredje båt hade just sJulat sin minfällning och jag, som 
var på andra b;\ten, hade lagt alla minor utom en sa mt 
svepslöraren, när vi plötsligt anropades med igenkänn ings
signal ering från inle mer än 200 yards om styrbord. Jag 
skrek att man fortast möjligt skulle fälla sista minan och 
svepstöraren, vilket gjordes med lovvärd snabbhet, och 
vände mig därefter med delsamma orn för att inte tappa 
kontakt med ledarbi'den. Denne girade snabbt babord 
hän och fällde alla sina minor så fort som möjligt i en 
enda klump. Båten akter om mig girade också styrbord 
hän, men jag måste följa utsidan av kölvattnet för alt 
inte gå på ledarbåtens minor, som gick i vattnet alldeles 
framför mig. 

Fartygen kommo sedan i strid med två jagare ocl1 en 
minsvepare men kommo relativt oskadda undan. Senare 
erfors, att en minsvepare av M-klass hade sprängts på 
den lilla bukett av minor, som hade lagts ut vid detta 
tillfälle». 

Minans motmedeL 

Ett närmare ingående p~l delta område skulle crfonl
ra sitt ege t kapitel. Här angives därför endast i korthet 
en sammanfattning av de olika motmedlen. 
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Åtgärder mot förankrade minor. 

Mins p aning. 

Svepning med mekaniska svep av olika slag. Slor l 
svepdjup bör eftersträvas. 

I vissa fall förandel av skyddssvep. 

Åtgärder mot avståndsverkande bottenminor. 

Allmänna motåtgärder. 

Undvikande av små bollcndjup. 
För större fartyg gång med reducerad fart. 
För mindre men snabba farlyg gång med högsta far t. 

Intensiv bevakning i syfte att i första hand avvärj a 
fientliga försök till minfällning samt att i andra hand, 
rHirest avvärjning icke lyckas, kunna om möjligt lokali

sera platserna för minfällning och sålunda dels kunna 
koncentrera svepningen till dessa plalser dels kunna und
vika dem. 

/Hgärder mot magnetminor. 

Avmagnetisering och skyddsmagnc ti scring. 
Svepning med magnetsvep av olika slag. 

Åtgärder mot akusliska minor. 

Konstruktion av fartygen så alt gtlllgcn blir sft l j ud
lös som möjligt. 

Svepning n1ed akusliska svep av olika slag. 

Åtgärder mot tryckminor. 

Dessa minor äro de mest svårsvep ta och del enda 
verkligt säkra »svcpel» är ett fartyg av spLirrbrytartyp. 

I de europeiska invasionshamnarna hava beundrans
vbirda röjningsarbeten utförts av dc s k »grodmännen» . 

Åtgärder mot drivminor. 

Noggrann utkik. 
Desarmering eller beskjutning. 

Minans nuvarande och framtida betydelse. 

Genom en ständigt pågående intensiv offensiv minc
ringsverksamhet med utnyttjande av här antydda tekniska 

möjligheter har under det gångna kriget å ömse siclur 
stora skador och s.vårigheter åsamkats motståndaren. Sär

skilt har detla varit fallet, sedan man kommit så långt 
ifdtga om möjligheterna atl variera avståndsminorna, att 

minan numera allmänt sett kan sägas råda över minsve
pen. Det har ofta i artiklar om krige ls 1nedcl och mot

medel framhållils s[tsom ett exempel på huru alla nya 
vapen snart slås ut av ett malmedel, alt »den fruktade 

magnetminan» hitt slwlle hava bcmiistrats av en slinga 
kring fartygen, varefler denna mina skulle hava varit 
ganska värdelös. Della ~ir en fullständigt missvisande 
framställning av vad som verkl igen s kel t. Visserligen 

hava nya nwlnlCdel konunit frmn undan för undan, nten 
aldrig n:"tgra hundraprocentiga. Magnetismen är icke be
mästrad om man lyckas reducera dess verkningar genom 
aLt använda omfattande svepning, reducerade farter, l i n 
vissl minimidjup begränsat uppträdande samt avmagne
tisering och skyddsmagnetisering. Bara risken för före
fintligheten av detta vapen bar alltså åsamkat fienden en 
mängd dyrbara åtgärder, som kräva slora insatser av far

tyg, folk och materiel. Dessutom blir operalionsfriheten 
under alla omständigheter avsevärt begränsad. Det är 
klart, att man kan undandraga sig riskerna för min
sprängning genom alt låta bli att idka sjöfart eller all 

genomföra operationer i den utsträckning man egentligen 
skulle vilja. Härmed har dock motståndaren redan vun
nit en del av sitt mål, även om inga fartyg sänkas. Det 
är delta Jamslående av operationsfrihet, som ~1r den av
görande och eftersträvade faktorn i den moderna min
krigföringen. Det är, smn Churchill en gång nämnde i clt 

lal, alt trettio minflygplan kunde hålla 1,000 fartyg och 
20,000 man ständigt sysselsalla med minsvepning. 
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I statistiska sammanställningar över orsaker till far
tygsförluster ligger minornas andel vanligen relativt ma 
till. Härvid måste dock beaktas, alt många förluster a\ 
delta slag aldrig bliva kända, under det att förluster or
sakade av andra vapen vanligen bliva om edelbart im·ap
porl erade och i varje fall icke »Salla under skäppan». 

* 

Under del andra världskrigel har minans betydelse 
som ett av sjökt·igetSi stora vapen icke endast befästs 
utan också kraftigt ökats. I samband härmed har sär
skilt minans möjligheter att spela en strategisk roll blivi t 
allmänt erkända och utny ttjad e. 

För minan liksom för andra vapen uppställer sig nu 
frågan, »Vad kommer den fortsatta u t vecklingen och 
främst då atomkraftens utnyttjande att medföra för detta 
vapen?» 

Vad minan själv beträffar konuner den förbättrina 
av dess S}Wängladdning, som en övergång till ett intensi
vare slag av sprängämne skulle medföra, att vara till en 
avgjord fördel. Särskilt stora vinsler skulle erhållas, om 
minans dimensioner härigenom samtidigt kunde minska s. 

Såsom kontramina kan emellertid atombomben tän
kas bliva farlig för minan. Det kan uppstå situationer, 
då det kan löna sig att rensa opp ett hell minfält genom 
att offra atombomber och sålunda bereda plats för en 
viktig operation. De hittills använda formerna av atom
bomber äro dock mycket för dyrbara för att sättas in 
mot den minkrigföring, son1. tar formen av ett utspridan
de i längdled av avståndsverkande hottenminor i leder av 
olika slag. Det kan därför förväntas, att minan även i 
framtiden kommer att hävda sin plats i sjökriget såsom 
ett vapen , som ger stora om än indirekta resultat för en 
r elativt liten insats . 




