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Underhållstjänsten i Förenta staternas
flotta.
nen F. Malm.
Av kommen dörkapte

Marinen s överstyr else.
Jag skall nn beskriv a organis ationen av marinle dningen i USA och särskilt söka belysa de delar av elensamma, son'l b eröra underhå llstjänsl en.
Inlednin gsvis vill jag nämna, att frågan om organi·s ation av krigsma kten, icke minst dess överledn ing, icke
torde vara definitiv t löst i USA. Efter andra världsk ri_gets slut har man tagit upp vissa mer eller mindre omfattande rcformp laner, åsyftand e framför allt en intimare samord ning mellan försvars grenarn a, vilket framstå tt
som elt önskem ål efter krigets erfarenh eter. Man är nog
ganska ense om att en dylik samord ning bör ftstadko mmas. Mening sbrylnin garna ge sig till känna i vad angår
sättet för genomf örandet av denna samordn ing.
Även den marina överled ningen i och för sig har vaTit föremål för kritisk granskn ing. Den tidigare omnämnde författa ren, D. S. Ballanti ne, berättar t ex att
ej mindre än fyra särskild a kommit teer och sakkunn iga
tillsalle s mitt under pågåend e krig för att söka komma
till rälta med vissa av kriget aktualis erade svaghet er och
brister i organis atoriskt avseend e.
Huru långt dessa planer och reforme r i ena eller
andra avseend et avancer at, undand rager sig bedöma nde.
Marinen s centrala organis ation beskrive s emeller tid i
del I av tidigare referera d handbo k på sätt i det följande angives.
1'idsk1'ift i Sjöviisenclet.
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»The Naval Establishment>> består av
»The Operating Forces», vartill räknas flottor och
andra sjögående styrkor, »Sea Frontier Forces>>, >>D istrict
Forces» och sådana landanläggningar n1 m, som cnlig L
särskild order hänföras till »the Operating Forces».

»The Navy Departm ent», utgörande centralförvallningens verkställande organ och vari ingå departementets byråer, »offices», Marinkårens högkvarter och (under krig)
»Coast Guards» högkvarter.
»The Shore Eslablishmeni», vartill räknas samtliga anläggningar 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 v erksamhet 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\aval Operations), som inför the Secrctary är ansvarig fö r
befälet över och administrationen vid »the operating forces», för färdigställande av »logistic support» till dessa
s tridskrafter samt för samordning i detta syfle av arbetet 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 Advocate General», »The Commandant Marine Corps» samt under krig »the Commandant Coast Guard», vilka var och
en inom sitt arbetsområde eller verksamhetsfält äro tek-
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Fig l.

niska rådgivare till »the Secretary», till »the Civilian Executive 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 förhållande till »the Sccretary», men alt de tekniska assisten-
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terna äro underkastade direktiv från »the Civilian Assistanls» i vad avser deras speciella arbetsområde och
från »The N a val Command Assistant» i vad avser samordning av »logistic support» n1 m.
Funktionsfördelningen i stort mellan dessa organ
framgår av följande:
»The Secretary» utöv ar direkt kontroll i vad angår
»policy duties» inom marinen. »Policy duties» torde kunna 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 allmänheten. »The Secretary» betecknas som marinens främst e
)>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 tillsättande av viktigare befattningar.
»Civilian Assistants» åligger enligt närmare förd elnin ~
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 lagerhållningens storlek, etc.
Det direkt verkställande organet inom överstyrelse n
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 Establishment», däri inberäknat »the operating forees», att vara
den främste sjömilitära medarbetaren till presidenten och
rådgivaren i fråga om krigföringen till sjöss och om m arinens verksamhet i övrigt samt att tillställa b~Tåer, »of-
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fices» och landorganisationer direktiv i vad angår operationer, säkerhetstjänst, underrättelseväsende, förbindelseväsende, 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 erfor derliga,
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 Civilian Assistanls» och »Chief of Naval Operations». Dem
åligger särskilt att ansvara för
undersökningsverksamhet och utveckling, framställnin g, anskaffning, användning och distribuering av materiel och tjänstbarhet,
anställande, utbildning och kommendering av personal,
arbetet vid underställda verkstäder och anstalter,
användning på ett ekonomiskt sätt av beviljade med el och anförtroelda fonder samt beräkning och äskan-<
d e av medel,
Förhållande mellan »Chief of Naval Operations» och
den administrativa och militära organisationen framgår
av den schematiska uppställningen i fig 2, avseende förhållandena under krig. »Coast Guard» tillhör nämligen normalt uneler fredstid »the Treasury» (Finansdepartementet) och överföres enelast under utomordentliga förhålland en 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 väsentligaste arbetsuppgifter.
»Seabees» utgör förkortning för »Service Batalions»,
utgör ande militärt organiserade styrkor av yrkesmän, som
und er kriget uppsattes och sedermera kvarstå i organisationen.
Den tredje komponenten i »The Naval Establishment»
enligt dispositionen ovan utgöres av »The shore estahlishment». Denna är organiserad i »Naval districts» och
»river command». Ledningen över »the shore establishment» utövas - allt efter ärendenas art av CNO, vederbörlig byrå i departementet och Chefen - »the commandant» för »the naval district» resp. »river command».
Samtliga organisationer och verksamhetsformer inom »the naval estahlishment» har -- direkt eller indirekt
- till ändamål att tillgodose behoven för »the operating
forces».
Dessa uppdelas på två större underavdelningar, nämligen »Atlantic Fleet» och »Pacific Fleet». Att observera
är, alt dessa flottor i regel äro försedda med trupper nr
»Marine Corps», utbildade och utrustade för landkrigföring.
I taktiskt avseende äro nyssnämnda »Atlantic» och
»Pacific Fleets» upp delad e i »fleets, task forces, task
groups» och »task units». D e taktiska flottenheterna bestå av »task forc es», 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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»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 kontrollerar tillgången av materiel, tj ä nstharheter och personal och samordnar dessa tillgångars utnyttjande. I vad
angår speciellt flygtjänsten, marinkåren och und crvaltcnsbåtsstyrkorna fullgöras dock vissa delar a v und crhMlsverksamheten 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 Commanders» hålla »Commander Service Forces» underrättad
om. aktuell a oeh förutsedda underhållsbchov, »Typc Con'lmanders» 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 Commander>> bestå av de närmast defensiva organ, som äro upprättade 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 försvarsområden och utgöra operaliva enheter. »The di-
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strict Commanda nt» i landorgani sationen ingår såsom en
»Task force Commande r» i »sea-fronti er»-organis ationen .
Sjöstyrkor, som höra till resp. »Naval district» ingår i
»sea frontier forces». Därutöver tilldelas »Sea frontiers >:vissa sjöstyrkor, beslående av minsvepar e bogserbåta r
'
~
'
sjöflygstyr kor och smärre eskortfarty g.
nämnts,
»Sea Frontiers» uppgifter äro, som ovan
näs tan helt och hållet defensiva och äro:
upptäckan de och bekämpan de av fientliga styrkor,
försvar av kustbandet ,
skydd av hand elssjöfarte n inom området,
understöd av armeförba nd i kustzoncn,
säkerställa nde av hamnar och ankarplats er,
bärgning och hjälp till nödställda fartyg, haverister
o. d.
Anskaffnin gsorganisa tionen.
Eli av de områden , som under kriget var föremål
för kritisk granskning var materielan skaffninge n. Enär
materielbe hovet under upprustnin gsperioden tillgodosåg s
av arm en och flottan var för sig och i vad angår flottan
uppdelade s på de sju byråerna, var del oundviklig t att
konkurren s uppstod mellan dc olika organen om den befintliga industriell a kapaciteten med därav följande prisförhöjning ar och försörjning ssvårighete r för h emmamark naden. Man nöjde sig emellertid med vissa närmast provisoriska åtgärder, vartill jag får anledning återkomm a i
det följande.
Annskaffn ingsfrågor falla under »The Assisiant Secretary of the i\ av p, som till sitt arbetsorga n i detta hänseende har en särskild avdelning »The Material Division>>.
Från denna uttogs marina representa nter till vissa me d
armen gemensam ma anskaffnin gs- och fördelning sorgan t. ex . »The Army-i\av y Munition Boards». I övrigt
åligger denna »Material Division>> att fri.imja samordnin g
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och enhetlighe t i fl·öga mn anskaffnin g, produktion . inspektion och kon troll a y marinens materiel samt att utföra arbetsuppg ifter, som falla på två eller flera byråer
och som lämpligen kunna med fördel utföras av etl organ t. ex. matcriclins peklion.
I avsikt att åtminstone i huvudsak motverka konkurrens mn industriell- och arbetskapa citet mellan departem entets byråer, anbefallde s år 19cl2, alt resp. byråchef
skulle i lämplig utsträcknin g anlita »The Bureau of Supplies and Accounls» för sina anskaffnin gar. Detta har resulterat i, alt dc övriga sex byråerna i regel använda sig
av denna byrå för anskaffnin g av sådan materiel för vilken materielbe skrivning eller specifikati on finnes eller
kan fixeras. Så dan materiel åter, där tekniska data först
framgå under loppet av inköpsund erhandling arna, anskaffas alltjämt genom vederbörli g byrå. Utveckling en
inom USA på delta mnråde påminner sålund a i viss mån
om problemstä llningen här i landet, som gav upphov till
krigsmater ielverket
Legala fr:"tgor i anslutning till anskaffnin gsproceduren handläggas av ett sb1rskilt organ, >>Office of the Gen eral Couns11», . som har representa nter platerade på
samtliga byråer.
»Bureau of Supplies and Accounts», förkortat »B usanda>> verkställer sålunda numera inköp av materiel dels
sådan som faller inom byråns arbetsområ de nämligen beklädnad, proviant, »ship's stores», driv- och smörjmede l
och »general stores» dels sådan som_ beställes av annan
byrå. Inköpen verkställes - då det gäller större partier - i regel centralt eljest genon1. någon av byråns lok ala organ.
Vad särskilt angår flygplanma teriel sker anskaffning delvis av en särskild organisatio n, benämnd »A viation Supply Office» som utsöndrats ur »Bureau of Acronautics» och »Busanda» .
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Historisk översikt av Bureau of Supplies and Accounts.
Byrån har utvecklats till nuvarande arbetsområd e
och arbe tssätt under en lång följd av år över olika organisationsformer och med efter hand mera differentier at
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 anskaffningsorgan för hela statsförvaltningen. Tre år senare inrätlacles en annan tjänst, benämnd »Accountant of the Xavy>>,
som ägde att redovisa marinens tillgå ngar. Då »Purveyororganisationen år 1812 upplöstes bemyndigades flolian s
»pursers» alt träffa avtal, anskuffa förnödenheter och
materi el och utanordna likvid härför men först år 18()1
avskildes redogöraretjänsten ombord från fartygschefen s
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 löpande utgifter, benämnd »the General Account of Advanccs», ur vilken myndigheterna slllnnda ägde göra utbetalningar och dispositioner förskottsvis mot framtida reglering gentemot budgeten bokföringsvägcn.
Ar 1889 upplades för molsvarande ändamål en liknande fond för förr å d svaror, benämnd »the Naval Supply
Account Fund». Denna fond bekostade anskaffning av
materiel och förnödenheter av allmän n a tur och redovisades genom »Busandas» dåtida motsvar ighe t »The Bureau of Provisions and Clothing». Den tidiga re ptt varje
byrås åtgöranden uppdelade lagerhå llningen av materiel
och förnöd enheter hade visat sig medföra ofördelaktiga
kons ekvenser. D els anskaffa de flera byråer samma slags
materiel dels bevakade byrån b e hovet av lagerutrymme

i l and och ombord. ofta nog i konkunens med andra. Det
nämns t ex a lt d å förrådsutrymmen på en under byggna d varande kryssare fördelats enligl byråvis uppdelade
förr åd, åle rslod bränsleutrymme för endas t fyra gångdagar.
Enligt del nya systemet koncentrerades lag ct:hållnii~g
en av »general stores» d v s allmänna förbruknmgsarhklar och förnöd enheter, reserv delar m m på Busanda
med undanlag likväl för »ordnance», »nwclical» och »Marine Corps Snpplies». Yärdet av förbrukad materiel l~e
lastade bokfö1ingsvögcn resp anslagstitel allt efter forbrukningen s ändamål.
.
.
Ett betvdclsefullt steg i samma syfte utgjord e v1dare
tillkomslen. av en gemensam materielkatalog för marinen
år 1890. Ka.talogen utgjordes av en förteckning över använd materiel, den redovisningsklass materielen hänfördes 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
fr ån å r 1902.
Enär slörsta delen av marinens materielförbrukning
grundade sig på bokföringstransaktioner i ~~L~r~1and, .utgjorde givetvis n1etoden att rätt beräkna. ersath~mgs~~ns~t
ett viktigt ärende. Självkostnaclsberä kmng .e nligt f~r .elvila 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.
· t'ton oc h arbetsområde.
Busan d as nuvaran d e orgamsa
Bvrån fi ck sitt nuvarande namn år 1892. Den förestås a~ en ch ef, »Rear Admiral of the Supply Corps», betitlad »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 nderhåll, kassatjänst och redovisning samt verksamheten
vid underhållscentra (Supply Centers), depåer (Supp ly
depots), förråd, verkstäder, kafferosterier, oljefabriker,
inköpskontor, transportorganisationer samt kårens skolor och utbildningsanstalter,
att föreskriva behandlingsmetoder och utfärda a nvisningar för materielvård, lagring, lastning etc i avsik t
att marinens materiel må handhavas och distribueras till
lägsta kostnad och med användande av minsta arbetskraft, 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 ombord,
att s,a mordna anskaffning av materiel och förnöden heter erforderliga för framskjutna örlogsbaser (Avanced
Bases) och anvisa eller anskaffa lastutrynune för tran sport av dylik materiel,
att samordna marinens katalogarbeten,
att uppgöra anslagsberäkningar och kontrollera u tgifter för transport, bränsle, beklädnad och underhåll a v
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 Fun d
och Naval Procurement Fund) ävensom. de lager,· som
anskaffats fö r dessa fonder,
att lämna »Bureau of Naval Personnel» anvisningar
för utbildning och övning av personal, tillhörande »the
Supply Corps»,
att övervaka inventeringskontroll, användnings sätt och
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behovsheräkningar av materiel med undantag ,f ör tekniska 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"larinens egendom, civil personal och flyttsaker, tillhörande
marinens militära och civila personal, samt anskaffa lastutrymmen, ombesörja lastning och lossning av förrådsoch 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 egendomsoch medelsredovisning vid marinen, däri inbegripet fabrikation vid örlogsvarv och verkstäder, samt att föra förteckning över all marinens helt eller delvis ägda materiel,
dä r inbegrip et »Marine Corps'» materiel.
Byrå n ä r organiserad på fyrtio arbetsgru p p er , förelelade p å :
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administrativ avdelning,
operaliva grupper och
»field offices».
Sistnämnda »offices» hava tillkommit för att åvägabringa decentralisering av sådana centrala arbetsuppgifter, som icke nödvändigtvis behöva i lokalt avseende vara 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 records» 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 avläggare av det direkt under »the Secretary» lydande »Office of the General Counsil». Detta kontor, son1 sålunda
icke direkt subordinerar under byråchefen, lämnar juridisld 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.anskap till byrån, utövar ledning av säkerhetstjänst, handhaver bibliotek, arkiv och diarier, hämtning och avsändning av post etc.
»Professional Assistant» är ett juridiskt organ, som
handlägger frågor rörande tolkning av lagar och förfa ttningar 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 lliga underhållsfrågor och den andra under »Fiscal Direc-
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tor», vars arbete närmas t beröra budgetä renden, redovisning och revision .
I övrigt torde benämn ingarna på byråns arbetsgr upper tala för sig själva.
Man torde observe ra att man i USA icke begå tt nlissgreppet att organis atoriskt å tskilja frå gor om anskaff ning och förvaltn ing från redovisn ings- och revisions~
verksam heten.

Underh ållsorga nisation en i land.
Marinen s underhå llsorgan isatione r i land, vilka såsom tidigare nämnts - hava till primärt ändamå l a tl
tillgodo se behoven för »the Op erating Forces», stå i h u' udsak under byråns ledning, varvid i vissa fall övriga
byråer tillhand ahålla materic len och kontrol lera tillför sel och tillgång av densam ma.
Underh ållsverk samh eten är anknute n till de ca 600 st
d epåer eller baserna , varav 24 st t ecknas som. »Supply
Centers» och återstod en »Supply depots» ell er »Depart ments». 'samtlig a dessa organ stå under ledning av en
»Supply Corps»- officer. »Sup]Jly Centers» tillgodo ses i
princip genom anskaff ning frå n leveran törer, verkstäd e1·
eller entrepre nörer, antagna av Busand a. övriga under h å llsorgan tillgodo ses genom »Supply Centers» å tgörand en. Distribu tionsorg anisatio nen är n ågo t olikarta d, b eroende på vilken materie l, d et rör si g om..
»Genera l Stores» utlämna s till förbruk ning från
»Sup ply D epots», som antinge n äro »Coasta l» eller »In land (»Coas lal Depots» påfylles från »Inl a nd >> ) , »Naval
stations » och »Naval Shipyar ds».
»Provisi ons» leverera s i vad angår förrådsp rov ian t
, "~ n »Supply Depots» efter central anskaffn ing. För ansl.::affning av vissa färskva ror finnas organis erade å lta s l
».:\favy lVIarket offices» vid armens inköpsp lalser, som i
snrn::1rbcte med denna försvars gren tjäna som decenlra li ser:>df' anskaff ningsorg an.
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»Ship's Slore Stocks», ungefär molsvar ande de .svens~
ka markete nteri- och n1anska pskasso rna, men dnvna l
en skala, som m edger försä ljning av praktisk t tage t.. ~Ila
förnöd enheter till all marinen s persona l med anhong a
består av artiklar , som b eteckna s »basic» - d v s centralanskaff ade _ och »nonbas ic» -· d v s lokalt anskaff ade.
»Ship's Store Stocks» distribu eras från tio depå er och varv.
>>Clothin"» beted.::n ar beklädn adspers edlar och mate.r ialier och ~mfattar sålunda ordinar ie uniform sutrustnin g m ed tillbehö r, specialb eklädna d (utom flygar- oc~1
gasskyd dsbeklä dnad) , p ersedlar m 1:1 f.ör 1:eserv och fnvilliga utbildni ngsorga nisation er. D1stnbu t10n a.~ oordina·ie uniform sutrustn ing sker från tolv centralf orrad, av
l
.
.
o
specialb eklädna d frå n två centralf örrå d, s~mthga mga
ende i »Supply Centers>>, »Depots » eller »Slupya rds».
Bränn- och smörjol jor är ett behovso mrå de, som r egleras gemens omt m ed arm en genonl. en särskild organisa tion benämn d Army-~avy Petroleu m Board» resp. »the
Avi~tion Petroleu m Produ<:t s Assigm nent Commit tee», tillhörande »the combine d Munitio ns Assignm ent Board»,
b å da arbetsor gan för »the J oint Cl1.iefs of Slaff».
.
Distribu tionen »off-sho re» av marinen s kvot av olJeprodukt er samt underhå llsbehov e t för landorg anisatio nen
handh aves av Bu sand a.
~
»Bur eau of Ship's» materie l ullämna s geno~n s k »~pa:
re Parts Distribu tion Centers » (SPD C :s), som l regel mga
i »Supply Depots». Centralf örrå d för påfyllni ng a:' SP?C:s
lager fin nes i »Ships Parts Control Center» , v1d :Kaval
Supply Depot, Mechan icsburg» . .
. .
_
»Bureau of Ordnanc e» 1natene l chstnbu eras genow
»Naval bases»' »Supply Depo ls » eller »Supply Cente~·s»
m en även genom särskild a »Ammu nition Depots», »mme
d epots», »torped o slalions » elc.
»Bureau of Yards and Docks» materie l distribu eras
genom »Supply Centers» .
»B ureau of Medicin e and Surgcry 's» materie l utlämnas delvis genont eg na delvis genom »Suppl y Dc•1ots>>.
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»Bu]:eau of Naval P er sonnel» omhänderhar i huvu dsak endast materiel f ö r personalens rekreation och f örs trö else, idrottsmateriel, musikinstrument, materiel fö r
kyrkliga ändamå l o d. Dis tributionen sker genom »Supply Center s» eller »D ep o ls».
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Minan under och efter det andra världs:::
kriget.

Av kaptenen Fredrik Taube.

Underhållsorganisationen vid sjöstyrkorna.
D enn a organisation h a r tidigare flyktigt b er ör ts. En<las t i Stilla Havet är organisationen fullt utbyggd p å
grundval av krigets erfa renheter. D et b etonas emellertid att erfarenheterna inom detta områ de p å k alla t en
lå ngt gående decentralisering till flottchefen. I gen gäld erfor d ra d ·~s j äm väl, aU »Comma nd er in Chief , P acific and
Pacific Fleet», som har ansvar för och överins eende över
underh å llstjänstea, tillförd es särskilda arb etskrafter. Så
har tillkommit en särskild b efattning »Deputy Commander
in Chief » samt en »Assista nt Chief of Staff», vilkas arb etsom rå d e utgöres av just underhå llstjänsten. Dis tribution en av l:lmmunition och förd elning av last- o ch transpor tutrymmen förb eh å llas dock »Commander in Chief» .
I ö vrigt ankny tes und erhå llstjänsten till d e till förfogande stående »Supply Centers», n ämligen Oakland , P earl
Har bour och Guam. och d e eft er krigslä gets växlingar anordnad e »Supply Depo ts », »Advanced Bases» etc. F ramförand et av materiel, tj ä nstbarheter och p er sonal utföres
p å föranstaltande av d en fö r ut omnämnda »Commander
Service Force» och sker i r egel genom förrå dsfartyg eller
pråmar, som efter hand p åfyll as fr å n »Supply Center s, Depols eller Departments». Dessa inneh ålla därför m ate~·ielo ocl~ förnödenhe ler av alla slag. I en »Supply D epot»
mga r salund a:
en »aviation supply d ep ob>,
en »general supply depot» ,
en »ordnance supply depob> ,
en »ships supply d epot» samt
en »Yards and Docks Supply Depob>.

»1linan har und er världskriget anv änts i en ulslräckning, som 1nan förut icke k u nnat ana. Den har utlagts
h änsynslöst och oberoende av gällande internationella bestämmelser och den har blivit en fara lika nwcket för
de neutrala som för de krigförande. Den har· em.ellerticl visat sig vara av elen allra största bet vdelse 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 tillkommi t för deras oskadliggörande.»
Så inleder amiral Lybcck i sin »Allmän Sjökrigshistoria» en sammanfattn ing över minvapnets insatser und er 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 minkrigföringen ut från kuster och skilrgårdar, och minan blev elt strat egiskt sjökrigsvapen. Samtidigt härmed började min~
tekniken slå in p:l nya vägar; minladdningarna Yäxte
och ankartrosslängderna ökades, svepförsvårande anordn ingar 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 v apen
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
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offensiva minans läge måste vara en hemlighel likav äl
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 nder mellankrigsåren skapat en »järnridå » kring all u tveckling av såväl minorna som deras motmedeL Visserligen hava kända minfabriker i den internationella vapenhandeln utbjudit minor av vad som efter första världskriget 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 ellankrigsåren i de stora marinernas vapenlaboratorier, där
all tänkbar vetenskaplig expertis utnyttjats. Så snart
kriget brutit ut och minorna börjat utnyttjas har de n
ena hemligheten efter den andra avslöjats och detta icke
blott för de krigförande motparterna utan även för d e
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. Samtidigt hava de krigförande av propagandaskäl ofta avslöjat ellel' åtminstone antytt vad dc f:'ltt ut av fiendens h em ligheter. Efter kriget hava slutligen tidningsartikl a r
skrivits t o m utställningar anordnats. Det är sålund a
nu möjligt att med anlitande av öppna källor kompletterade 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 f ör
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 materiel och med samma m.etoder, som praktiserades und er det första världskriget. Samtliga krigförande sparade sina verkliga överraskningar åtminstone den första
månaden. Sedan kommo de stora nyheterna slag i slag:
ma gnetminor 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
utl agts trekvarts miljon minor, varav mer än en tredjedel varit avståndsverkande bottenminor. Minsituationen
vid slutet av de båda krigen erbjuder visserligen många
likheter, men det är olikheterna som dominera jämförelsen. Uneler det att efterkrigsminsvepningens uppgifter
fö rra gången koncentrerade sig till undanröjandet av visserligen stora men dock relativt koncentrerade minfält
bestående av förankrade minor, har mal1 denna gång
i stor utsträckning dessutom fått svepa mot avståndsverkande minor, som med föga noggrannhet spritts ut
över stora områden. Det är mycket svårare att svepa en avståndsverkande bottenmina än en förankrad
flytmina. Ännu fjärde året efter krigets slut i Europa pågår sålunda fortfarande svepning mot lömska
och svårlurade minor, som alltemellanåt kräva sina
offer, och som på grund av oberäknelig livslängd kunna hota sjöfarten i ännu många år. Särskilt är detta
fall et i Kaltegatt och i östersjöinloppen, som varit - och
kansk e fortfarande äro - jordens minfarligaste farvatten.
Jämsides med sjöminan har numera även landm.inan
blivit ett vapen av rang. I strandförsvaret m.ötas dessa
båd a 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 fartyg 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 kunn a
i sin tur indelas i fast förankrade, automatiskt förankr ade, 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 förhålland en
vid utläggandet. Metoden, som innebär tillkapning1 av
varje ankartross med hänsyn till bottendjupet, är tidsödande och lämpar sig ej för större mineringar; särskill
icke om minorna dessutom skola vara kontrollerbara. P a
grund av de stora möjligheterna att åstadkomma säkerhet för egna styrkor användes dock denna gamla heprövade metod fortfarande i stor utsträckning vid såväl inlopps- som strandförsvar.
För de automatiskt förankrade minorna utnylljas fort farande i största utsträckning någon av de gamla känd a
principerna lodförankring eller hydrostatförankring. F ör
mycket stora hottendjup kunna kombinationer av dess a
metoder användas. När mycket små mindjup önskas erfordras särskilda anordningar. Automatisk förankring
med lod är fortfarande den dominerande förankringsprincipen.
Rörliga minor kunna t. ex. vara stigminor, som av
ubåtar släppas opp för att skada ubåtsjaktfartygen.
Drivminor kunna vara så konstruerade, att flytkraften endast räcker till att hålla dem i marvatten eller också 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 typ en medför att numera varje flytande föremål måste anses vara farligt. För att en drivmina skall vara helt osynlig 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 ganska snart förbrukas. Risken är däremot mycket slor för
att drivminor av de ovan först nämnda typerna icke hava särskild desarmeringsanordning. I detta sammanhang
bör påpekas, att en förankrad mina, som sliter sig eller
som svepes, icke blir en drivmina utan en slitmina. Tillsammans böra driv- och slitminor hänföras under begeeppet drivande minor. Enligt ovan nämnda internationella
bestämmelser skola slitininor desarmeras i samma ögonblick 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 å nga mintyper framkommit, där detta upphörande av dragningen i ankartrossen i stället åstadkommer
tillslag av en annan strömkrets, som spränger minalL Huruvida denna konstruktion är resultatet av en f'trävan alt
hundraprocentigt uppfylla internationella säkerhetsbestämmelser eller om det är ett självförsvar från minan
kan dock diskuteras. Även de sinnrikaste clcsameringsanordningar kunna emellertid vara osäkra i funktionen,
och särskilt måste m.an vara misstänksam m ot slitminor,
som legat ute länge och blivit kraftigt förrosl arle el1er
täckta av skaldjur.
Fast utlagda bottenminor kunna närmast hetraktas
såsom fast förankrade minor avsedda för så sm:'1 holtendjup , att mina m:h ankare måsle ''äxa ihop. Efter alt
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sedan grrmm alt hava använ ts såsom syftm inor i inlopp
sförsv ar hava under krige t fast utlagd a botten minor
med
stötav fyring i myck et stor utsträ cknin g använ ts i strand
försva r. Såsom exem pel kan anför as den tyska strand
minan , som bestå r av ett cemen tblock inneh ålland
e huvudla ddnin gen och som på övers idan är försed d med
et t
stativ uppbä rande ett horn.
Det störst a intres set hava dock de j'ritt fällda avstånd sverk ande hotten mino rna tilldra git sig. Det
har
sagts, att en av de starka ste orsak erna till att denna
mintyp kanun it i bruk skulle hava varit tidvat tensv årigh
eterna utmed såväl de engel ska som de tyska Nords jökus
terna. Om. föran krade mino r lades ut vid högva tten
blevo
de ytligg are vid lågva tten och om de lades ut vid lågva
tten, kunde svepf artyge n obehi ndrat segla över vid
högvatten . Detta har säker t varit en biträd ande orsak ,
men
probl emet måste också ses ur allmä n överr askni ngsoch
flygfä llning ssynp unkt, varom mera nedan .
Sjunk minan eller rättar e sagt sjunk bomb en har för
fullst ändig heten s skull tagits med i övers ikten. Med
hänsyn till detta vapen s mome ntana karak tär hör den
dock
icke riklig t hemm a i en avhan dling om minan och
omnämn es därfö r icke vidar e i detta samm anhan g.
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Avfyrn ingspri nciper.

Av avfyr ingss ynpun kt kunn a mino rna indela s i dc
tre huvud grupp erna (se figur 1).
s tötmi nor,
syftm inor och
avstån dsmin or.
Härti ll komm er också dumm ymino r, som dock endast utlägg as i vilsel edand e eller svepf örsvå rande
syfte,
och som icke kunna avfyr as.

- -

--

--

-- -Fig l.

Grundp rincip e rna för avfyrn ing aY minor.
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Stötmino r.
En stötmina är avsedd att avfyras, när ett fartyg stöter mot minan eller mot från densamm a utskjutan de
horn eller antenner . De tre huvudtyp erna av stötmino r
äro hornmino r, pendelm inor och antennm inor. Definitionerna på dessa huvudgru pper samt deras olika tekniska
utformni ng återfjnne s i t ablå på sidan 479.
Yad som återges i tablån innebär inga revulntio nerande nyheter. Samtliga här antydda konstruk tionsprinciper kunna betraktas såsom förkrigsm ässiga, och
det skulle föra för lå ngt att närmare gå in på de olika detaljem a. Det bör dock framhålla s, att bland stötminorna hava s tukhorns - och kontakth ornsmino rna klart
dominera t; båda typerna gärna i kombina tion med gal vaniska antenner . Kontakh ornsmina n, där hornets rörelse åstadkom mer strömslut ning, erfordrar ett batteri och
ansågs därför tidigare hava alltför kort livslängd relativ t
blyhorns minan, där elemente t icke bildas förrän i stötögonblick e t. Med de långa livslängd er, som numera lnmna åstadkom mas för torreleme nt, är det emellerti d möjligt, att kontakth ornet med sin enklare konstruk tion kommer att få ökad betydelse .
För aU förhindra eller åtminsto ne försvåra svepande l
av förankra de minor hava många uppfinni ngar selt dagens ljus. Sålunda användes t ex ofta en kättinglä ngd
i stället för mire niirmast minan. En seg sådan kätting
kan avsevärt fördröja minans uppsvepn ing. Mot paravansvep kan den dessutom , genom att kättingen fastnar
i saxen störa paravane ns gång. Den »ofelbara » svepslussen, som släpper igenom svepet och låter minan stå
kvar, har lockat många uppfinna re till djärva nykonstr uktioner. Några hava lyckats ganska väl men ingen docl;:
hundrapr ocentigt. Vad som händer när vajrar träffa varandra under vattnet är ännu ett delvis outforska t område.
A v särskilt intresse äro emellerti d de anordnin gar, som
äro offensivt inriktade mot skyddssv ep. Främst m [l då
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nämnas de minkonstruktione r, som sprängas, när skyddssvepet söker fora minan åt sidan. Detta har föranlett
mycken diskussion om det berättigade i att föra skyddssvep.

f

rar1t;~:7 medpermamm1

1

1

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 tel eteknik ens nuvarande ståndpunkt även
räkna med förekomsten av radiomanövrerad e 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 magnetminor i begränsad utsträckning förekommit redan und er
slutet av det första vårldskriget, men totalt sett måste
denna nya form av minkrigföring betraktas som. del andra världskrigets stora slagnummer.
De kring ett fartyg uppstående avståndseffekter, som
utnyttjats för att giva minor impuls till avfyrning hav a
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 permanent magnetism, dels från elen förändring av det jordmagnetiska fåltet, som uppstår därigenom att fartyge ts
mjukjiirnsmassor draga till sig det jordmagnetiska flöd et.
Den 'l nnanenta magnetismen i fartyget kan avlägsnas genom wmwqetisering och n1.ätkurvan under fartyget illus ll·erande fälttä theten förändras då, i enlighet med figur 2, från elen streckade till den heldragna linjen. I
d ela fall ha r horison talkomposantens värde för den ak-
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Fig 2.

Avståndseffekter kring ett fartyg.

tuell a latituden tagits såsom normalvärde i diagrammet.
Såsom synes ökar i d etta fall fälttätheten vid stävarna
och minskar under fartyget. Motsvarande kurva för vertikalkomposanten 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.e d
slingor, som matas av fartygets elektriska nät. Detla
kallas skyddsmagnelisering. Vertikalkomposantens kurva glätlas lätt ut med tillhjälp av en horisontell slinga
med konstant spänning. Horisontalkomposantens knrva
fordrar däremot i det n'ärmaste vertikala -s lingor 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 fartygets propellrar.
V altentrycket gör sig mes t märkbart vid begränsa t
bottendjup och varierar med farten. Som synes av figuren uppstår en tryckökning vid fartygets stävar och en
sugning däremellan. Såsom normalvärde i diagramme t
har valts vattentrycket å visst mätdjup.

AVSTÅNDSMI NOR

Magnetminor (iVI)

l

l

llfag- Induknetnål tio n

l

Akustiska
minor (A)

l l l

ll

Varierande
frekvenser

l

l

Tryckminor (T)

l

Tryck

l

Diverse andra
avståndseffekter
s åsom optiska
m. fl.

Sug

Såsom av ovanstående tablå framgår utnyttjas d e
nämnda avståndseffekterna i minor av resp typerna
magnetminor, akustiska minor och tryckminor.
Reservation har även gjorts för andra tänkbara avståndseffekter.

Magnetminorna kunna indelas i rena magnetnålsminor och indukiionsminor. De tyska magnetminorna hava huvudsaldigen varit konstruerade enligt nl.agnetnålsprincipen, under det att de engelska varit induktionsminor. I magnetnålsminor får en magnetnål sträva efter
att vrida sig så att den blir parallell först med del normala 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, eftersom induktionen är proportionell mot fältförändringshastigheten. I magnetnålsminan har fartygets fart minrlre betydelse.
Såsom exempel på en modern avståndsverkande bottenmina i allmänhet lämnas nu en kortfattad redogörelse
för den brilliska induktionsminan, såsom den demonstrerats 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 induktionsoraanet
samt i övrigt en huvudladdning på 450. kg.
5
I minans bakre ände finnes ett instrumentrum, som mnehåller säkerhetsanordningar och en instrumentlåda med
batterier, reläer och svepförsvårande anordningar samt
slutlicren ett akustiskt organ. Utanpå instrumentrummet
sitter"'en h å llar e för fallskärmen. I främre änden är minan snelt avfasad för att den vid nedslag i v~ttnet skalol
skära opp och i möjligaste mån hamna honsontelit P~
bottnen. För att icke d enna sneda främre ända av nunan skall föranleda skärning redan under fallet genom
luften, är avsneddningen utfylld med en träplatta, som
slås av vid anslaget mot vattenytan.
Den här illustrerade typ en av avståndsmina är alltså
en kcmbinerad magnetisk-akustisk eller akustisk-magnetisk poi n a, varom mera nedan. D en motsvarande tyska
min <::n var betydligt kortare och tjockare än d en engelska
o" 1 hade en huvudladdning på ungefär 680 kg.
Tid sb·ift i S jöt·iisendet.
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6

mister bottenminans största fördel nämligen svårsvepbarhetei1.
Den rena magnetiska eller akustiska minan är alltför lätt att bemästra. Mycket snart utvecklades därför
dels en serie av svepförsvårade anordningar, dels kombinationer mellan de olika avståndsmintyperna. Kombinationsmöjligheterna framgå av nedanstående tablå.

l

Fig 3.
Exempel på typisk modern avståndsverkan de mina.
fyllnad , 2 = induktionsorgan , 3 = säkerhetsanordning, 4 = lu cka
för inställning, 5 = instrumentlåda, 6 = hållare för fallskärm, 7
akustiskt organ, 8 = sprängrör, 9 = säkerhetsanordning, 10 = tän dkolv, 11 = huvudladdning.
l

=

M

=

De akusliska minorna kunna vara avstämda för olika frekvenser. De mycket låga frekvenserna kunna u tnyttjas med tillhjälp av akustiska organ, som. äro utformade sm~ enkla vibratorer. Vid utnyttjande av de högre frekvenserna komma de akustiska organen mer och
mer att överensstämma med de komplicerade lyssningsanordningar, som användas inom hydrofonien.
Tryckminorna kunna arbeta antingen på tryckeffekten eller på sugeffekten eller på en kombination av dess a.
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 tryckförhållandena under fartyg voro kartlagda av engelsmännen
redan flera år innan de tyska tryckminorna sattes in .
Med hänsyn till kännedomen om en sådan mintyps svårsvepbarhet hade man frå n allierad sida dock icke vela t
starta denna av motstå ndaren eventuella ännu icke påtänkta form av minkrigföring.
Samtliga här omn,ämnda avståndsminor lämpa sig
väl såsom bottenminor, magnetminor och akustiska minor kunna desutom vara förankrail e flytminor. Härvid
är dock att märka, att den f n" · :·a dc avståndsminan

(Komb).

Kombinerade avståndsmlnor.
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Mindre sannolika äro: TA , TM, MAT, MTA, ATM, AMT,

TMA och TAM .

De vanligaste förekommande svepförsvårande anordningarna äro angivna i nedanstående tabell.
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Med stegverk menas en anordning, som vid impuls
från ett fartyg icke direkt avfyrar minan utan endast matar 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 stegverken 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 intervall mellan impulserna, vilka intervall äro ;beräknade
med hänsyn till det sannolil ·a avståndet mella'n fartygen
i en konvoj.
Genom att minorna försågas med /ördröjningsanorclninga r, som gjorde att de ick e blcvo aktiva förriin efler
några dagar eller veckor s lälldes minsvepningen inför ett
mycket stort problem. StcgYerksminorna hade tidigar e
kunnat bemästras, om man efter en säkert observerad eller misstänkt n1infällning endast svepte tillräckligt m [mga
gånger. Med tidsfördröjningen skapades en sådan osäkerh et, att den enda möjliga lösningen var alt svepa ständigt och hoppas, att minsvepen enligt ren sannolikh et
skulle draga på sig flera minsprängningar än sjötrafiken.
För att akus tiska minor icke allt för lätt skola lamna sprängas med kraftigt tilltagna bullereffekter, såsom
t ex unde1·vatlenssprängningar, äro sådana minor i allmänhet försedda med säkring mot chockuerkan och fungera endast därest ljudslyrkan bygges upp kontinu erligt.
Vid den s k lmallsvepningcn atwändes visserligen sprängmaleriel men i serier uppbyggda från svngm·e till kraftigare smällar.
En tendens bhmd dc kombinerade avståndsminorna
är, att dc olika avståndseffekterna måste komma me<1
vissa intervall. Man efters trävar sålunda, att avst åndseffekterna skola till varandra stå i det inlensitctsförhållande, som råder kring ett fartyg.

I vissa minor är avfyrningsvillkoret såcb.nt att minau Yisscdigen spränges av svepet men först när detta
befinner sig i ett läge i förhållande till minan, där allvarlig 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. :M an får icke krångla. till problemet alltför mycket
utan hålla i minnet d en gamla regeln, att det bästa krrn
bliva del godas fiende.
Liksom n:1inorna kunna göras aktiYa först efter viss
tid, kunna d e även göras ofa rliga, »sterila», vid en tid,
när de t aktuella vattenområdet beräknas tillgängligt och
erforderligt för egna operationer.
En samm.anställning av de ovan antydda möjligheterna att åstadkomma svepförsvårande anordningar med
de likaledes angivna kombinationsmöjligheterna visar,
att ett snart sagt oändligt antal mintyper kan åstadkommas. 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
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Fällningsmetoder.

Laddningsvik ter.

Minor, som äro avsedda att fällas från viss fartygs typ, henämnas ofta efter denna. Sålunda menar man
med en ubåtsmina en mina, som är specialkonstruera d
för att fällas från Ininbrunnarna eller andra fällningsanordningar 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 anslagshastighete n mot vattenytan. Samma mina kan dock med fördel fällas från övervattensfartyg och - som ovan nämnts -- även från ubåtar. Fö r
fällning av förankrade minor från flyg. erfo rdr as omfattande fallskärmsanordn ingar av den typ, som användes av ryssarna i finska farvatten under vinterkl·iget.
Denna omfaltande fällningskonstruk tion samt det tunga
ankaret har varit en av orsakerna till alt d e avståndsverkande bottenminorna fått sin nuvarande utformning.
Ovan har ' anförts, att tidvattensförhålla ndena i Nordsjön
varit en bidragande orsak, men här skall nu flygets synpunkter 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, va rfö r
stora fallskärmar behövas. Fallskärmarna å sin sida
tvinga till en avsevärd fällningshöjd, vilket i sin tur medför svårighet att få minan p å önskad plats och dessutom
ökar möjligheterna till att minan icke blott skall hinna
observeras utan även insbiras und er 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 avståndsverkande erhålles en för flygplanet lätthanterlig
mintyp, som eventuellt kan hängslas upp i redan b efin tliga fällningsanordnin gar för torpeder eller bomber.

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 laddningsvikt 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 invasionsfarkoste r samt andra lätta fartyg kunna
ännu mindre laddningar vara effektiva. Mot ubåtar torde vid direkt träff en laddning på 50 kg hava en föröd ande verkan. I antennminor, där sprängningen i allmänhet åstadkommer avståndsverkan, böra laddningarna
icke understiga 200 kg.
I de avståndsverkande bottenminorna variera laddningsvikterna avsevärt och kunna sägas ligga mellan 300
och 1,000 kg. Yid ännu större laddningar bliva minorna
ohanterliga, samtidigt som svårighet kan uppstå aU erh ålla samtidig initiering av hela laddningen.
Lika intressan t som de nya avståndsavfyrning sprincip erna är den märkligt stora avståndsverkan vid undervattenssprängning ar. Uneler det att stötminan så att säga slår ett hål i fartygsskrovet och även i övrigt åstadkanuner lokalt begränsade skador, sätter avståndsminan
fartyget i kraftiga svängningar så att propelleraxlar krökas, 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. Bomullskrutet f år sålunda numera anses vara helt avskrivet,
och även den effektiva trotylen har börjat undanträngas
av modernare sprängämnen såsom novit och trolan m fl.

491

490

Minan ur taktisk synpunkt.
Under båda världskrigen hava de traditionella övervattenfartygen d v s minkryssare och jagare samt olika
typer av ubåtar använts för minfällning. Under det senaste världskriget hava emellertid dessutom flygplan och
snabba motorbåtar i tidigare oanad u isträckning genomfört mineringsoperationer. Flygels insats ber~iknas sålunda till c:a 10 % av alla fällda minor. Att procen ttalet - trots den utsträckning i vilken denna form av
minkrigföring låtit tala om_ sig - icke är större, beror
framförallt på flygets ringa minkapacitet relativt de större•
övervattensfartygen. Den ringa minkapaciteten mcdfö l'
dessutom_ att denna mineringsverksamhet endast blir effektiv i begränsade farvatten. Där blir den å andra s idan 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 edömandet av risken för förefintljgheten av minor är d et
nödvändigt aU noggrant st~Jdera havsbottnens topografiska förhållanden. Vid komplicerade bottenförhållanden
räcker det härvid icke att studera sjökortet så att säga
från ovan. Den bästa bilden av djupförhållandena erhålles 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 rvänta 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 gränserna äro naturligtvis i verkligheten mycket diffusa och a ngivas endast för att ungefärligen åstadkomma olika
djupskik t.
Den viktigaste taktiska åtgärden vid mineringars p la-
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Fig 4.
Bottendjupets inverkan på möjligheterna till självförankring.
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mindjupet utan äYen bottendjupet och avståndet till
stranden. En strandförsvarsmina bör principiellt sprä nga
en invasionsfarkost på sådant aYstånd på stranden, a tt
soldaterna icke bottna, där fartyget sjunker.
De avståndsYerkande bottenminornas placering ä r beroende dels på avfyrningsorganens känslighet och d els på
sprängverkan. Om. endast känslighetsfaktorn behövde beaktas, 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 inträder. För att emellertid sprängningen skall allvarligt
skada ett övervattensfartyg, blir mindjup et dock , :'\tminstone 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 a nkartross skall fångas av ett minsvep på sådant sätt att
sprängbpj en drages ned mot minsvepet, där den avfyras
och spränger av svepwiren. Sprängbojen utgör sålund a
en viktig ingrediens i försvaret av en minering.
Vid betraktande av mineringsmöjligheterna mot ubåtar måste vertikalsnittet göras betydligt djupare. I figur 6 har sålunda ubåtar förutsatts kunna uppträda änd a
ned mot 300 meters djup. För att få stor spärrningsgra d
mot ubåtar i vertikalled, måste vid stora bottendjup våningsminering tillgripas. Detta kan anordnas enligt två
huvudprinciper, nämligen dels genom antenn- eller avståndsminor, där själva minorna äro relativt stora och
där antenner eller avståndsverkande avfyrningsanor dningar täcka c :a 50 meter höga våningar, dels kan d e t
ordnas genom att använda många n1.en små enkla stö tminor (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 ubåtar på alla djup.
Här har icke tagits hänsyn till de svårigheter, som
upp stå särskilt vid små mindjup om farvattn en äro utsatta för tidvalten eller strömmar. I farv a tten såsom
östersjön, d ä r tidvattnet icke förmärkes och där strömmarna på få undantag när äro svaga, kunn ·1 förankrad e
minor med även m ycket små mindjup komma till anvi1ndning. I Nordsjön och de stora haven är detta omöjligt,
och så som tidigare framhållits har detta varit en av orsakerna till att de avståndsverkande hottenminorna f å tt
så stor användni ng.
Vid b es tämmandet av mineringens placering och minlinjernas s träckning uppställes först frågan, om mineringen är avsedd att tjäna ett offensivt eller defensivt ändam:'ll. I det senare fallet är uppgiften vanligen att minera en strat egisk förträngning, så att all genomfart av
d enna kan ställas under kontroll. H ä rvid är det icke så
nö dvändigt, att utläggandel av mineringen hemlighålles,
då blotta vetskapen om. min eringens befinllighet kan avhålla en fiende från att försöka tr änga fram genom detta
områ de. Skulle han dock göra ett f örsök, m å ste m ineringen vara så uppbyggd, att genomträngande l misslyck as
eller åtminstone icke sker utan stora f örlusler.
Vid d e offensiva mineringarna eftersträvar m a n i
första hand dl icke observerat utläggande och lägger
mindre vikt vid det system.atiska u ppbyggandet med
svepförsvårande anrdningar. Förankrade minor kunna
p å detta sätt utläggas av ubåt ar samt framförallt av jagare och torp edbåtar samt av specialkonstruerade snabba
minfartyg. D ä r bottendjupen det tillåta, får man numera
räkna m ed a tt den offen siva mineringsverksamheten helt
lägges på avståndsverkand e hottenminor, utlagda där så
är möjligt från torpedbåtar, jagare och ubåtar samt i farvatten - som icke kunna nås av sjöstridskrafter
gen om utläggning från flygplan. Vid planerandet av of-
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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 tt försöka fälla minorna i de kanaler, lotsleder eller 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 navigeringsmöjligheter mindre goda, varför minorna icke alltid leonuna
på rätt plats.
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Offensiv minfällning.
Oavsett vilka fartygstyper, som användas för offensiva mineringsoperationer, gälla vissa grundregler för lösandet av den förelagda uppgiften. Dessa regler äro en
säker navigering och ett dolt uppträdande san1t en strävan att fälla beordrat antal minor på t·ätt plats. I följande upplevda skildringar av såväl tysk som brittisk
minfällning gå dessa regler igen.
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lVIinor mot ubåtar.

f ensiva mineringar bestående av föra nkrade minor, är
man vanligen hänvisad till att välja platser till sjöss i
fiendens sann olika anmarschväg. Vid minering med avståndsverkande botten minor kan man visser ligen med t ex

Den tyska skildringen är författad av Korwettenkapitän 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
tid en h a d 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
vap en, och även svepfartygen måste ge upp . Genomf örandet 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 v ar
medveten om hur angeläget uppgiftens genom.förande v ar.
Det var nödvändigt att utlägga spärrarna så fort som
möjligt för att p:l kortaste tid kunna erhålla fullstän d ig
avstängning.
Sedan torpedbåtarna lämnats anlända minfartygen
på beräknad tid till platsen för minfällningens begynnande. Fartygen äro formerade på linje och m.ed dova plum sanden falla de farliga »äggen» i på sekunden hestämd a
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 :d e
mina; ett avsevärt antal om man tänker på de dänne d
förknippade färderna och på den sammanlagda vikten a v
det sprängämne minorna innehållit.
Ännu •äro vi icke färdiga då skuggor dyka opp fram.för oss. Otyget kommer närmare, men minfällningen p ågår oförändrat. Under tiden har fienden även upptäck t
oss. En j agar e anropar oss med morselampan på fö rtoppen 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 morselampa, föreslår jag förbandschefen att avbryta minfällningen och att gira dikt styrbord för att kunna öppna eld
med hela bredsidans artilleri. Istället för att svara fr ågar 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

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: »Styrbord dikt.» Fartygen gira. Under giren komma erforderliga order, och när bredsidan bär mot fienden, brakar
d et löst ur alla eldrör».
*

I »N a val Broadcasls» berättar Rear Adm.iral R. K.
Dickson, D. S. 0., om_ den snabba minkryssaren »lVIanxnwns» operationer:
»l början av kriget byggde amiralitetet en fartygsklass, som tidigare icke förekommit i någon flotta. De
kallades snabba minutläggare, och ursprungligen fanns
d et fyra stycken nämligen »Abdiel», »La tona», »\V clshman» och »Manxm.an». Sedan ha flera byggts.
De snabba minutläggarna voro av samma storlek,
som en lätt kryssare. Deras n1.est framträdande egenskaper var den höga farten. De voro världens snabbaste
fartyg och därför användes de ofta för alla möjliga tjänster 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 stora 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 mineringsoperationer voro två saker nödvändiga. För det första måste
minfällandet ske på exakt bestämda platser och detta erTidskrift i Sjöväsendet.
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fordrade en mycket hög standard i fråga o1n navigerin g.
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 minorna hade lagts och vår egen flotta kunde senare ha
skadats av minorna.
För det andra måste vi genomfö ra operation en osedda
och utan att höras, ty om fienden kunnat följa vårt u p pträdande hade man endast behövt beordra sina egna f artyg att undvika del farliga området intill dess det hu n nit
bliva svept.
Den viktigaste regeln för de snabba minsvepa rna Yar
emellerti d, alt minorna verkligen blevo utlagda. Vi startade i skymning en och så snart som vi hade klarat av
hamninlo ppet, börjaile vi strömma ut vår wire. D ella
var ett ins.trumen t-; som skulle hjälpa oss Lill en verkl igt
noggrann navigerin g genom att vi strömma de ut mil cf ler
mil av pianotråd frfm en trumma, så alt vi kunde 1m 1 ut
den tillhygga lagda distansen . Det var en ulomorde n ll ig
apparat,• när den fungerad e, m en när den inte funger a tk,
var den till mycket besvär. Ibland ~:>prang wiren, n iir
vi voro mitt i kanalen och d å måste vi lita på v[u· 1y d~a
och den döda räkninge n. Tidvattn et i kanalen ii r my cket
kraftigt och fienden står inte ofta till tjänst mr~d ryrar.
I allmänhe t 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 fix
punkt, under det att rälenewir en arbetade väl. Detta gav
oss ett gott utgångslä ge. Så dags brukade det vara fullständigt mörkt och vi kunde inte göra annat än kont" entrera oss på navigerin gen och fundera ut hurudant väd er
det kunde tänkas bli p å vägen tillbaka. Vi gjorde mån ga
sådana op erationer , men vi kommo aldrig ifrån sp ~in
ningen i att rusa mot fiendens mörklagd a kust på ell
snabbt fartyg, fullastat m.ed högexplo siva ämnen.
När vi kommo i närheten av den bestämda platsen
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droga vi ned farten till lämplig fällnings fart och öppnade
m inportarn a. Så sade navigerin gsofficer en »Vi äro framme, Chefen» och ordern »Börja n1.infälln ingen !» kunde
des. Nästa halvtimm e var den verkligt spännand e tiden,
~v så snart, som den förs.ta minan tog vatten, visste vi, att
~i voro bundna till minfällni ngen. Vilka överrask ningar,
som än månde komma, under denna halvtimm e - och
vi hade också ofta överrask ningar - så fanns det bara
två alternativ för oss; antingen att avsluta minfällni ngen
precis så, som den planerats , eller också. att avbr~ta och
de oss iväg. Blevo vi skadade, skulle v1 kanske mte ha
fart tillräckli gt för att bryta av och ge oss iväg. På brygdan fanns en svagt upplyst instrume nttavla, 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 rapporte n »Minfälln ingen slut, Chefen>>. Då hände en massa saker och minporta rna akterut
stängdes. Maskinte legrafern a beordrad e f~ll fart, ~ch sedan kunde man verkligen känna accelerati Onen, nar fartyget arbetade sig upp i fart. Ef.ter ~etta gäll~~- det . at~
lägga fartyget så i förhållan de hll vmd och S)(l, att vt
kunde bibeh å lla full fart under resten av natten och hoppas p å att i gryninge n 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 vänskapl ig känsla för
den nu».
*
Slutligen må följande utdrag ur Lt.Commat~der Peter Scotts »The Baltie of the NarrO\·V Scas» skildra :'le
snabba brittiska motorkan onbåtarn as minering soperatw 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 ndelssjöfarl och med sUindigt pågående patrullering, sa
had e 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 llen på de fientliga sjöfarlsvägarna, som ofta gingo al ldcles utefter den fientliga kusten och de minläggan de
b å 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 fiend en
hade blivit varnad. Han kunde sända svepfartyg till om r å det för att taga Hu med minfältet och dirigera sin sj öfart förbi det farliga ontrådet, till dess det had e 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 lån gsam fartygstyp ända in till fiendens portar var alltid intensiv. 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 ab·ull. Ofta hade dc möjlighet att vänta till dess fiend en
hade passerat förbi. Andra gånger fingo de v~ind a tillbaka en stund för att invänta att kusten skulle bliva kl a 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 , tåld e den inte vid att bli inblandad i
st rid med fienden. Kontald med fienden fick därför om
möj li gt 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
Dunke rqu 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 e l och häftigh e t. \' ~1r
tredje båt hade just sJulat sin minfällning och jag, som
var på andra b;\ten, hade lagt alla minor utom e n sa mt
svepslöraren, när vi plötsligt anropades med igenkänn ingssignal 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
h än, 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
d en lilla bukett av minor, som hade lagts ut vid detta
tillfälle».

Minans motmedeL
Ett närmare ingående p ~l delta område skulle crfonlra sitt ege t kapitel. Här angives därför endast i korthet
en sammanfattning av de olika motmedlen.

504

Minans nuvarande och framtida betydelse.

Åtgärder mot förankrade minor.

Mins p aning.
Svepning med mekaniska svep av olika slag.
svepdjup bör eftersträvas.
I vissa fall förandel av skyddssvep.

Slor l

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 lokalisera platserna för minfällning och sålunda dels kunna
koncentrera svepningen till dessa plalser dels kunna undvika 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 udlös 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 invasionshamnar na hava beundransvbirda röjningsarbeten utförts av dc s k »grodmännen» .
Åtgärder mot drivminor.
Noggrann utkik.
Desarmering eller beskjutning.

Genom en ständigt pågående intensiv offensiv mincringsverksamhet med utnyttjande av här antydda tekniska
möjli gheter har under det gångna kriget å ömse siclur
stora skador och s.vårigheter åsamkats motståndaren. Särskilt har detla varit fallet, sedan man kommit så långt
ifdtga om möjligheterna atl variera avståndsminorna, att
minan numera allmänt sett kan sägas råda över minsvepen. Det har ofta i artiklar om krige ls 1nedcl och motmedel 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 bemästrad om man lyckas reducera dess verkningar genom
aLt använda omfattande svepning, reducerade farter, l i n
vissl minimidjup begränsat uppträdande samt avmagnetis ering och skyddsmagnetiser ing. Bara risken för förefintligheten av detta vapen bar alltså åsamkat fienden en
mängd dyrbara åtgärder, som kräva slora insatser av fartyg, folk och materiel. Dessutom blir operalionsfrihete n
under alla omständigheter avsevärt begränsad. Det är
klart, att man kan undandraga sig riskerna för minsprängning genom alt låta bli att idka sjöfart eller all
genomföra operationer i den utsträckning man egentligen
skulle vilja. Härmed har dock motståndaren redan vunnit en del av sitt mål, även om inga fartyg sänkas. Det
är delta Jamslående av operationsfrihet, som ~1r den avgörande och eftersträvade faktorn i den moderna minkrigföringen. 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 sammanställning ar över orsaker till fa rtygsförluster ligger minornas andel vanligen relativt ma
till. Härvid måste dock beaktas, alt många förluster a\
delta slag aldrig bliva kända, under det att förluster orsakade av andra vapen vanligen bliva om edelbart im·a pporl 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 särskilt minans möjligheter att spela en strategisk roll blivi t
allmänt erkända och utny ttjad e.
För minan liksom för andra vapen uppställer sig n u
frågan, »Vad kommer den fortsatta u t vecklingen och
främst då atomkraftens utnyttjande att medföra för detta
vapen?»
Vad minan själv beträffar konuner den förbättrin a
av dess S}Wängladdning, som en övergång till ett intensivare 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 tänkas 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 atombomber äro dock mycket för dyrbara för att sättas in
mot den minkrigföring, son1. tar formen av ett utspridande i längdled av avståndsverkande hottenminor i leder a v
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 .

