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Förord

Forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget är ett fristående 
forskningsprogram som jag haft förmånen att leda sedan 2002. Syf-
tet är att göra en samlad kunskapsinventering och forskningsinsats 
rörande det svenska försvarets utveckling under det kalla kriget. I 
samband med att forskningsprogrammet går in i sin avslutande syn-
tesfas 2012-2015 har detta administrativt överförts till Stockholms 
universitet. Den samverkan mellan Försvarshögskolan, Kungl. Krigs-
vetenskapsakademin och Kungl. Örlogsmannasällskapet som succes-
sivt har utvecklats kommer även framgent att bestå.

Ett viktigt område för forskningsprogrammet har rört utveckling-
en av sjöminan och därmed även minkrigföringen. Av naturliga skäl 
är det ett slutet område med mycket hög sekretess, eftersom känne-
dom om minsystemens konstruktion underlättar för en motpart att 
röja mineringarna. Därför har det varit svårt att få fram underlag 
för forskningen. Nu har det till viss del blivit möjligt att få insyn 
inom området. Det är glädjande att projektledaren har kunnat samla 
ett tiotal framstående kännare av området till att medverka i boken. 
Den ger en fyllig historisk tillbakablick och den pekar även framåt 
mot framtiden. Det är en fin prestation som får mig att tänka på Erik 
Gustaf Geijers berömda ord: Vad stort sker, det sker tyst.

Sveriges geografiska läge ger en entydig bild. Landet kan ses som en 
ö till skillnad från övriga länder på den europeiska kontinenten. Det 
innebär att Sverige till mycket stor del är beroende av sjötransporter 
för sin försörjning. På samma sätt kan det för en angripare bli nöd-
vändigt att så fritt som möjligt kunna transportera militära resurser 
till Sverige. Därför har sjöminan haft och kommer att ha stor bety-
delse för Sveriges utveckling och säkerhet.

Boken ger en god inblick i de bakomliggande förutsättningarna för 
minkrigföringen. Minan som vapen till sjöss har en mer än hundraår-
ig historia bakom sig i fråga om teknisk utveckling och användning. I 
boken redovisas denna utveckling liksom den internationella folkrät-
tens regler och hur dessa har efterlevts. Minkrigföringens betydelse 
och inverkan inte bara på den rent sjömilitära aspekten utan även 
på svårigheter för den civila sjöfarten belyses liksom konsekvenserna 
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för sjöfarten av de två senaste världskrigen. Såväl de operativa för-
utsättningarna för utläggning av minor som minröjningen under och 
efter världskrigen beskrivs ingående. Det tog trettio år innan farvatt-
nen kring Sverige förklarades för minfria. Trots detta pågår än idag 
röjning av kvarvarande minor. Internationellt anses sjöminan fort-
farande vara ett effektivt och billigt vapensystem. Det är också helt 
uppenbart att sjöminan har använts och används även efter det se-
naste världskriget. Det går inte heller att bortse från att icke-statliga 
organisationer på enkelt sätt kan utnyttja sjöminan för olika syften.

Detta är den mest kompletta framställningen om svensk minkrigfö-
ring, särskilt under det kalla kriget, som hittills har tagits fram på det 
svenska språket. Användningen av sjöminan i försvaret bidrog tydligt 
till den krigsavhållande effekten under långa tider. Det var även ett 
viktigt vapen i den medelstora makten Sveriges militära arsenal i ett 
Europa präglat av två världskrig och det kalla kriget. Minvapnet var 
och är relativt billigt och effektivt vid försvaret av Sveriges långa kus-
ter och territorium. Det är även idag något att begrunda, vilket görs 
i de avslutande reflektionerna i denna skrift.

Boken är ett pionjärverk som kommer att bli ett standardverk i 
framtiden. Författarna har all heder av sin insats. Boken förtjänar att 
få många läsare.

Stockholm i oktober 2012

Kent Zetterberg
Professor emeritus i modern politisk historia, särskilt säkerhetspolitik
Ledare för forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget 
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Projektledarens inledande ord

Efter Kungl. Örlogsmannasällskapets seminarium Baltic Future, 
minröjningen längs den baltiska kusten, bärgningen av DC 3:an och 
FoKK-projektet nr 22 Röjdykarna i vått och torrt väcktes tanken 
på att göra en total analys rörande sjöminkrigföringen. I Baltic Fu-
ture redovisades omfattningen av kvarvarande minor i Västerhavet 
och Östersjön. Minröjningen längs den baltiska kusten visade på den 
kompetens att röja minor och annan ammunition som finns i Sverige. 
Vid bärgningen av DC 3:an upptäcktes mineringar som tidigare inte 
varit kända. Med boken om röjdykarna redovisades hur Sverige efter 
andra världskriget byggde upp en ny och nödvändig del av svensk 
minröjningskapacitet. Det har också visat sig angeläget att fortfaran-
de genomföra minröjningsoperationer i svenska farvatten. Till detta 
skall läggas att alla tidigare utlagda kontrollerbara mineringar har 
avvecklats liksom nästan alla i förråd förvarade okontrollerbara mi-
nor. Detta har sammantaget lett fram till det projekt om SJÖMINAN 
under kalla kriget, som nu presenteras i denna bok.

Arbetet med projektet inleddes sommaren 2010. Den grundläggan-
de idén har varit att koppla samman utnyttjandet av minor och mot-
medel mot dessa samt strategisk och operativ planering. Det har un-
der arbetet varit svårt att få tillgång till sekretessbelagd information 
trots att de flesta förbanden och materielen har avvecklats. Till viss 
del har emellertid insyn erhållits. Bokens innehåll bygger fortfaran-
de till en stor del på personlig kompetens, kunnande och erfarenhet 
hos medverkande författare. I detta sammanhang har internationella 
överenskommelser stor betydelse. I grunden omfattar forskningspro-
jektet tiden från försvarsbeslutet 1942 till försvarsbeslutet 1992 och 
därefter genomförda förändringar som följd av kalla krigets slut, 
Tysklands återförening och Sovjetunionens upplösning.

Utgångspunkten har varit att fånga upp kunskaper och kunnande 
från dem som varit med i utvecklingen av den svenska minkrigföring-
en. Under arbetets gång konstaterades det vara nödvändigt att redo-
visa inte bara sjöminors utnyttjande och planerade utnyttjande efter 
andra världskriget. För att förstå dagens situation var det nödvändigt 
att även se på minkrigföringen liksom sjöminans utveckling under 
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hela 1900-talet. Ubåtars kränkningar av svenskt sjöterritorium kom 
också att påverka utvecklingen av kontrollerbara minsystem och un-
dervattensspaningssystem. Detta har medfört att ett betydligt bredare 
perspektiv har beskrivits i boken. Såväl minor i okontrollerbara mi-
neringar som i kontrollerbara mineringar med sina kringutrustningar 
i olika systemlösningar och därtill under senare år tillkomna under-
vattensspaningssystem har varit föremål för en omfattande teknisk 
utveckling. För att inte tynga läsningen i alltför hög grad redovisas 
tekniken i en särskild sammanställning.1 (Se bilaga 1).

Det finns sedan tidigare omfattande beskrivningar av de olika del-
systemen i minkrigföringen. Däremot saknas en komplett samman-
ställd redovisning om svensk minkrigföring. Strävan har därför varit 
att åstadkomma detta. Det innebär att information och slutsatser 
från tidigare utgivna skrifter i olika former återfinns i boken, vilket 
också framgår av källförteckningen. (se sidan 331).

Mot bakgrund av den eftersträvade bredden i arbetet har många 
inom området mycket kompetenta medarbetare engagerats. Mång-
falden av författare gör att de olika avsnitten i boken till delar berör 
samma områden. Många gånger är detta dessutom nödvändigt för 
förståelsen av olika system och för den verksamhet som genomförts. 
Det är min förhoppning att boken skall ge er läsare en bred förståelse 
för minkrigföringen till sjöss och dess betydelse för sjöfarten såväl i 
fred som under konflikter och i krig liksom att boken beskriver ett 
även i dag kostnadseffektivt försvarssystem.

Herman Fältström

hela 1900-talet. Ubåtars kränkningar av svenskt sjöterritorium kom
också att påverka utvecklingen av kontrollerbara minsystem och un-
dervattensspaningssystem. Detta har medfört att ett betydligt bredare
perspektiv har beskrivits i boken. Såväl minor i okontrollerbara mi-
neringar som i kontrollerbara mineringar med sina kringutrustningar
i olika systemlösningar och därtill under senare år tillkomna under-
vattensspaningssystem har varit föremål för en omfattande teknisk
utveckling. För att inte tynga läsningen i alltför hög grad redovisas
tekniken i en särskild sammanställning.1 (Se bilaga 1).

Det finns sedan tidigare omfattande beskrivningar av de olika del-
systemen i minkrigföringen. Däremot saknas en komplett samman-
ställd redovisning om svensk minkrigföring. Strävan har därför varit
att åstadkomma detta. Det innebär att information och slutsatser
från tidigare utgivna skrifter i olika former återfinns i boken, vilket
också framgår av källförteckningen. (se sidan 331).

Mot bakgrund av den eftersträvade bredden i arbetet har många
inom området mycket kompetenta medarbetare engagerats. Mång-
falden av författare gör att de olika avsnitten i boken till delar berör
samma områden. Många gånger är detta dessutom nödvändigt för
förståelsen av olika system och för den verksamhet som genomförts.
Det är min förhoppning att boken skall ge er läsare en bred förståelse
för minkrigföringen till sjöss och dess betydelse för sjöfarten såväl i
fred som under konflikter och i krig liksom att boken beskriver ett
även i dag kostnadseffektivt försvarssystem.

Herman Fältström

I 0



11

Sjöminkrig i ett globalt perspektiv
Av Herman Fältström

Amiral Otto Lybeck inleder i sin bok Allmän sjökrigshistoria en sam-
manfattning av minvapnets insatser under första världskriget på föl-
jande sätt:

Minan har under världskriget använts i en utsträckning som 
man förut icke kunde ana. Den har utlagts hänsynslöst och 
oberoende av gällande internationella bestämmelser och den 
har blivit en fara lika mycket för de neutrala som för de krig-
förande. Den har emellertid visat sig vara av den allra största 
betydelse för den moderna sjökrigföringen och minan kommer 
säkerligen att jämte ubåten utöva stort inflytande på operatio-
nerna under ett framtida sjökrig, oaktat att medel tillkommit 
för deras oskadliggörande.

Hur rätt skulle han inte få. Under andra världskriget fälldes när-
mare en trekvarts miljon sjöminor och minans tekniska utveckling 
var enorm.

Utvecklingen av kärnvapen innebar en stor förändring av det mili-
tära tänkandet. Den tidigare grundläggande tesen att varje land kunde 
försvara sig själv blev mer och mer utopisk. För ett existensförsvar blev 
det mer och mer tydligt att detta måste utgöra en del av ett kollektivt 
försvar antingen inom ramen för en försvarsallians (NATO resp. WP) 

Den geografiska spridningen för medlemsnationerna på båda sidor av Atlanten belyser 
NATO:s starka beroende av fungerande sjötransporter
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eller som alliansfria (motsv.) stater med målsättning att stå utanför 
eventuella konflikter som icke krigförande eller neutrala. Detta ska-
pade en situation, där stormakterna indirekt tvingades att ta ställning 
till om de länder, som stod utanför försvarsallianserna, trots allt var 
så viktiga att dessa föll inom respektive stormakts intressesfär och 
därmed indirekt hamnade inom ramen för stormaktens försvarsstra-
tegi. Konsekvensen av detta blev att den primära försvarsplaneringen 
utgick från att förhindra krig snarare än att planera för ett krig. Detta 
kan till del trots allt ifrågasättas, då de två supermakterna, Sovjet-
unionen och USA, var i stånd att utkämpa ett krig utan understöd.

Samtidigt kan konstateras att allianserna WP och NATO skilde sig 
åt. WP var ett markbundet stormaktsblock medan NATO var starkt 
beroende av sjötransporter med den vidsträckta Atlanten mellan sina 
nordamerikanska och europeiska medlemsnationer. Inte minst vid ett 
krig i Europa.

Konsekvenserna av detta innebar i grunden två skilda sätt att se 
på sjökriget och sättet att utnyttja sjöminan som defensivt respektive 
offensivt vapen. Förutom geografin hade detta sin grund i skillnaden 
mellan land- och sjöterritorier. Land kan ockuperas och därmed kon-
trolleras. Sjön kan inte ockuperas, utan det går endast att temporärt 
förhindra ett utnyttjande. 

Fördelen med sjöminan som ett defensivt vapen är att initiativet, 
ett agerande i förhand, ligger hos den part, som utnyttjar minan. 
Den okontrollerbara minan utnyttjas för att begränsa rörelsefrihe-
ten till sjöss, förändrar förutsättningarna och därmed planering för 
transporter till sjöss. Utnyttjande av den kontrollerbara minan ska-
par förutsättningar för egen rörelsefrihet samtidigt som den effektivt 
kan begränsa utnyttjandet av inlopps- och farleder. Som ett offensivt 
vapen kan sjöminan skapa osäkerheter och förluster. Sjöminan mins-
kar därmed frihet att när som helst och var som helst utnyttja sjön 
som transportmedel samtidigt som den binder minröjningsresurser. 
Många gånger innebär det att planerad verksamhet försenas och att 
erforderliga förberedelser kan upptäckas som underlättar egna mot-
åtgärder.

För Sovjetunionen1 innebar detta att sjöminan i första hand utnytt-
jades som en komponent i krigföringen för försvar av egen kust och 
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stöd till markstridskrafternas framryckning. Samtidigt hade Sovjet-
unionen inte bortsett från den offensiva potential som ligger i sjömi-
nan som vapen. Inte minst inom de havsområden som motståndaren 
kontrollerar. De förluster detta innebär utgörs såväl av materiella 
men inte minst tidsmässiga förluster. Den offensiva mineringen med-
för att värdefulla och i många fall begränsade minröjningsresurser 
måste tillföras aktuellt område. Sovjetunionen insåg det viktiga i en 
tidig minutläggning vid ett eventuellt krigsutbrott. Inte minst gällde 
det den offensiva sjömininsatsen. Genom den geografiska skillnaden 
var det angeläget att tidigt skapa barriärer inom de områden, som 
utgjorde mottagningsområden för förstärkningstransporter liksom 
utloppen från de hamnar varifrån sjötransporterna utgick.

För USA (NATO) har det varit väsentligt att säkert kunna genom-
föra sjötransporter från USA till Europa (eller andra länder). Detta 
har inneburit att en viss uppdelning av ansvaret för transporterna har 
gjorts främst vad gäller kontroll över de havsområden, som används 
i samband med utskeppning respektive mottagning av militära re-
surser, främst materiel. Det ledde till en tidig ansvarsfördelning. USA 
tog på sig ansvaret då sjötransporterna lämnade hamnarna medan 
europeiska NATO tog på sig ansvaret för säkerheten i anslutning till 
mottagarhamnarna.2 Denna uppdelning skapade dock ett antal be-
kymmer som i första hand omfattade farledsförträngningar, sund och 
kanaler. Stora bekymmer ansågs Gibraltar sund, Suezkanalen, Aden-
viken och Persiska viken men även Panamakanalen vara. I sin för-
längning kunde detta begränsa bl.a. den eftersträvade förstärkningen 
till Europa – tio divisioner under tio dagar. När väl transporterna 
lämnat USA hamnar inriktades minröjningsresurserna mot att säkra 
den civila sjöfarten. I grunden var den dåvarande nationella strate-
gin3 en offensiv strategi där målet var att föra kriget till fienden. Även 
under fred är sjötransporter nödvändiga för att kunna nå framgång. 
I US Navy Mine Warfare Plan för 1994-1995 sägs att minkriget är 
ett kritiskt element som kan allvarligt påverka de marina styrkornas 
förmåga att lösa sina uppgifter och nå de uppsatta operativa må-
len4. Den bristande minröjningsförmågan i US Navy var inte ny. Un-
der Koreakriget konstaterade dåvarande Chief of Naval Operations 
(amiral Forrest Sherman) att det var nödvändigt att kunna utnyttja 
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havet där man vill och när man vill. Annars har man inte den kontroll 
som krävs. ”Vi har tagit hänsyn till ubåtar och till flyg. Nu måste vi 
också tänka på sjöminor”.5 Fyrtio år senare (1992) konstaterar ami-
ral Frank Kelso att när sjöminor lagts ut, är de mycket svåra att bli 
av med. Detta kommer inte att förändras. Tvärt om blir det svårare, 
då utvecklingen av tekniken blir mer sofistikerad.6

För Sverige har det tydliggjorts under de två världskrigen och åren 
därefter den betydelse som fri sjöfart har för landets försörjning. 
Under nästan 200 år hade Sverige hävdat fyra distansminuters ter-
ritorialhavsgräns. Under andra världskriget fick Sverige acceptera att 
de krigförande endast respekterade ett tre distansminuters territori-
alhav. Detta begränsade svensk handlingsfrihet inte minst vad gäller 
utnyttjande av sjöminor. Efter fredsslutet återtog Sverige sin rätt om 
fyra distansminuter och från 1979 hävdar Sverige tolv distansminu-
ters territorialhavsgräns. Detta skapar en ökad handlingsfrihet att 
utnyttja sjöminor på egna villkor och möjligheter att lägga ut mine-
ringar genom ett aktivt agerande.

De slutsatser, som kan dras, är att sjöminan i högsta grad är ett 
hot i framtida konflikter. Det är i mångt och mycket ett enkelt va-
pensystem, som kan få stora konsekvenser. Detta uppmärksammades 
tydligt, när en fiskare fick en gammal mina i sitt nät och bogserade in 
den i Göteborgs hamn. Det är utan tvekan så, att  om en minspräng-
ning skulle inträffa, avstannar åtminstone för en icke oväsentlig tid, 
all sjötrafik inom aktuellt område. Saknas kunskap och resurser att 
handskas med detta presumtiva hot, förloras kapaciteten att säkra 
sjövägar och hamnar.

Sjöminsystemet i vid bemärkelse har alltid omgivits med särskilt 
hög sekretess. Ett skäl är att dess effekt är beroende av de möjligheter, 
som finns i att använda en för andra okänd teknik. Ett andra skäl är 
möjligheterna att välja mellan defensiv och offensiv minutläggning. 
Den defensiva minutläggningen bygger i de allra flesta fall på att i 
preventivt syfte lägga ut minor på eget territorialhav och ange att så 
skett. Därmed skapas en form av egen kontroll över de havsområ-
den, där mineringen har lagts ut t.ex. genom lotsning genom/förbi 
aktuellt område. Den offensiva minutläggningen bygger helt på att 
mineringen är okänd. Effekten av detta blir att all sjöfart stannar upp 
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i avvaktan på att området undersöks och småningom förklaras för 
”minfritt”. Andra världskriget slutade 1945 och det dröjde ända till 
1976 innan Sveriges omgivande farvatten kunde förklaras minfria. 
30 år med begränsningar i tillgången till det fria havet är en i sam-
manhanget avsevärd tid. Ett tredje skäl är att röjning av minor måste 
genomföras på minteknikens villkor.

Folkrättsliga reglers inverkan på sjöminkrigföringen
Av Christopher Werner

Inledning
Minan är och har under lång tid varit en viktig komponent i den 
marina krigföringen. Rätt utlagda kan minor förändra militärgeo-
grafin så att motståndaren måste vidta omfattande motåtgärder. Mi-
nan är ett relativt billigt medel, vilket gör att den kan masstillverkas 
och användas rikligt. Mineringar kan läggas offensivt eller defensivt. 
Syftet men mineringar är alltid att hindra eller försvåra sjöfart och 
transporter. Minan har också ofta varit ett kompletterande medel vid 
blockad. Målet med all sjöminkrigföring, vilket också framgår av de 
flesta marina doktriner, är med

UÊ `ivi�Ã�Û>Ê���iÀ��}>ÀÊqÊ����À�>Ê>�ÛB�`ÃÊ�Ê>���B��iÌÊv�ÀÊ>ÌÌÊv�À-
neka fienden tillgång till den krigförandes sjöterritorium (kust-
farvatten, stränder, redder etc.),
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skydda fartygsrutter, vilket framför allt är att förneka fiendens 
ubåtar och ytstridskrafter tillgång till vissa havsområden utanför 
den krigförandes kust far vatten samt
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har (begränsat) herravälde till sjöss eller farvatten som är viktiga 
för hans Sea Lines of Communication (SLOCs).1

Under de båda världskrigen sänktes ett stort antal handelsfartyg, som 
hade neutrala stater som flaggstat. Även efter andra världskriget min-
sprängdes många fartyg.
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"minfritt". Andra världskriget slutade 1945 och det dröjde ända till
1976 innan Sveriges omgivande farvatten kunde förklaras minfria.
30 år med begränsningar i tillgången till det fria havet är en i sam-
manhanget avsevärd tid. Ett tredje skäl är att röjning av minor måste
genomföras på minteknikens villkor.

Folkrättsliga reglers inverkan på sjöminkrigföringen
Av Christopher Werner

Inledning
Minan är och har under lång tid varit en viktig komponent i den
marina krigföringen. Rätt utlagda kan minor förändra militärgeo-
grafin så att motståndaren måste vidta omfattande motåtgärder. Mi-
nan är ett relativt billigt medel, vilket gör att den kan masstillverkas
och användas rikligt. Mineringar kan läggas offensivt eller defensivt.
Syftet men mineringar är alltid att hindra eller försvåra sjöfart och
transporter. Minan har också ofta varit ett kompletterande medel vid
blockad. Målet med all sjöminkrigföring, vilket också framgår av de
flesta marina doktriner, är med

• defensiva mineringar — minorna används i allmänhet för att för-
neka fienden tillgång till den krigförandes sjöterritorium (kust-
farvatten, stränder, redder etc.),

• skyddande mineringar — minorna används i allmänhet för att
skydda fartygsrutter, vilket framför allt är att förneka fiendens
ubåtar och ytstridskrafter tillgång till vissa havsområden utanför
den krigförandes kustfarvatten samt

• offensiva mineringar — minering av havsområden, där fienden
har (begränsat) herravälde till sjöss eller farvatten som är viktiga
för hans Sea Lines of Communication (SLOCs).1

Under de båda världskrigen sänktes ett stort antal handelsfartyg, som
hade neutrala stater som flaggstat. Även efter andra världskriget min-
sprängdes många fartyg.
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Folkrätt

Allmänt
Detta avsnitt inleds med en kort exposé över uttryck, som är vanliga 
i internationell rätt. I samman hanget bör upp märksammas att det är 
den svenska staten har att se till att folkrättsliga förpliktelser, som 
är bindande för Sverige, blir uppfyllda. Detta är regeringens ansvar. 
Folkrätten har stor betydelse för alla i en marin. Medan arméoffice-
ren kan lära sig folkrättens grunder på skolor för att sedan förkovra 
sig inför en utlandsmission, är det för en sjöofficer alldeles nödvän-
digt att även i vardagslag ha kunskap om dess regler, även i unga år. 
Sjöofficeren är redan 20 minuter efter loss kast ning ute i den globala 
arenan på internationellt vatten, många gånger fritt hav, och har att 
följa folkrätten. Av en stats väp nade stridskrafter är det knappast 
någon, som så direkt och snabbt kom mer i kontakt med de interna-
tionella spelreglerna som en stats sjöstridskrafter.

Folkrättens system
Folkrätten är en del av den internationella rätten. Internationell rätt 
består av två delar – internationell privaträtt och internationell of-
fentlig rätt. Den förra reglerar vilket lands lagar, som skall gälla vid t 
ex internationella arvs-, adop tions-, och köprättsfrågor medan den se-
nare är det vi kallar för folkrätt. Folkrätten består av de ”lag ar”, som 
reglerar staters förhållanden till varandra i såväl krig som fred. Vilka 
dessa be stäm melser är framgår genom dels internationella traktat och 
konventioner2, dels genom sed vanerätten. Det finns ett samspel mel-
lan dessa två, där viss traktatsbaserad rätt blir så ac cep terad att den 
blir sedvanerätt. På samma sätt kan det finnas sedvanerätt som kodi-
fierats och därmed blir traktatsrätt. Det är sedvanerätt att avtal skall 
hållas (pacta sunt servanda). På så sätt styr sed vanerätten traktatsrät-
ten. En traktat eller konvention kan skrivas mellan ett antal stater. 
Konventionen gäller då bara mellan dessa stater, såvida den inte med 
tiden blir sedvanerätt, då dess normer i princip gäller för alla stater. 
Minan som medel i sjökriget berörs av båda. Tabellen nedan visar den 
huvudsakliga indelningsgrunden för olika konventioner (mot svar an de). 
Några av konventionerna kommer att beröras längre fram.

Folkrätt

Allmänt
Detta avsnitt inleds med en kort expose över uttryck, som är vanliga
i internationell rätt. I sammanhanget bör uppmärksammas att det är
den svenska staten har att se till att folkrättsliga förpliktelser, som
är bindande för Sverige, blir uppfyllda. Detta är regeringens ansvar.
Folkrätten har stor betydelse för alla i en marin. Medan armsoffice-
ren kan lära sig folkrättens grunder på skolor för att sedan förkovra
sig inför en utlandsmission, är det för en sjöofficer alldeles nödvän-
digt att även i vardagslag ha kunskap om dess regler, även i unga år.
Sjöofficeren är redan 20 minuter efter losskastning ute i den globala
arenan på internationellt vatten, många gånger fritt hav, och har att
följa folkrätten. Av en stats väpnade stridskrafter är det knappast
någon, som så direkt och snabbt kommer i kontakt med de interna-
tionella spelreglerna som en stats sjöstridskrafter.

Folkrättens system
Folkrätten är en del av den internationella rätten. Internationell rätt
består av två delar — internationell privaträtt och internationell of-
fentlig rätt. Den förra reglerar vilket lands lagar, som skall gälla vid t
ex internationella arvs-, adoptions-, och köprättsfrågor medan den se-
nare är det vi kallar för folkrätt. Folkrätten består av de "lagar", som
reglerar staters förhållanden till varandra i såväl krig som fred. Vilka
dessa bestämmelser är framgår genom dels internationella traktat och
konventioner2, dels genom sedvanerätten. Det finns ett samspel mel-
lan dessa två, där viss traktatsbaserad rätt blir så accepterad att den
blir sedvanerätt. På samma sätt kan det finnas sedvanerätt som kodi-
fierats och därmed blir traktatsrätt. Det är sedvanerätt att avtal skall
hållas (pacta sunt servanda). På så sätt styr sedvanerätten traktatsrät-
ten. En traktat eller konvention kan skrivas mellan ett antal stater.
Konventionen gäller då bara mellan dessa stater, såvida den inte med
tiden blir sedvanerätt, då dess normer i princip gäller för alla stater.
Minan som medel i sjökriget berörs av båda. Tabellen nedan visar den
huvudsakliga indelningsgrunden för olika konventioner (motsvarande).
Några av konventionerna kommer att beröras längre fram.
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Sjökrigets lagar och andra konventioner

Sjökrigets lagar med koppling till minor

VIII Haagkonventionen
Haagkonventionerna eller Haagreglerna tillkom efter den andra 
Haagkonferensen 1907 som en reaktion mot det urskillningslösa sän-
kandet av fartyg, som var följden av det rysk-japanska kriget 1904-
1905. Syftet var att skydda den oskadliga sjöfarten. De konventioner, 
som är aktuella för sjökriget, är VIII Haagkonventionen (HK VIII) 
och XIII Haagkonventionen (HK XIII). HK VIII handlar nästan ute-
slutande om minor och mineringar. Konventionen är en kompromiss 
mellan maritima staters (typ Storbritannien) och marina staters (typ 
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samma sätt kan det finnas sedvanerätt som kodifierats och därmed blir traktatsrätt. Det är 
sedvanerätt att avtal skall hållas (pacta sunt servanda). På så sätt styr sedvanerätten 
traktatsrätten. En traktat eller konvention kan skrivas mellan ett antal stater. Konventionen 
gäller då bara mellan dessa stater, såvida den inte med tiden blir sedvanerätt, då dess normer i 
princip gäller för alla stater. Minan som medel i sjökriget berörs av båda. Tabellen nedan visar 
den huvudsakliga indelningsgrunden för olika konventioner (motsvarande). Några av 
konventionerna kommer att beröras längre fram. 
 
Folkrättens system 
Fredens folkrätt Konfliktpreventionens folkrätt Krigets folkrätt 
Gränser mellan stater 
Diplomatiska och konsulära 
förbindelser (Wienkonventioner) 
Traktatsrätt 
Havsrätt 
Rymdrätt 
Handel, ekonomi, post, transport, tele, 
tekniskt/vetenskapligt arbete 

FN-stadgan 
Nedrustningsavtal 
Demilitariserade zoner 
Neutraliserade zoner 
Internationella överenskommelser 
Förtroendeskapande åtgärder (OSSE, 
PfP) 

Rätten till självförsvar (Artikel 51) 
Krigets lagar (bl.a. Haag, Genève, TP) 
Vapenförbud (stridsmedel) 
Humanitär rätt (stridsmetoder) 
Ockupationsrätt 
Neutralitetsrätt 

Mänskliga rättigheter 
Schematisk bild som visar folkrättens system. Systemet innehåller fredens, konfliktpre-
ventionens och krigets folkrätt.3 Mänskliga rättigheter äger sin tillämpning i alla tre stadierna. 
Regler om minor och minering finns i alla tre kolumnerna. 

Sjökrigets lagar och andra konventioner 

Sjökrigets lagar med koppling till minor 
År Övergripande 

Konvention 
Kap/ 
Art 

Angående Status 

1907 Haagkonventionen VIII Behandlar automatiska kontaktminor. Oförankrade minor 
skall desarmeras inom 1 timme. Förbud mot att minera 
fiendens kust om syftet är att bara sänka/skada 
handelsfartyg. Mineringars läge skall tillkännages. Även 
neutrala staters mineringar skall tillkännages. Bekräftar 
den legala rätten att använda; jagare, torpedbåtar och 
ubåtar i och med att torpeden godkänns. Torpeden måste 
bli ofarlig om den missar sitt mål (utlöpt distans). 

Rat: Nej 
I kraft: 26/1 1910 
Har till delar bildat 
sedvanerätt. 

1907 Haagkonventionen XIII Neutralitetsbrott och neutralitetskränkningar. Neutrala 
staters rättigheter och skyldigheter i krigstid: Krigförande 
makters skyldighet att respektera neutral stat och dess 
sjöterritorium. Neutralitetsbrott (neutral stat), 
Neutralitetskränkningar (krigförande stater). 

Rat: 27/11 1909 
I kraft: 20/11 1910 
Sedvanerätt som 
kodifierats. Förordn. 
1994:529 

1909 Londondeklarationen I Blockaden kodifierad. Blockad får bara etableras av 
krigförande. Neutrala fartyg skall ges tid att gå från hamn. 
Tillräcklig många fartyg, blockaden måste vara effektiv. 
Blockad skall vara riktigt tillkännagiven både för 
krigförande och neutrala 

Rat: Nej 
I kraft: Nej 
Bildat sedvanerätt 
efter VK 1 och VK 2. 

1980 Konvention om 
konventionella vapen 

Prot. 
II 

Reglering av landminor och försåtmineringar s.k. ”Booby-
traps” 

I kraft: 1998 

Enbart de sjökrigets lagar som har en koppling till sjöminor finns redovisade. I 
statuskolumnen anger Und: datum då Sverige undertecknade konventionen, Rat: datum då 
Sverige ratificerade konventionen, I kraft: datum då konventionen trädde i kraft. 

VIII Haagkonventionen 

                                                
3 Bring, Ove & Körlof, Anna, Folkrätt för totalförsvaret: En handbok (tredje upplagan), 
  (Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2002), s 23. 
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krigets folkrätt.3 Mänskliga rättigheter äger sin tillämpning i alla tre stadierna. Regler om minor och 
minering finns i alla tre kolumnerna.
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samma sätt kan det finnas sedvanerätt som kodifierats och därmed blir traktatsrätt. Det är 
sedvanerätt att avtal skall hållas (pacta sunt servanda). På så sätt styr sedvanerätten 
traktatsrätten. En traktat eller konvention kan skrivas mellan ett antal stater. Konventionen 
gäller då bara mellan dessa stater, såvida den inte med tiden blir sedvanerätt, då dess normer i 
princip gäller för alla stater. Minan som medel i sjökriget berörs av båda. Tabellen nedan visar 
den huvudsakliga indelningsgrunden för olika konventioner (motsvarande). Några av 
konventionerna kommer att beröras längre fram. 
 
Folkrättens system 
Fredens folkrätt Konfliktpreventionens folkrätt Krigets folkrätt 
Gränser mellan stater 
Diplomatiska och konsulära 
förbindelser (Wienkonventioner) 
Traktatsrätt 
Havsrätt 
Rymdrätt 
Handel, ekonomi, post, transport, tele, 
tekniskt/vetenskapligt arbete 

FN-stadgan 
Nedrustningsavtal 
Demilitariserade zoner 
Neutraliserade zoner 
Internationella överenskommelser 
Förtroendeskapande åtgärder (OSSE, 
PfP) 

Rätten till självförsvar (Artikel 51) 
Krigets lagar (bl.a. Haag, Genève, TP) 
Vapenförbud (stridsmedel) 
Humanitär rätt (stridsmetoder) 
Ockupationsrätt 
Neutralitetsrätt 

Mänskliga rättigheter 
Schematisk bild som visar folkrättens system. Systemet innehåller fredens, konfliktpre-
ventionens och krigets folkrätt.3 Mänskliga rättigheter äger sin tillämpning i alla tre stadierna. 
Regler om minor och minering finns i alla tre kolumnerna. 

Sjökrigets lagar och andra konventioner 

Sjökrigets lagar med koppling till minor 
År Övergripande 

Konvention 
Kap/ 
Art 

Angående Status 

1907 Haagkonventionen VIII Behandlar automatiska kontaktminor. Oförankrade minor 
skall desarmeras inom 1 timme. Förbud mot att minera 
fiendens kust om syftet är att bara sänka/skada 
handelsfartyg. Mineringars läge skall tillkännages. Även 
neutrala staters mineringar skall tillkännages. Bekräftar 
den legala rätten att använda; jagare, torpedbåtar och 
ubåtar i och med att torpeden godkänns. Torpeden måste 
bli ofarlig om den missar sitt mål (utlöpt distans). 

Rat: Nej 
I kraft: 26/1 1910 
Har till delar bildat 
sedvanerätt. 

1907 Haagkonventionen XIII Neutralitetsbrott och neutralitetskränkningar. Neutrala 
staters rättigheter och skyldigheter i krigstid: Krigförande 
makters skyldighet att respektera neutral stat och dess 
sjöterritorium. Neutralitetsbrott (neutral stat), 
Neutralitetskränkningar (krigförande stater). 

Rat: 27/11 1909 
I kraft: 20/11 1910 
Sedvanerätt som 
kodifierats. Förordn. 
1994:529 

1909 Londondeklarationen I Blockaden kodifierad. Blockad får bara etableras av 
krigförande. Neutrala fartyg skall ges tid att gå från hamn. 
Tillräcklig många fartyg, blockaden måste vara effektiv. 
Blockad skall vara riktigt tillkännagiven både för 
krigförande och neutrala 

Rat: Nej 
I kraft: Nej 
Bildat sedvanerätt 
efter VK 1 och VK 2. 

1980 Konvention om 
konventionella vapen 

Prot. 
II 

Reglering av landminor och försåtmineringar s.k. ”Booby-
traps” 

I kraft: 1998 

Enbart de sjökrigets lagar som har en koppling till sjöminor finns redovisade. I 
statuskolumnen anger Und: datum då Sverige undertecknade konventionen, Rat: datum då 
Sverige ratificerade konventionen, I kraft: datum då konventionen trädde i kraft. 

VIII Haagkonventionen 
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Enbart de sjökrigets lagar som har en koppling till sjöminor finns redovisade. I statuskolumnen anger 
Rat: datum då Sverige ratificerade konventionen, I kraft: datum då konventionen trädde i kraft.

Schematisk bild som visar folkrättens system. Systemet innehåller fredens, konfliktpreventionens och
krigets folkrätt.' Mänskliga rättigheter äger sin tillämpning i alla tre stadierna. Regler om minor och
minering finns i alla tre kolumnerna.

Folkrättens system
Fredens folkrätt Konfliktpreventionens folkrätt Krigets folkrätt
Gränser mellan stater
Diplomatiska och konsulära
förbindelser (Wienkonventioner)
Traktatsrätt
Havsrätt
Rymdrätt
Handel, ekonomi, post, transport, tele,
tekniskt/vetenskapligt arbete

FN-stadgan
Nedrustningsavtal
Demilitariserade zoner
Neutraliserade zoner
Internationella överenskommelser
Förtroendeskapande åtgärder (OSSE,
PfP)

Rätten till självförsvar (Artikel 51)
Krigets lagar (bl.a. Haag, Genöve, TP)
Vapenförbud (stridsmedel)
Humanitär rätt (stridsmetoder)
Ockupationsrätt
Neutralitetsrätt

Mänskliga rättigheter

Å r Övergripande
Konvention

Kap/
Ar t

Angående Status

1907 Haagkonventionen V M Behandlar automatiska kontaktminor. Oföranlcrade minor
skall desarmeras inom 1 timme. Förbud mot att minera
fiendens kust om syftet är att bara sänka/skada
handelsfartyg. Mineringars läge skall tillkännages. Även
neutrala staters mineringar skall tillkännages. Bekräftar
den legala rätten att använda; jagare, torpedbåtar och
ubåtar i och med att torpeden godkänns. Torpeden måste
bli ofarlig om den missar sitt mål (utlöpt distans).

Rat: Nej
I kraft: 26/1 1910
Har till delar bildat
sedvanerätt.

1907 Haagkonventionen XIII Neutralitetsbrott och neutralitetskränkningar. Neutrala
staters rättigheter och skyldigheter i krigstid: Krigförande
makters skyldighet att respektera neutral stat och dess
sjöterritorium. Neutralitetsbrott (neutral stat),
Neutralitetskränkningar (krigförande stater).

Rat: 27/11 1909
I kraft: 20/11 1910
Sedvanerätt som
kodifierats. Förorda.
1994:529

1909 Londondeklarationen I Blockaden kodifierad. Blockad får bara etableras av
krigförande. Neutrala fartyg skall ges tid att gå från hamn.
Tillräcklig många fartyg, blockaden måste vara effektiv.
Blockad skall vara riktigt tillkännagiven både för
krigförande och neutrala

Rat: Nej
I kraft: Nej
Bildat sedvanerätt
efter VK 1 och VK 2.

1980 Konvention om
konventionella vapen

Prot.
II

Reglering av landminor och försåtmineringar s.k. "Booby-
traps"

I kraft: 1998

Sjökrigets lagar och andra konventioner
Sjökrigets lagar med koppling till minor

Enbart de sjökrigets lagar som har en koppling till sjöminor finns redovisade. I  statuskolumnen anger
Rat: datum då Sverige ratificerade konventionen, I kraft: datum då konventionen trädde i kraft.

VIII Haagkonventionen
Haagkonventionerna eller Haagreglerna tillkom efter den andra
Haagkonferensen 1907 som en reaktion mot det urskillningslösa sän-
kandet av fartyg, som var följden av det rysk-japanska kriget 1904-
1905. Syftet var att skydda den oskadliga sjöfarten. De konventioner,
som är aktuella för sjökriget, är VIII Haagkonventionen (HK VIII)
och XIII Haagkonventionen (HK XIII). HK VIII handlar nästan ute-
slutande om minor och mineringar. Konventionen är en kompromiss
mellan maritima staters (typ Storbritannien) och marina staters (typ

17



18

Österrike-Ungern och Tyskland) intressen. Storbritannien hade öns-
kat ett förbud mot minor på det fria havet, men Tyskland ville inte 
avstå från ett sådant effektivt medel som minan utgjorde även på det 
fria havet. Britternas förslag att även förbjuda minan som ett medel 
vid etablering och genomförande av handelsblockad röstades ned.4

HK VIII ger inte någon geografisk begränsning förutom att det är 
förbjudet att lägga automatiska kontaktminor utanför fiendens kust 
om det enda syftet är att stoppa handelssjöfart (Artikel 2). Det är 
förbjudet att lägga drivminor, om de inte är så konstruerade att de 
desarmeras senast en timme efter att man släppt kontrollen över dem. 
Det är förbjudet att lägga förankrade automatiska kontaktminor, 
som inte desarmeras omedelbart efter att de slitit sig (Artikel 1).

När förankrade automatiska kontaktminor används, skall varje 
försiktighetsåtgärd vidtas för den oskadliga sjöfartens säkerhet. Krig-
förande bör göra sitt yttersta för att minorna skall självdesarmeras 
efter en viss tid. När en minering inte längre kan övervakas, skall 
mineringens läge delges sjöfarten (redare) och regeringar på diplo-
matisk väg så snart, som det militära läget så medger (Artikel 3). 
Neutrala stater, som minerar utanför sin egen kust, måste agera efter 
samma regler och använda samma försiktighetsmått som krigföran-
de. Neutral stat skall informera sjöfarten (redare) var automatiska 
kontaktminor har lagts. Detta skall också meddelas regeringar på 
diplomatisk väg (Artikel 4). När kriget har avslutats, skall de krigfö-
rande minröja sina egna minor. Beträffande förankrade automatiska 
kontaktminor, som en stat lagt utanför fiendens kust, måste mine-
ringarnas position meddelas den andra staten. Kuststaten skall däref-
ter skyndsamt röja utanför egen kust (Artikel 5). San Remo Manual 
är ett dokument, som visar var den internationella rätten om sjö-
krig står idag och San Remo Manual beskrivs utförligare några sidor 
längre fram. Deltagarna vid det sista sammanträdet i samband med 
San Remo Manual noterade att ”krigsslut” är ett mindre bra ordval, 
eftersom det kan innebära årtionden med osäker sjöfart. Ordet krigs-
slut ersattes med ”efter de aktiva fientligheternas avslutande”. Delta-
garna såg också andra möjligheter för en säker sjöfart än att minröja 
alla minor om minröjningsresurserna är knappa. Säkra leder bojas ut 
på samma sätt, som gjordes i Östersjön och Östersjöutloppen efter 

Österrike-Ungern och Tyskland) intressen. Storbritannien hade öns-
kat ett förbud mot minor på det fria havet, men Tyskland ville inte
avstå från ett sådant effektivt medel som minan utgjorde även på det
fria havet. Britternas förslag att även förbjuda minan som ett medel
vid etablering och genomförande av handelsblockad röstades ned.4

HK VIII ger inte någon geografisk begränsning förutom att det är
förbjudet att lägga automatiska kontaktminor utanför fiendens kust
om det enda syftet är att stoppa handelssjöfart (Artikel 2). Det är
förbjudet att lägga drivminor, om de inte är så konstruerade att de
desarmeras senast en timme efter att man släppt kontrollen över dem.
Det är förbjudet att lägga förankrade automatiska kontaktminor,
som inte desarmeras omedelbart efter att de slitit sig (Artikel 1).

När förankrade automatiska kontaktminor används, skall varje
försiktighetsåtgärd vidtas för den oskadliga sjöfartens säkerhet. Krig-
förande bör göra sitt yttersta för att minorna skall självdesarmeras
efter en viss tid. När en minering inte längre kan övervakas, skall
mineringens läge delges sjöfarten (redare) och regeringar på diplo-
matisk väg så snart, som det militära läget så medger (Artikel 3).
Neutrala stater, som minerar utanför sin egen kust, måste agera efter
samma regler och använda samma försiktighetsmått som krigföran-
de. Neutral stat skall informera sjöfarten (redare) var automatiska
kontaktminor har lagts. Detta skall också meddelas regeringar på
diplomatisk väg (Artikel 4). När kriget har avslutats, skall de krigfö-
rande minröja sina egna minor. Beträffande förankrade automatiska
kontaktminor, som en stat lagt utanför fiendens kust, måste mine-
ringarnas position meddelas den andra staten. Kuststaten skall däref-
ter skyndsamt röja utanför egen kust (Artikel 5). San Remo Manual
är ett dokument, som visar var den internationella rätten om sjö-
krig står idag och San Remo Manual beskrivs utförligare några sidor
längre fram. Deltagarna vid det sista sammanträdet i samband med
San Remo Manual noterade att "krigsslut" är ett mindre bra ordval,
eftersom det kan innebära årtionden med osäker sjöfart. Ordet krigs-
slut ersattes med "efter de aktiva fientligheternas avslutande". Delta-
garna såg också andra möjligheter för en säker sjöfart än att minröja
alla minor om minröjningsresurserna är knappa. Säkra leder bojas ut
på samma sätt, som gjordes i Östersjön och Östersjöutloppen efter
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andra världskriget.5 Avtalsslutande parter till denna konvention och 
som ännu inte har moderna minor, så att villkoren i Artikel 1 och Ar-
tikel 3 kan uppnås, bör snarast modifiera minparken så att villkoren 
uppnås. (Artikel 6)6. 

Under de båda världskrigen förekom en mängd brott mot HK VIII. 
De krigförande etablerade nya uttryckssätt för sin verksamhet som 
krigszon, permanenta minfält och fjärrblockad. Under andra världs-
kriget utvecklades också nya mintyper, som hade magnetik, tryck 
eller ljud som utlösningsvillkor. Sådana minor täcks inte in av kon-
ventionen.7 Definition av mina finns inte heller i den internationella 
rätten, men NATO har en definition och inför arbetet med San Remo 
Manual användes nästan ordagrant denna definition:

A mine is an explosive device laid in the water, on the sea-bed 
or in the subsoil thereof, with the intention of damaging or sin-
king ships or deterring ships from entering an area.8

Torped beskrivs i HK VIII, Artikel 1. Där anges att det är förbjudet 
att använda torpeder, som inte blir oskadliga efter att ha missat sitt 
mål.9 Därmed är torpeden godkänd som vapen och implicit även ja-
gare, torpedbåtar och ubåtar godkända som vapenbärare.

Delegationen, som tog fram San Remo Manual, fann att texten i 
HK VIII, Artikel 1 är okontroversiell och användbar, framför allt för 
dem som utvecklar nya torpeder. Att torpeden skall bli oskadlig efter 
utlöpt distans, har de flesta mariner löst så att den blir liggande på 
havets botten. Utvecklingen har dock resulterat i att gränsdragningen 
mellan de båda vapensystemen mina – torped, har blivit mer otydlig. 
Ett vapensystem ”CAPTOR-systemet” är tekniskt att betrakta som 
ett minsystem, men kan beroende på hur det utnyttjas, även klassifi-
ceras som ett torpedsystem eller missilsystem. ”CAPTOR-systemet” 
består av ett antal minor. Var och en av dessa minor kan aktiveras, så 
att de på bestämd tid, går mot ett speciellt mål beläget kanske upp till 
10 km bort.10 Både Sovjetunionen och USA tog fram bottenliggande 
inkapslade torpedsystem (det som i USA benämns CAPTOR). Dessa 
vapensystem, som primärt är framtagna mot ubåt, kan vid en viss 
ubåtssignatur frigöra en torped, som sedan går mot målet. Vid run-

andra världskriget.5 Avtalsslutande parter till denna konvention och
som ännu inte har moderna minor, så att villkoren i Artikel 1 och Ar-
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utlöpt distans, har de flesta mariner löst så att den blir liggande på
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ubåtssignatur frigöra en torped, som sedan går mot målet. Vid run-
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dabordssamtalen i anslutning till San Remo Manual framkom att för 
dessa vapensystem som tekniskt kallas minor, kan andra folkrättsliga 
regler behöva följas. Hur de läggs, och var, kan göra det nödvändigt 
att följa andra regler som gäller för missiler och torpeder.11 

HK VIII har i vissa avseenden fått sedvanerättslig status, speciellt 
då för informationskravet om minerat område (Artikel 4).12 Bestäm-
melserna i HK VIII gäller inte för andra minor än för automatiska 
kontaktminor skriver professorn i folkrätt vid universitetet i Frankfurt 
an der Oder, Wolff Heintschel von Heinegg (Tyskland) – men oaktat 
detta finns en generell konsensus i statspraxis och i litteraturen att de 
sedvanerättsliga principerna, som kan härledas från Artikel 1, 2, 3 
och 5 måste beaktas vid minfällning även med moderna minor.13

XIII Haagkonventionen
XIII Haagkonventionen (HK XIII) beskriver neutrala staters rät-
tigheter och skyldigheter. Varje fientlig handling, som utförs av en 
krigförande makt på neutral stats territorialhav, är en neutralitets-
kränkning och är strängt förbjuden (Artikel 2). Exempel på neutra-
litetskränkning skulle kunna vara att minera neutral stats territori-
alhav. Genomgående för Haagreglerna är att en stat är krigförande 
eller neutral. Dagens ”icke-krigförande” fanns inte 1907.14 Sedvane-
rätten om neutrala staters rättigheter och skyldigheter kodifierades i 
och med HK XIII.

Londondeklarationen 1909
I Londondeklarationen 1909 antyds åtminstone implicit att blockad 
inte kan lösas med enbart minor (Artikel 2 och 18). Minor vid en 
blockad skall inte vara det enda medlet. Om minor används, skri-
ver von Heinegg, skall den stridande parten också ha örlogsfartyg i 
närheten. Anledningen är att ge en form av trygghet för fartyg, som 
svävar i osäkerhet.15 Londondeklarationen betraktas som sedvane-
rättsligt bindande.

Konvention om konventionella vapen, protokoll II, 1980
Konventionen om konventionella vapen, protokoll II, 1980 regle-
rar användning av antipersonella minor och förbud av försåtminor 

dabordssamtalen i anslutning till San Remo Manual framkom att för
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(Booby-traps). Vidare regleras hur mineringar skall vara utmärkta 
och att minor ska vara försedda med automatiska desarmeringsan-
ordningar. Flygfällda minor måste ha automatiska desarmeringsan-
ordningar och personminor måste gå att minröja samt ge utslag på 
vanliga mindetektorer. I Protokoll II handlar Artikel 1 om minfäll-
ning för att spärra av stränder, men skriver von Heinegg, vissa minor 
kan hamna i vattnet där det är upp till fem meter djupt. Även om 
protokoll II helt och hållet är skrivet för markkriget kan det komma 
att driva på utvecklingen av sjökrigets lagar ansåg experterna som 
arbetade fram San Remo Manual.16

Vid Sveriges deltagande i internationella fora har Sverige fört fram 
en precisering och modernisering av de folkrättsliga reglerna kring 
sjöminkrigföring. Sverige har föreslagit att minor förses med en 
anordning så att den blir ofarlig efter viss tid eller på kommando. 
Sverige har vidare föreslagit regler för att varna den civila sjöfarten, 
registrering av minfält och skyldighet att efter stridigheternas slut 
överlämna protokoll och bistå med minröjning. Den svenska folk-
rättsdelegationen har arbetat fram ett förslag till internationellt avtal 
om sjöminors användande.17 

Andra konventioner av marint intresse med koppling till minor

1971 Seabed Treaty
Treaty on the Prohibition of the Emplacement of Nuclear Weapons 
and Other Weapons of Mass Destruction on the Seabed and Ocean 
Floor and in the Subsoil Thereof (Seabed Treaty) är ett avtal om va-
penbegränsning, som binder parterna inte bara i fred utan också i 
väpnade konflikter skriver von Heinegg.18 Fördragsslutande stater 
förbinder sig att inte utrusta eller utplacera kärnvapen eller andra 
massförstörelsevapen och till dessa kopplade anläggningar, utskjut-
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Sedvanerätten om neutrala staters rättigheter och skyldigheter kodifierades i och med HK 
XIII. 

Londondeklarationen 1909 
I Londondeklarationen 1909 antyds åtminstone implicit att blockad inte kan lösas med enbart 
minor (Artikel 2 och 18). Minor vid en blockad skall inte vara det enda medlet. Om minor 
används, skriver von Heinegg, skall den stridande parten också ha örlogsfartyg i närheten. 
Anledningen är att ge en form av trygghet för fartyg, som svävar i osäkerhet.15 
Londondeklarationen betraktas som sedvanerättsligt bindande. 

Konvention om konventionella vapen, protokoll II, 1980 
Konventionen om konventionella vapen, protokoll II, 1980 reglerar användning av 
antipersonella minor och förbud av försåtminor (Booby-traps). Vidare regleras hur mineringar 
skall vara utmärkta och att minor ska vara försedda med automatiska 
desarmeringsanordningar. Flygfällda minor måste ha automatiska desarmeringsanordningar 
och personminor måste gå att minröja samt ge utslag på vanliga mindetektorer. I Protokoll II 
handlar Artikel 1 om minfällning för att spärra av stränder, men skriver von Heinegg, vissa 
minor kan hamna i vattnet där det är upp till fem meter djupt. Även om protokoll II helt och 
hållet är skrivet för markkriget kan det komma att driva på utvecklingen av sjökrigets lagar 
ansåg experterna som arbetade fram San Remo Manual.16 
 
Vid Sveriges deltagande i internationella fora har Sverige fört fram en precisering och 
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Andra konventioner av marint intresse med koppling till minor 
År Övergripande 

konvention 
Kap/ 
Art 

Angående Status 

1971 Sea Bed Treaty  Kärnvapen och massförstörelsevapen på havets botten 
utanför territorialhavet 

I kraft: 18 maj 1972 

1994 San Remo Manual  San Remo Manual har som mål att redovisa var folkrätten 
står idag kopplat till sjökriget.  

Ej juridiskt bindande 

1995 Wassenaar 
Arrangement 

 Kontroll av vapenexport Undertecknad av 
Sverige 1995 

Tabell: Utöver sjökrigets lagar finns det andra konventioner och dokument som påverkar 
användningen av minor (sjöminor). 

                                                
14  Bring, Ove, ”Om den marina neutralitetens utveckling – några reflexioner i anledning av en 
sjökrigsmanual”, Kungl. Örlogsmannasällskapet, Tidskrift i Sjöväsendet, nr. 3 (1996), s. 177-
185. Stater var enligt Haagreglerna antingen krigförande eller med automatik neutrala. 
Dagens mellanläge ”icke krigförande” existerade inte. Den kollektiva säkerhetens folkrätt från 
1945 tog delvis över Haagreglernas neutralitetsrätt från 1907. 
15  von Heinegg, s. 69. 
16  Doswald-Beck, s. 169 och von Heinegg, s. 60f. 
17  Anderberg, Bengt, Bring, Ove & Schantz, Birger, Utvecklingen av konventionella vapen, 
En sammanställning från humanitära utgångspunkter (Stockholm: UD, 
Folkrättsdelegationen, 1989), s 9. 
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massförstörelsevapen och till dessa kopplade anläggningar, utskjut-

2 I



22

ningsanordningar avsedda att testa eller utnyttja vapen på havsbot-
ten utanför statens territorialhavsgräns eller statens angränsande zon. 
Seabed Treaty tas med av den anledningen att en stat skulle kunna 
placera taktiska mindre kärnladdningar på botten med enda syfte att 
förstöra motståndarens ubåtar.

San Remo Manual
San Remo Manual är en modern presentation av den internationel-
la rätten (marina folkrätten) kopplad till viss progressiv utveckling. 
Hänsyn har tagits till den senaste tidens statspraxis och utveckling 
av den internationella rätten i form av FN-stadgan, havsrättskonven-
tionen och andra rättsliga dokument inom flyg- och miljöområdet. 
Utvecklingen av den internationella rätten, som rör sjökrig har i de 
flesta fall inte kodifierats. Enda undantaget är II Genèvekonventio-
nen, som dock mer handlar om sjuka och skeppsbrutna än sjökriget 
i stort. San Remo Manual är ett unikt dokument, som visar var den 
internationella rätten om sjökrig står idag, baserad på statspraxis och 
den traktatsrätt, som fortsatt äger sin giltighet. Manualen är inte ett 
bindande dokument.

The Wassenaar Arrangement (WA)
Wassenaar-arrangemanget (WA) är en internationell instans för kon-
troll av export av konventionella vapen och materiel med dubbla 
användningsområden. Målsättningen för WA är att vapen inte skall 
exporteras, som kan hota internationell fred och säkerhet. Flera av de 
33 medlemsländerna har en export av avancerade sjöminor. I motsats 
till landminor finns det inte något bra system för övervakning eller 
spårande av sjöminor.19 

Efterlevnaden av de folkrättsliga reglerna
Under det kalla kriget finns många exempel på stater som levt upp 
till de folkrättsliga reglerna men också många exempel där aktören 
helt underlåtit att följa dessa regler. Folkrätten styr i allmänhet om 
och hur mineringar kan läggas, om den marine chefen dessförinnan 
svarat på frågorna: när, var, vilka minor och hur länge. Ibland kan 
det också vara så att uppträdandet vid minerings- eller minröjningso-
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ten utanför statens territorialhavsgräns eller statens angränsande zon.
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perationer senare kommer att påverka folkrätten.

Minor skall bli ofarliga…
Även om det Indo-Pakistanska kriget inte varade mer än några veck-
or, sänktes mer än fem neutrala fartyg av minor. Efter konfliktens slut 
röjde Indien med hjälp av Sovjetunionen de minor, som hade lagts ut 
år 1971.20 Enligt HK VIII, Artikel 1(2) skall minor, som har svepts 
upp eller slitit sig vara självdesarmerande. Så var ingalunda fallet med 
de minor, som Pakistan lade ut vid inloppet till Chittagong.21 Långt 
senare gjorde Iran sig skyldig till samma brott under det s.k. tanker-
kriget (1984-88). De minor, som Iran använde, hade alltför ofta för 
dålig ankarwire och när minorna slet sig blev de inte desarmerade, 
vilket var ett allvarligt brott mot HK VIII, Artikel 1(2).22

Orientera om mineringen…
Incidenten i Korfukanalen är egentligen tre separata händelser efter 
andra världskriget, som fick ett rättsligt efterspel åren därpå, be-
nämnt (the) Corfu Channel Case. Efter en tidigare skärmytsling i maj 
1946 inträffade den andra incidenten den 22 oktober 1946, då de 
brittiska jagarna HMS Saumarez och HMS Volage blev minsprängda 
i sundet mellan Korfu och Albanien. Den tredje incidenten inträffade 
den 12-13 november 1946, då britterna minröjde Korfukanalen. Röj-
ningen utfördes på albanskt sjöterritorium för vilket Storbritannien 
inte hade fått Albaniens samtycke.23 I domen, (the) Corfu Channel 
Case vid den internationella domstolen, International Court of Jus-
tice (ICJ), konstaterades att Albanien hade skyldighet att informera 
om mineringens existens och läge:

The obligations incumbent upon the Albanian authorities con-
sisted in notifying, for the benefit of shipping in general, the ex-
istence of a minefield in Albanian territorial waters and in war-
ning the approaching British warships of the imminent danger 
to which the minefield exposed them. Such obligations are ba-
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of the freedom of maritime communication; and every State’s 
obligation not to allow knowingly its territory to be used for 
acts contrary to the rights of other States.24

Av domen framgick vidare att Storbritannien hade rätt till oskadlig 
genomfart innebärande att Albanien i fredstid inte har rätt att stoppa 
trafik genom sundet.

I kriget mellan Iran och Irak (1980-1988) minerade Iran ute på fritt 
hav utan att meddela omvärlden. USA anmälde att dessa mineringar 
hade lagts ut helt i strid med HK VIII Artikel 3. FN:s säkerhetsråd 
reagerade och fördömde de iranska mineringarna som ett hot mot 
den fria sjöfarten på internationellt vatten. FN:s säkerhetsresolution 
540 (S/RES/540 (1983)25  är ett tydligt bevis på Irans negligering av 
att orientera om utlagda mineringar.26 

Tidigt 1984 minerade USA på Nicaraguas sjöterritorium. I en dom 
1986 höll den internationella domstolen, International Court of Jus-
tice (ICJ) USA ansvarigt för att inte ha informerat om mineringarna 
eller deras läge. ICJ hade tagit i beaktande att en stat, som minerar 
också måste orientera om mineringens existens och mineringarnas 
läge för att skydda säkerheten för den oskadliga sjöfarten. Denna 
princip har blivit sedvanerätt.27 

Oskadliga efter en bestämd tid…
Som en försiktighetsåtgärd skall minor efter en viss tid bli desarme-
rade. Som exempel kan nämnas USA:s minering av Sydvietnams inre 
vatten och territorialhav, Haiphongs hamn och ett antal andra ham-

Den minsprängda brittiska jagaren HMS Volage under bogsering till den dåvarande brittiska marinba-
sen i Valetta på Malta. Fotograf: Okänd
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nar i maj 1972. De amerikanska minorna var så konstruerade att de 
desarmerades automatiskt efter sex månader.28 

Röj egna minor…och orientera
Efter att kriget Yom Kippur (1973) avslutats, tog Egypten på sig an-
svaret för att röja egna minor i Suezkanalen och i Röda havet (helt 
enligt intentionerna i HK VIII, Artikel 5). Egypten hade dessvärre 
inte rätt utrustning utan bad andra stater om hjälp med minröjningen. 
Bland medverkande stater fanns USA och Storbritannien. Röjning 
pågick under 1973 och 1974 och kanalen blev inte segelbar förrän 
1975.29 Enligt VIII Haagkonventionen, Artikel 5 skall en stat, efter 
kriget, orientera ex-fienden om minor som lagts utanför dennes kust. 

Efter Gulfkriget (2 augusti 1990 – 28 februari 1991), när avta-
let om eld upphör trätt i kraft, överlämnade irakierna uppgifter om 
minfälten till FN-koalitionen. Därmed hade Irak (till del) uppfyllt de 
sedvanerättsliga regler, som finns i HK VIII, Artikel 5.

Vissa geografiska begränsningar av mineringar

Krigförandes territorialhav och inre vatten
I HK VIII finns ingen begränsning för mineringar utanför neutrala 
staters territorialhav. Sjöstridskrafter kan enligt San Remo Manual få 
utföra stridshandlingar på de krigförandes territorialhav, inre vatten, 
land, i den exklusiva ekonomiska zonen (EEZ) och på kontinental-
sockeln, i förekommande fall även på de krigförandes arkipelaghav. 
Stridshandlingar får även förekomma på det fria havet och på neutra-
la staters EEZ och kontinentalsockel med vissa förbehåll. I San Remo 
Manual påpekas att stater, som minerar i neutrala staters tilläggszon, 
EEZ eller på dess kontinentalsockel, skall meddela staten och för-
säkra sig om att mineringars storlek, typ av minor inte riskerar skada 
konstgjorda öar, installationer och konstruktioner och så långt möj-
ligt inte begränsar den neutrala statens prospektering och utvinning 
av naturresurser i zonen. Vederbörlig respekt skall också ges för att 
värna den marina miljön. I San Remo Manual uppmanas de krigfö-
rande att inte utföra stridshandlingar i områden med sällsynta eller 
känsliga ekosystem, eller i miljöer som innehåller utarmade, hotade 
eller utrotningshotade arter eller andra former av marint liv.30 Om 
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krigförande stat minerar i en neutral stats territorialhav eller inre vat-
ten, är det en fientlig handling. Förbudet framgår av HK XIII, Artikel 
2. Denna regel har senare blivit överflyglad av den mer generella Ar-
tikel 2(4) i FN-stadgan.

Neutral stat får, som tidigare nämnts, minera utanför sin egen kust, 
men måste agera efter samma regler och försiktighetsmått som krig-
förande. Neutral stat skall informera sjöfarten och meddela reger-
ingar var mineringar lagts (HK VIII, Artikel 4). En stat får däremot 
inte mer än temporärt stänga av oskadlig genomfart för främmande 
fartyg om sådan avstängning är nödvändig för statens säkerhet.31 

Neutral stat begår inte neutralitetsbrott om den röjer minor, som 
lagts ut i strid med internationell rätt. Denna punkt återspeglar den 
rätt, som neutrala stater har att aktivt vidta åtgärder för att hävda 
sina rättigheter, utan förvarning och möjligen också på bekostnad av 
en av parterna i konflikten, i fall en av de krigförande bryter mot till-
lämpliga bestämmelser i internationell rätt angående minkrigföring. 
Som sådan är det ett undantag till de traditionella reglerna för opar-
tiskhet.32 

Internationella sund/motsv. 
Av förklarliga skäl behandlas inte internationella sund och med det-
ta det djupt förknippade begreppet transitpassage i HK VIII. Enligt 
havsrättskonventionen, United Nations Convention on the Law of 
the sea (LOSC), skall staten (staterna) garantera rätten till fri passage 
i internationella sund eller anvisa annan rutt. Transitpassage får inte 
stoppas i internationella sund om inte ”bekvämliga” alternativa rut-
ter kan anordnas.33 I fredstid får okontrollerbara minor inte läggas ut 
i internationella sund. Det är troligt att säkerhetsintressen kan få en 
stridande part att stänga ett internationellt sund temporärt. En sådan 
stängning kommer att vara legitim enbart i exceptionella fall och om 
den blir kortvarig skriver von Heinegg.34 Även om det uttryckligen 
inte är förbjudet att minera internationella sund så har krigförande 
inte obegränsade rättigheter att minera dessa farvatten.

Fritt hav
Minering på det fria havet har utomordentligt få juridiska begräns-
ningar. von Heinegg skriver att: ”I synnerhet [HK VIII], Artikel 3, 
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som underförstått uppenbarligen accepterar att de krigförande kan 
minera var som helst på det fria havet”. Detta står i bjärt kontrast 
till preambeln till HK VIII: ”Inspired by the principle of the freedom 
of sea routes, the common highway of all nations”. Även om det är 
tillåtet att minera på fritt hav så är det inte obegränsat skriver von 
Heinegg.35 I San Remo Manual konstateras att den stat, som minerar 
på fritt hav, skall visa ”vederbörlig hänsyn” till den legitima rätten 
att använda det fria havet. Den stat, som minerar, skall säkerställa 
skyddet för den oskadliga sjöfarten och då särskilt neutrala staters 
fartyg. Skyddsåtgärder kan vara att anvisa en alternativ rutt, tilldela 
lots eller att eskortera fartygen så att de kan passera minfarligt om-
råde utan att skadas.36

Minering i fredstid
En stat har rätt att när som helst lägga både okontrollerbara och kon-
trollerbara minor på inre vatten utan att orientera omvärlden. Om 
statens säkerhet är hotad, har staten rätt att minera även på territo-
rialhavet. Om minorna är okontrollerbara krävs att staten orienterar 
om deras existens och läge. En stat får däremot inte mer än tillfälligt 
hindra oskadlig genomfart genom territorialhavet för främmande far-
tyg om sådan avstängning är nödvändig för statens säkerhet.37 Mi-
norna skall röjas eller göras ofarliga så fort säkerhetshotet försvunnit. 
Professor Ove Bring och doktoranden i folkrätt vid Försvarshögsko-
lan och Åbo Akademi Anna Körlof skriver att: ”En strandstats minut-
läggning på eget territorialvatten i ett skymningsläge är inte folkrätts-
ligt utesluten, men måste då ske så att rätten till oskadlig genomfart 
inte äventyras.”38

Kontrollerade minor må läggas ut på fritt hav i fredstid om de inte 
påverkar den oskadliga sjöfarten. Detta skall balanseras mot nödvän-
digheten till självförsvar, tidsutdräkt m.m. Kontrollerbara minor utgör 
ingen fara för den oskadliga sjöfarten och behöver därför inte tillkän-
nages. I extremfallet, just innan ett angrepp, kan en stat i självförsvar 
minera med okontrollerade minor på fritt hav. Mineringens läge skall 
då tillkännages och staten måste ha marin närvaro (övervakningsfar-
tyg) för att varna oskadlig sjöfart. Alla dessa okontrollerbara minor 
måste dessutom röjas eller oskadliggöras så fort som hotet är över.39

som underförstått uppenbarligen accepterar att de krigförande kan
minera var som helst på det fria havet". Detta står i bjärt kontrast
till preambeln till HK VIII: "Inspired by the principle of the freedom
of sea routes, the common highway of all nations". Även om det är
tillåtet att minera på fritt hav så är det inte obegränsat skriver von
Heinegg.35 I San Remo Manual konstateras att den stat, som minerar
på fritt hav, skall visa "vederbörlig hänsyn" till den legitima rätten
att använda det fria havet. Den stat, som minerar, skall säkerställa
skyddet för den oskadliga sjöfarten och då särskilt neutrala staters
fartyg. Skyddsåtgärder kan vara att anvisa en alternativ rutt, tilldela
lots eller att eskortera fartygen så att de kan passera minfarligt om-
råde utan att skadas.36

Minering i fredstid
En stat har rätt att när som helst lägga både okontrollerbara och kon-
trollerbara minor på inre vatten utan att orientera omvärlden. Om
statens säkerhet är hotad, har staten rätt att minera även på territo-
rialhavet. Om minorna är okontrollerbara krävs att staten orienterar
om deras existens och läge. En stat får däremot inte mer än tillfälligt
hindra oskadlig genomfart genom territorialhavet för främmande far-
tyg om sådan avstängning är nödvändig för statens säkerhet.37 Mi-
norna skall röjas eller göras ofarliga så fort säkerhetshotet försvunnit.
Professor Ove Bring och doktoranden i folkrätt vid Försvarshögsko-
lan och Åbo Akademi Anna Körlof skriver att: "En strandstats minut-
läggning på eget territorialvatten i ett skymningsläge är inte folkrätts-
ligt utesluten, men måste då ske så att rätten till oskadlig genomfart
inte äventyras.""

Kontrollerade minor må läggas ut på fritt hav i fredstid om de inte
påverkar den oskadliga sjöfarten. Detta skall balanseras mot nödvän-
digheten till självförsvar, tidsutdräkt m.m. Kontrollerbara minor utgör
ingen fara för den oskadliga sjöfarten och behöver därför inte tillkän-
nages. I extremfallet, just innan ett angrepp, kan en stat i självförsvar
minera med okontrollerade minor på fritt hav. Mineringens läge skall
då tillkännages och staten måste ha marin närvaro (övervakningsfar-
tyg) för att varna oskadlig sjöfart. Alla dessa okontrollerbara minor
måste dessutom röjas eller oskadliggöras så fort som hotet är över."

2 7



28

Avslutning
Minan är ett effektivt stridsmedel i väpnade konflikter. Äldre minors 
karaktär gör att de används urskillningslöst. De drabbar inte bara 
fiendens örlogsfartyg utan också den oskadliga sjöfarten. Detta gjor-
de att regler togs fram för deras användning. Främst bland dessa är 
Haagkonvention VIII från 1907. Teknikförändringar under och efter 
kalla kriget (runt 1990) gör att minan är ett mycket effektivt vapen 
även vid lågintensitetskonflikter.

Även om många stater har sökt följa folkrätten vid sjöminkrigfö-
ring under kalla kriget, kan vi också se en mängd aktörer, som totalt 
har ignorerat den internationella rättens spelregler. Det finns nu ett 
behov av att förnya eller förbättra sjökrigets lagar så att de är bättre 
anpassade till modern teknik och nya aktörer. Förr var aktören alltid 
en stat. Idag kan aktören vara en substatsaktör eller en ickestatsak-
tör. I framtiden kan vi komma att vara oroliga för att minparken inte 
bara disponeras av stater utan också av skurkstater, svaga stater och 
ickestatsaktörer som al-Qaida eller andra terroristorganisationer.

Bruk av sjöminor under kalla kriget
Av Johan Fischerström

Det behövs inga djuplodande analyser för att påstå att sjöminan un-
der årens lopp har varit ett ofta använt och effektivt vapensystem 
över hela världen. Bara det faktum att sjöminan har sänkt och skadat 
fler fartyg och mer tonnage än alla andra vapensystem tillsammans 
talar sitt tydliga språk. Och själva har vi inte varit förskonade trots 
att vi inte deltagit i krig under de senaste 200 åren. Det lades ju ut 
ca 175 000 minor i det neutrala Sveriges omgivande farvatten under 
de båda världskrigen. I sanning en ansenlig mängd, som – även om 
de inte var riktade mot oss – i hög grad påverkade såväl vår militära 
som vår civila verksamhet under krigen. Minan har även fortsatt att 
vara ett beprövat och verksamt vapensystem och under kalla kriget 
har sjöminan använts och påverkat skeenden vid ett flertal kriser eller 
krig runt vår jord. De viktigaste och mest uppmärksammade händel-
serna berörs här nedan. 
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Koreakriget
Under Koreakriget var FN-styrkorna mycket beroende av sjötranspor-
ter på grund av den dåliga infrastrukturen i landet. Efter en lyckad 
landstigning i Inchon, förflyttades fronten snabbt norrut, varvid stort 
behov av nya stödjepunkter utmed kusten erfordrades. Hamnen i 
Wonsan utsågs till en sådan och för att säkra området planerades en 
landstigning i området. För att försvåra en dylik landstigning, började 
nordkoreanerna med hjälp av synnerligen primitiva medel (sampaner, 
djonker m.m.) lägga ut minor i och utanför hamnarna Wonsan och 
Chinnampo. Med enkla medel lades på kort tid ut ca 2 000-3 000 av-
ståndsminor i det tänkta landstigningsområdet. Utläggningen över-
raskade FN-styrkorna och fick som en direkt konsekvens att landstig-
ningen fick skjutas upp i nära en vecka. Därefter krävdes ytterligare 
tre veckors minröjning innan hamnarna kunde utnyttjas som plane-
rade stödjepunkter för erforderligt underhåll m.m. Med hjälp av mi-
nan hade således ett litet land med få och enkla resurser inte bara 
åstadkommit total överraskning, utan även kunnat fördröja de vida 
överlägsna styrkornas framryckning. 

Vietnamkriget
För att försvåra och om möjligt förhindra tillförsel av främst vapen 
till de nordvietnamesiska styrkorna, beslöt sig amerikanarna för att 
flygminfälla utanför de största nordvietnamesiska hamnarna i Ton-
kinbukten. Eftersom nordsidan saknade minröjningsresurser, fick 
minfällningen avsedd effekt, då all sjötrafik till och från de berörda 
hamnarna upphörde. En del av den senare fredsöverenskommelsen 
innebar att amerikanarna efter kriget tvingades röja alla sina egna 
mineringar i nordvietnamesiska farvatten. Så skedde också och det 
blev första gången som helikopterminsvepning kom att genomföras 
i större samordnade operationer tillsammans med minsvepare.  Med 
anledning av den undermåliga infrastrukturen tvingades den ame-
rikanska krigföringen i Sydvietnam utnyttja flodsystemen i stor ut-
sträckning för att effektivt kunna förflytta trupp, föra fram underhåll 
etc. Nordvietnameserna var naturligtvis inte sena med att med enkla 
medel minera i flodsystemen vilket bland annat orsakade amerikan-
ska förseningar, omdisponeringar, taktiska anpassningar, band upp 
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resurser m.m. I samband med fredsförhandlingarna fick amerikanar-
na även ansvar för all minröjning i inlandsfarvatten. 

Irak-/Kuwaitkriget
I slutet av 1990 stod det klart att ett militärt angrepp av allierade 
styrkor mot Irak var nära förstående för att befria Kuwait från den 
irakiska invasionen, som Saddam Hussein lät genomföra i början av 
augusti samma år. Då började irakierna i skydd av mörkret och med 
hjälp av enkla fartyg/båtar att lägga ut minor utanför den kuwaitiska 
kusten. Sammanlagt lades cirka 1 300 minor av olika slag (avstånds- 
såväl som kontaktminor) ut. Trots att de gigantiska amerikanska un-
derrättelseresurserna var fokuserade mot ett förhållandevis begränsat 
område (Irak/Kuwait) inför Desert Storm, kunde de inte klarlägga 
minhotet före krigsutbrottet 17 januari 1991. Denna osäkerhet fick 
till följd att den planerade landstigningsoperation, som skulle genom-
föras i Kuwait av amerikanska marinkårsförband, fick ställas in. Det-
ta var en stor besvikelse för de marinkårsförbanden, som i flera dygn 
varit embarkerade på amerikanska fartyg i Persiska viken i avvaktan 
på en landstigning. Marinkåren kom helt enkelt inte iland, som det 
var tänkt. I samband med fredsuppgörelsen lämnade irakierna över 
vederhäftig dokumentation över var minor lagts ut, antal, vilken typ 
av minor etc.

Trots att de allierade hade fått bra information över var de ca 1 300 
minorna lagts, tog det cirka ett år för en internationell minröjnings-
styrka om cirka 25 fartyg att säkerställa att området utanför den ku-
waitiska kusten var minfritt. Och då skall man veta att området – om 
den skulle jämföras med Stockholms skärgård - ungefär motsvarar en 
sträcka från Söderarm till Landsort.

Balkankriget
I 1990-talets krig på Balkan hade minkrigföring ingen framträdande 
plats. Ett närbesläktat problem uppstod dock, då de allierade strids-
flygplan som startat från Italien, inte tilläts landa där med tunga va-
pen i form av bomber, raketer, robotar etc. Det innebar, att om de inte 
gjort sig av med vapnen under genomfört uppdrag, var de tvungna att 
fälla vapnen i ett särskilt område i havet utanför Italien. Detta i sin 
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tur medförde att det avsedda fällningsområdet blev ”kontaminerat” 
med farlig stridsammunition, som senare skulle kunna utgöra fara 
för handelssjöfart, fiske och turism. Det var således nödvändigt att 
rensa fällningsområdet från all farlig ammunition. Så gjordes också 
med hjälp av en internationell minröjningsstyrka.

Störningar i den civila sjötrafiken
Minor har inte bara använts i krig för att försvåra, alternativt under-
lätta militära operationer. Historien visar att minor även i fredstid av 
olika skäl lagts ut i områden som på ett väsentligt sätt negativt har 
påverkat den civila sjöfarten. Som tidigare nämnts (sidan 27) min-
sprängdes två brittiska jagare i Korfukanalen 1946. Det visade sig 
att Albanien på ett regelvidrigt sätt minerat kanalen och på så sätt 
förhindrat trafik genom sundet. Då britterna bara några veckor ef-
ter incidenten hade minröjt kanalen, kom händelsen dock inte att få 
några större konsekvenser för den civila sjötrafiken.

Värre var det då med Suezkanalen. Redan i samband med sexda-
garskriget i juni 1967 stängdes kanalen för all sjötrafik på grund av 
minor samt att den bland annat hade blockerats med sjunkna fartyg. 
Motsättningarna mellan Egypten och Israel bidrog till att hindren fick 
ligga kvar lång tid innan kanalen kunde rensas. Det var först sedan 
Yom Kippur-kriget 1973 hade avslutats, som reella aktiva åtgärder 
vidtogs i syfte att rensa Suezkanalen och Röda havet från minor och 
andra hinder så att kanalen åter kunde öppnas för handelssjöfart. 
Först 1975 – efter att ha varit stängd i åtta år – kunde kanalen öpp-
nas för den civila sjötrafiken. Sjöminan hade därmed medverkat till 
ett avsevärt ekonomiskt avbräck för bland annat handelssjöfarten. 

Men störningar i detta område skulle fortsätta. I juli 1984 inträf-
fade ett flertal mystiska explosioner i Röda havet och i Suezsundet 
varvid nära 20 handelsfartyg av olika nationalitet skadades. Till en 
början misstänktes att minor lagts ut i terrorsyfte av Islamiska Jihad, 
men senare stod det klart att utläggningen hade genomförts av det 
libyenflaggade handelsfartyget Ghat. Minorna kom att utgöra ett 
stort hot mot all olje- och annan sjötrafik, som normalt trafikerar 
området. Minhotet påverkade även ett stort antal pilgrimer, som var 
på väg till och från Mecka. Terrorister hade överraskande och med 
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enkla medel utnyttjat minkrigföring i ett strategiskt område och där-
med ånyo ställt till med stora störningar för den internationella han-
delstrafiken. Ett 25-tal minröjningsenheter från sex nationer krävdes 
för att säkerställa att området åter skulle kunna trafikeras.

Några erfarenheter
En allmän sanning i militära sammanhang är att medel föder motme-
del. Av någon anledning är det uppenbarligen inte någon allmängiltig 
sanning som drabbat minvapnet – i alla fall inte i ett internationellt 
perspektiv. Minan, som är ett billigt vapensystem, består över tiden 
medan minröjningen tenderar att glömmas bort mellan krig/kriser. 
Inte minst är detta påtagligt inom den amerikanska marinen med 
dess kännbara erfarenheter från bland annat Koreakriget, Vietnam-
kriget och Desert Storm. Amerikanerna har ett antal gånger i ordets 
rätta bemärkelse gått ”på en mina” i form av såväl undermåliga un-
derrättelser om minhotet som otillräckliga minröjningsresurser, vil-
ket på ett påtagligt sätt påverkat deras militära operationer i olika 
krig. Detta har i efterhand lett till stark kritik och kraftfulla politiska 
krav på konkreta åtgärder för att förbättra motåtgärderna (minröj-
ningsförmågan). Men i takt med att tiden förflyter efter fredsslut, har 
även trycket i debatten en tendens att avta och då budgetnedskär-
ningar blir aktuella, förefaller oftast tidigare erfarenheter ha glömts 
bort. Andra vapensystem som marinflyg, ubåtar och ytattack är helt 
enkelt betydligt attraktivare vapenslag och synes alltid gå vinnande 
ut i jämförelse med minröjningen. Känslan är att politiker och mili-
tärer ingenting har lärt av tidigare erfarenheter. Det är förvånansvärt 
att ”lessons learned” uppenbarligen inte tyckts ha gällt minvapnet i 
ett internationellt perspektiv under kalla kriget.

En annan viktig lärdom är att minröjning kräver stora resurser och 
då ofta större sådana, än vad ett enskilt land kan ställa upp med. 
Minröjning är därför en verksamhet som med fördel kan genomföras 
med internationellt samordnade förband, vilket med stor framgång 
visat sig vid ett antal tillfällen under och efter kalla kriget. Minröj-
ning är dessutom utomordentligt tidsödande. Först 30 år efter andra 
världskrigets slut kunde Sveriges omgivande vatten förklaras minfria. 
Ett år tog det att säkerställa ett minfritt område utanför Kuwait ef-
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ter Operation Desert Storm och i slutet av 1960-talet till början av 
1970-talet var Suezkanalen stängd i åtta år. 

Den svenska handelsflottans situation strax före, 
under och efter andra världskriget
Av Sten Göthberg

Trots att Sverige inte direkt deltog som krigförande land i andra 
världskriget, kom kriget att starkt påverka landet, inte mist ur ett 
handels- och folkförsörjningsperspektiv. Den 1 september 1939 an-
fölls Polen av Tyskland. Två dagar senare gick Storbritannien och 
Frankrike med i andra världskriget. Den 1 april 1940 ockuperades 
Danmark och Norge av Tyskland och den 9 april upprättades den s.k. 
Skagerrackspärren som på ett påtagligt sätt kom att påverka Sveriges 
utrikeshandel under kriget. Den svenska regeringens uppfattning var 
att kriget bröt ut samma dag som Storbritannien förklarade Tysk-
land krig, dvs. den 3 september. Samma dag kl. 1100 på förmiddagen 
började därför den svenska krigsolycksfallsförsäkringen att gälla till 
förmån för svenska medborgare ombord på svenska handelsfartyg.

Lejdtrafiken och Skagerackspärren
När den kraftigt minerade Skagerrackspärren upprättades, befann sig 
närmare 7 000 svenska sjömän och fiskare ute på internationellt vat-
ten och dessa sjöfarare kom under ett flertal år att vara helt avskurna 
från Sverige. Denna spärr, som även omgärdades av en utomordent-
ligt kraftig minering, fick mycket stora konsekvenser för Sverige och 
dess folkförsörjning och handel, då den svenska handelsflottan dela-
des i två delar av spärren. Av den totala svenska handelsflottan på 1,8 
miljoner dödviktston spärrades ca 950 000 ton svenskt tonnage in 
av spärren, medan ca 850 000 ton svenskt tonnage, som huvudsak-
ligen bestod av linjefartyg och tankfartyg, hamnade utanför spärren. 
Vid krigets slut återstod endast ca 350 000 ton och hälften av den 
s.k. uteflottan förlorades under kriget vid tjänstgöring i de allierades 
konvojer.

De svenska fartyg som låg i hamn och lastade och lossade blev kvar 
där, trots att de var klara för avgång. De fartyg som låg utanför den 
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ten och dessa sjöfarare kom under ett flertal år att vara helt avskurna
från Sverige. Denna spärr, som även omgärdades av en utomordent-
ligt kraftig minering, fick mycket stora konsekvenser för Sverige och
dess folkförsörjning och handel, då den svenska handelsflottan dela-
des i två delar av spärren. Av den totala svenska handelsflottan på 1,8
miljoner dödviktston spärrades ca 950 000 ton svenskt tonnage in
av spärren, medan ca 850 000 ton svenskt tonnage, som huvudsak-
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Vid krigets slut återstod endast ca 350 000 ton och hälften av den
s.k. uteflottan förlorades under kriget vid tjänstgöring i de allierades
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minerade spärren på väg hem med gods fick avbryta hemresan och 
gå till lämplig utländsk hamn. Ett flertal av dessa fartyg fick upp-
drag för utländska rederier och varuägare och gjorde goda affärer. 
De svenska fartyg, som vid krigsutbrottet låg i norska hamnar eller 
seglade i norskt vatten, blev antingen tyskt krigsbyte eller sänktes av 
tyskarna. Det var inte bara i västerhavet som det förekom utbredda 
minfält, vilka orsakade stora skador på handels- och fisketonnage. 
Även i Östersjön fanns stora minfält, som även de orsakade stora 
skador och utgjorde stort hinder för handelssjöfarten. När Falster-
bokanalen åter kunde öppnas under våren 1942 innebar detta att 
en stor del av handelstonnaget kunde passera kanalen och därmed 
undvika minriskerna i Östersjön.

Den så viktiga fria handeln länder emellan begränsades starkt un-
der kriget, för att inte säga upphörde helt eller delvis under olika 
perioder under kriget och Sverige blev starkt isolerat från sina viktiga 
handelspartners i omvärlden. En del av de svenska fartyg som befann 
sig utanför spärren, fick göra enstaka resor till Sverige som s.k. lejd-
båtar. Detta innebar att de krigförande länderna garanterade dessa 
fartyg fri lejd till och från Sverige. Sveriges neutralitet under kriget 
var i detta avseende helt avgörande. Trots garantin om fri lejd gick 
tolv svenska handelsfartyg förlorade genom totalförlisning som en 
direkt följd av krigshandlingar. 165 svenska ombordanställda sjömän 
miste livet. Detta får trots allt i det totala sammanhanget anses som en 
låg siffra, då dessa fartyg passerade både Nordsjön och Nordatlanten.

Att lejdtrafiken fungerade så pass väl var i huvudsak skeppsreda-
re Gunnar Carlssons förtjänst, som under kriget var verkställande 
direktör för Transatlantic. Han förhandlade personligen med både 
tyskar och britter, vilket möjliggjorde garanterad fri lejd för vissa 
svenska handelsfartyg. Gunnar Carlssons ovärderliga insatser i detta 
avseende kan inte nog poängteras. Då dessa lejdfartyg var Sveriges 
enda officiella förbindelse med länder utanför Östersjön var varorna 
som fraktades av utomordentligt stor betydelse för den så viktiga 
och tidvis mycket begränsade folkförsörjningen. Om inte lejdtrafiken 
fungerade under kriget var det enda alternativet att ta in varor via 
andra avlägsna hamnar som exempelvis Murmansk och Vladivostok. 

Det första lejdfartyget, som eskorterades genom spärren var Trans-
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atlantics Gullmaren, som efter last-
ning i New York skulle angöra Göte-
borgs hamn i slutet av december 1940. 
En kuriositet i sammanhanget var att 
Gunnar Carlsson personligen från sitt 
hem i Göteborg kunde lotsa fartyget 
genom spärren via telefonkontakt. Den 
minnesgode Carlsson hade lagt koordi-
naterna på minnet, vilket fick helt av-
görande betydelse för den lyckliga es-
korten, då Bergen Radios station hade 
bombats av britterna och således inte 
kunde användas i sambandssyfte.

Sjöfartskommittén av 1939
Strax före krigsutbrottet i september 1939 hade vissa svenska lagar 
trätt i kraft, vilka innebar att den svenska regeringen kunde kontrol-
lera den svenska utrikessjöfarten och fartygsförsäljningar till utlan-
det. Den av Sveriges Redareförening tillsatta ”Sjöfartskommittén av 
1939” kom under hela andra världskriget att spela en utomordentlig 
viktig roll. Det blev denna kommittés uppgift att vara avtalsslutande 
part vid de olika handels- och andra avtal, som slöts under kriget 
mellan Sverige och de krigförande parterna. Det var också Sjöfarts-
kommittén som fördelade de olika lejdbåtsresorna mellan de större 
rederierna i Sverige. Det var bl.a. i denna kommitté, som Gunnar 
Carlsson gjorde sina ovärderliga insatser för Sverige.

Under kriget fick neutrala Sverige endast handla med andra neu-
trala stater. Innan Japan anföll den amerikanska flottbasen i Stilla 
Havet, gick de flesta av de svenska lejdresorna till den amerikanska 
ostkusten. I och med att USA blev krigförande land, upphörde i stort 
sett de svenska lejdresorna dit. Istället kom Argentina att bli en ut-
omordentligt viktig handelsnation. Av totalt 2,4 miljoner ton, som 
skeppades via lejdtrafiken, kom ca 600 000 ton från Argentina. De 
svenska importvarorna var i huvudsak ris, kaffe, olja, bomull och 
spannmål, alla mycket uppskattade varor, som i Sverige periodvis 
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kom att beläggas med ransonering. De huvudsakliga exportvarorna 
var papper och pappersmassa. Lejdtrafiken var av största betydelse 
för den svenska folkförsörjningen och var även viktig rent psykolo-
giskt. Trafiken möjliggjorde en väsentlig kontakt med omvärlden för 
ett i övrigt isolerat Sverige. Lejdtrafiken var dock inte okomplicerad. 
Både Tyskland och Storbritannien ställde stora krav på Sverige och 
hotade att upphäva garantierna avseende den fria lejden om inte de-
ras krav tillgodosågs. 

Den svenska varvsindustrin gick för högtryck och Norge, som un-
der kriget förlorat en stor del av sin handelsflotta genom minspräng-
ningar och flygattacker, hade stora beställningar vid svenska varv. 
När fartygen var leveransklara, var det inte ovanligt att britterna ge-
nom statliga medel ville ha tillgång till dessa nybyggen. Än bättre var 
det om britterna dessutom kunde tillgodogöra sig lasten ombord.

Lysekilstrafiken
Både tyskar och britter var väl medvetna om att Sverige exporterade 
kullager från Svenska Kullagerfabriken (SKF) i Göteborg. Exporten 
av kullager, som var ytterligt värdefulla varor, exporterades till stor 
del till Storbritannien och utskeppades från Lysekil. Tyskarna var 
också i stort behov av kullager och hotade att förbjuda den för Sve-
rige väl fungerande lejdtrafiken om inte exporten till Storbritannien 
upphörde. Sverige exporterade även kullager till Tyskland i en sådan 
omfattning att engelsmännen hotade att bomba SKF:s fabriker i syfte 
att förhindra eller i alla fall minska exporten till Tyskland. Sverige 
exporterade trävaror, pappersmassa och malm samt de viktiga kul-
lagren till Tyskland samt importerade kol och koks, som var mycket 
eftertraktade konsumtionsvaror för det svenska folkhushållet och in-
dustrin. Som ett resultat av handelsavtalen mellan Sverige och Tysk-
land, träffades under sommaren 1940 en reviderad s.k. transiterings-
överenskommelse med Tyskland, som innebar att Sverige godkände 
en viss transort av militär materiel och manskap genom Sverige. Den 
icke okontroversiella s.k. transiteringstrafiken var ett faktum.

Beroende på den allt ökande kullagerexporten till Storbritannien 
inom ramen för den s.k. Lysekilstrafiken stoppade tyskarna lejdtra-
fiken i oktober 1943 och fram till januari 1944 kom endast ett enda 

kom att beläggas med ransonering. De huvudsakliga exportvarorna
var papper och pappersmassa. Lejdtrafiken var av största betydelse
för den svenska folkförsörjningen och var även viktig rent psykolo-
giskt. Trafiken möjliggjorde en väsentlig kontakt med omvärlden för
ett i övrigt isolerat Sverige. Lejdtrafiken var dock inte okomplicerad.
Både Tyskland och Storbritannien ställde stora krav på Sverige och
hotade att upphäva garantierna avseende den fria lejden om inte de-
ras krav tillgodosågs.

Den svenska varvsindustrin gick för högtryck och Norge, som un-
der kriget förlorat en stor del av sin handelsflotta genom minspräng-
ningar och flygattacker, hade stora beställningar vid svenska varv.
När fartygen var leveransklara, var det inte ovanligt att britterna ge-
nom statliga medel ville ha tillgång till dessa nybyggen. Än bättre var
det om britterna dessutom kunde tillgodogöra sig lasten ombord.

Lysekilstrafiken
Både tyskar och britter var väl medvetna om att Sverige exporterade
kullager från Svenska Kullagerfabriken (SKF) i Göteborg. Exporten
av kullager, som var ytterligt värdefulla varor, exporterades till stor
del till Storbritannien och utskeppades från Lysekil. Tyskarna var
också i stort behov av kullager och hotade att förbjuda den för Sve-
rige väl fungerande lejdtrafiken om inte exporten till Storbritannien
upphörde. Sverige exporterade även kullager till Tyskland i en sådan
omfattning att engelsmännen hotade att bomba SKF:s fabriker i syfte
att förhindra eller i alla fall minska exporten till Tyskland. Sverige
exporterade trävaror, pappersmassa och malm samt de viktiga kul-
lagren till Tyskland samt importerade kol och koks, som var mycket
eftertraktade konsumtionsvaror för det svenska folkhushållet och in-
dustrin. Som ett resultat av handelsavtalen mellan Sverige och Tysk-
land, träffades under sommaren 1940 en reviderad s.k. transiterings-
överenskommelse med Tyskland, som innebar att Sverige godkände
en viss transort av militär materiel och manskap genom Sverige. Den
icke okontroversiella s.k. transiteringstrafiken var ett faktum.

Beroende på den allt ökande kullagerexporten till Storbritannien
inom ramen för den s.k. Lysekilstrafiken stoppade tyskarna lejdtra-
fiken i oktober 1943 och fram till januari 1944 kom endast ett enda

36



37

svenskt fartyg fram till Göteborg. Inom ramen för ett nytt avtal, som 
reglerade lejdtrafiken tilläts endast sex fartyg per månad i vardera 
riktningen trafikera Sverige. Lejdtrafiken fungerade därefter i stort 
sätt enligt avtalen och uppgjorda överenskommelser fram till freds-
slutet. I slutet av 1944 hade 218 lejdfartyg angjort svenska hamnar 
och 219 lämnat svenska hamnar med viktiga varor för den svenska 
importen och exporten.  Kullagerexporten inom ramen för Lysekils-
trafiken fungerade i stort sätt bra fram till fredsslutet. Sjöfartskom-
mittén av 1939 hade gjort mycket betydelsefulla insatser och kom-
mittén finns än idag inom Sveriges Redareförenings organisation om 
än i ”malpåse”.

I stort sett var halva svenska handelsflottan upplagd 1944. Detta 
berodde på att den tidigare så viktiga handeln med de tidigare neu-
trala staterna Spanien och Portugal upphörde i och med den tyska 
invasionen i Normandie. Sverige fick, som tidigare sagts, enbart be-
driva handel med neutrala stater. Under andra världskriget förlora-
de Sverige sammanlagt närmare 270 handelsfartyg, de flesta genom 
minsprängning, och ca 1 400 sjömän fick sätta livet till. Tas dessutom 
hänsyn till det antal sjömän, som seglade under utländska flaggor 
samt alla fiskare, torde siffran uppgå till närmare 2 000 sjömän, som 
fick sätta livet till under kriget.

Äreminne
I syfte att hedra alla dessa sjöfarare, som tjänade Sverige med livet 
som insats under andra världskriget, sattes i slutet av 1980-talet upp 
mässingsplattor med alla omkomna sjöfarares namn i trapphallen 
i Sjömanskyrkan i Göteborg. Första världskrigets offer finns sedan 
många år tillbaka namngivna på sockeln av Sjömanstornet utanför 
Sjöfartsmuseet i Göteborg. Det s.k. krigsseglarmonumentet vid Sten-
piren i Göteborg vittnar också om ett mycket senkommet tack till 
alla de sjöfarare, som fick sätta livet till under andra världskrigets 
ofredsår. 

Krigsförsäkring
I Sverige tillsattes hösten 1938 ett beredskapsorgan med namnet Sta-
tens krigsförsäkringsnämnd. Nämnden fick inledningsvis i uppdrag 
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att undersöka och sedermera fastställa den svenska statens medver-
kan och ansvar avseende svensk krigsförsäkring. En förutsättning var 
att staten tvingades att ingripa för att skydda svensk handel och sjö-
fart. Enligt nämndens uppfattning var ett statligt ingripande enbart 
aktuellt vid ett europeiskt stormaktskrig, då förlusterna antogs vara 
mycket omfattande. Vid andra mer begränsade krig gjordes den be-
dömningen att den privata försäkringsbranschen kunde lämna det to-
tala försäkringsskydd som redare och varuägare behövde utan någon 
som helst statlig inblandning.

1935 hade den privata försäkringsbranschen tagit initiativet till 
bildandet av en sammanslutning som fick namnet Svensk krigsför-
säkringspool. Samma år bildades även Nordisk krigsförsäkringspool. 
Den senare poolens uppgift var i huvudsak att erbjuda bättre återför-
säkringsskydd än vad som kunde erbjudas under första världskriget. 
Den nordiska poolen hade också som medlemmar försäkringsbolag 
från Holland och Schweiz. Kort tid efter bildandet bestod poolen av 
över 80 medverkande försäkringsbolag. I början av 1939 ingicks ett 
avtal mellan Statens krigsförsäkringsnämnd och Svensk krigsförsäk-
ringspool. Avtalet innebar att i händelse av ett europeiskt stormakt-
skrig skulle krigsförsäkringsnämnden automatiskt inträda som åter-
försäkrare för medlemmarna i krigsförsäkringspoolen för de belopp 
som poolen inte kunde täcka själv. Vid krigsslutet upphörde verk-
samheten inom Nordisk krigsförsäkringspool och verksamheten om-
bildades till Nordisk sjöförsäkringspool, en verksamhet som fungerar 
och bedrivs även idag, men som enbart arbetar med civila nordiska 
branschfrågor.

Statens krigsförsäkringsnämnd, som bildades 1938, underteckna-
de tillsammans med Svenska krigsförsäkringspoolen ett s.k. krigsut-
brottsavtal, vars innebörd var att staten övertog alla krigsrisker, då 
ett europeiskt stormaktskrig utbröt. Så blev fallet i och med andra 
världskrigets utbrott och avtalet trädde i kraft redan den 3 september 
1939, som nämnts inledningsvis. Redan dagen efter var verksamhe-
ten i full gång med en väl fungerande administration. Nämnden be-
stod av representanter för regeringen, rederinäringen, import- och 
exportindustrin samt försäkringsbranschen. Nämnden arbetade i 
princip på kommersiella villkor men var samtidigt begränsad att er-
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samheten inom Nordisk krigsförsäkringspool och verksamheten om-
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ett europeiskt stormaktskrig utbröt. Så blev fallet i och med andra
världskrigets utbrott och avtalet trädde i kraft redan den 3 september
1939, som nämnts inledningsvis. Redan dagen efter var verksamhe-
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bjuda försäkringsskydd enbart för sådana risker som bedömdes ha 
en direkt bäring på svensk handel och sjöfart. Enbart svenskflaggat 
tonnage var föremål för försäkringsskydd inom ramen för nämnden. 
Nämnden tillämpade även egna försäkringsvillkor.

Krigsförsäkringsnämndens arbete bedömdes som mycket lyckat 
och hade stor framgång. En viktig fråga för nämndens ställningsta-
gande var bl.a. fartygsvärderingen vid premiesättningen samt gräns-
dragningen mellan sjöskada och krigsskada. Arbetet med erbjudan-
det av statligt försäkringsskydd upphörde den 1 januari 1947 efter 
att ha pågått i sju och ett halvt år. Överskottet avseende premiebe-
talningar beräknades ha uppgått till ca 300 miljoner kronor, varav 
huvuddelen av denna summa betalades tillbaka till den svenska stats-
kassan. Ca 25 miljoner kronor avsattes i en fond, vars uppgift var att 
bistå svenska sjömän i den svenska handelsflottan. Nämndens stora 
betydelse framgår kanske främst, när det kan konstateras att ca 50% 
av den svenska handelsflottan gick förlorad på grund av kriget under 
åren 1939-1945.

Efterkrigstiden
Trots att Sverige inte var krigförande land under andra världskriget, 
innebar fredsslutet i maj 1945 stora förändringar och lättnader av-
seende den svenska folkförsörjningen, handeln och sjöfarten. I slutet 
av 1945 bestod den svenska handelsflottan av 2 069 fartyg på dryga 
1,5 miljoner bruttoton. När kriget bröt ut fem år tidigare fanns yt-
terligare 183 fartyg i det svenska fartygsregistret. Redan 1946 var 
antalet fartyg det samma som vid krigsutbrottet. I slutet av 1948 pas-
serade den svenska handelsflottan 2 miljoner bruttoton och 1950 var 
antalsmässigt närmare 650 fartyg registrerade i det svenska registret 
fördelade på över 200 svenska rederier. Den svenska handelsflottan 
genomgick en kraftig expansion under dessa år, vilket till stor del kan 
förklaras av Sveriges neutralitet under kriget samt anpassning och 
omställning från krigssituation till fred.

Betydligt värre var situationen för det krigsdrabbade Norge, som 
hade förlorat en mycket stor del av sin handelsflotta och var i stort 
behov av att ersätta förlorat tonnage med nytt. Redan under 1942 
hade den norska exilregeringen med säte i London tagit kontakt 
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med den svenska regeringen och den svenska varvsnäringen om 
fartygsbeställningar vid svenska varv, vilka i stort sett var intakta. 
1944 beställde norska redare ett stort antal fartyg hos svenska varv 
och då företrädesvis i Göteborg. Vid fredsslutet 1945 hade svenska 
varv 85 norska handelsfartyg i beställning. Tonnaget uppgick till 
dryga 760 000 dödviktston till ett värde av ca 500 miljoner svenska 
kronor. De svenska varven tog med glädje emot dessa beställningar, 
vilka t.o.m. i kontrakten hade en klausul innebärande att nybygg-
nadspriset kunde räknas upp med den gällande inflationen. En för-
dyring av kontraktspriset på upp emot 40% var ingen ovanlighet.

Under kriget hade den svenska regeringen, i ransoneringssyfte, fat-
tat beslut om en begränsning av plåttillverkning till varven. Trots 
att detta beslut upphävdes 1946, var det en skriande brist på stål 
hos de svenska varven, när orderböckerna fylldes. Motsvarande stål-
brist fanns i stort sett i hela västvärlden efter krigsslutet. De svenska 
varven hade ofta en klausul i varvskontrakten att fartygsbeställaren 
själv hade att leverera både stål och plåt. Den norska regeringen och 
sjöfartsnäringen lyckades dock köpa en halv miljon ton stål på den 
internationella marknaden, som naturligtvis var ett mycket välkom-
met tillskott. En av konsekvenserna av de mycket stora norska be-
ställningarna vid svenska varv var bl.a. att svenska redare fick söka 
sig utomlands med sina beställningar av handelstonnage till betydligt 
högre pris än vad norrmännen fick i Sverige.

Marshallhjälpen och internationellt samarbete 
I syfte att underlätta den europeiska återuppbyggnaden efter kriget 
beslutade USA om ett gigantiskt hjälpprogram, som gick under nam-
net Marshallhjälpen efter armégeneralen George Marshall, som åren 
1947-1949 var amerikansk utrikesminister.  De amerikanska peng-
arna skulle gå till de krigshärjade europeiska ländernas återuppbygg-
nad av industri och infrastruktur. Även Japan fick ta del av Mars-
hallhjälpen och Storbritannien, som dessutom under lång tid efter 
fredsslutet brottades med återbetalningen av sin krigsskuld till USA.  
Marshallhjälpen, som inleddes under våren 1948, bestod av både 
gåvor och lån och bidrog i mycket hög grad till goda ekonomiska 
tider för den internationella handeln och sjöfarten under 1940- och 
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1950-talen. På den europeiska kontinenten var Frankrike och Stor-
britannien de största mottagarna av Marshallhjälpen. Under de fyra 
år, som hjälpen pågick, satsades det ca 60 miljarder kronor på bidrag 
och lån. En kuriositet i sammanhanget är att även Sverige kunde ta 
del av hjälpen ända fram till 1951 i form av 107 miljoner dollar. 
En icke önskvärd konsekvens av Marshallhjälpen till de europeiska 
länderna var att USA inledde en mycket stark protektionistisk era 
genom att kräva att minst 50% av all amerikansk export och import 
mellan USA och Europa skulle gå på amerikanska kölar. Detta drab-
bade de svenska linjerederierna hårt, som bedrev linjetrafik på USA. 
Nya marknader i Asien och Sydamerika fick därför utvecklas.

Trots många protektionistiska inslag i den internationella handeln 
och sjöfarten, fanns det efter kriget mycket starka önskemål om ett 
utvidgat internationellt samarbete i fredens tecken. Organisationer 
som IMCO och OEEC, sedermera IMO och OECD bildades efter 
kriget och har fortfarande en mycket stor betydelse. 

Andra organisationer som International Transport Workers´ Fede-
ration (ITF), International Chamber of Shipping (ICS), The Baltic and 
International Maritime Conference (BIMCO) och General Agreement 
on Tariffs and Trade (GATT) bildades under efterkrigstiden. Natio-
nernas Förbunds ombildande till Förenta Nationerna och Sveriges 
medlemskap i FN 1946 var betydelsefullt.

Anpassning från krig till fred
Som tidigare nämnts tillsattes i Sverige under hösten 1938 bered-
skapsorganet Statens krigsförsäkringsnämnd. De svenska farvattnen, 
som svenskt och utländsk handelsfartyg trafikerade efter krigsslutet, 
kom under decennier att utgöra stor fara beroende på den uppenbara 
minrisken trots en mycket omfattande minsvepning. Så sent som 1947 
minsprängdes och totalhavererade fyra svenska handelsfartyg i svens-
ka farvatten. Året innan upphävdes det under kriget fattade beslutet 
att svenska handelsfartyg skulle ha en skyddsslinga mot magnetiska 
minor. Fortfarande rekommenderades rederierna att avmagnetisera 
rederiets fartyg vid någon av de tre s.k. avmagnetiseringsstationerna 
i Stockholm, Göteborg eller Karlshamn. Strikta instruktioner gällde 
fortfarande att följa de svepta lederna. Minsvepningen fortsatte ända 
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fram till 1950 och då i synnerhet i farvattnen vid Falsterbo.
Statens krigsförsäkringsnämnd avslutade sin verksamhet i och 

med utgången av 1946, varefter de privata försäkringsbolagen skulle 
fortsättningsvis erbjuda krigsförsäkringsskydd. När nämndens verk-
samhet upphörde fanns ett överskott på mer än 304 miljoner kro-
nor som på ett eller annat sätt skulle fördelas mellan lämpliga mot-
tagare. Beslut fattades att tio miljoner kronor skulle få disponeras 
av Handelsflottans Välfärdsråd med inriktning på att bygga ut och 
förbättra verksamheten vid landets sjöfartshotell. Två miljoner kro-
nor tilldelades Sjöräddningssällskapet. Resterande medel skulle enligt 
beslut i riksdagen överföras till statskassan och därmed reducera den 
vid tidpunkten befintliga statsskulden. Att detta beslut både var kon-
troversiellt och förvånande vittnade den efterföljande debatten om!

Suezkonflikten 1967
Ett sentida bevis på krigsförsäkringens betydelse för handelssjöfarten 
är följande verkliga händelse. Krigsförsäkring har inte bara en stor 
betydelse, då Sverige befinner sig i krig utan också när svenska intres-

De svenska lastfartygen Nippon och Killara var under åtta år fångar i Great Bitter Lake
Foto: The Swedish Club/SÅAF
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sen blir drabbade vid regionala konflikter. När det s.k. sexdagarskri-
get utbröt 1967, resulterade detta i att en svensk nationell krigskas-
kopool arbetades fram och som trädde i funktion 1970. En utlösande 
faktor till detta var just Suezkrisen. Initiativtagarna till denna pool 
var framför allt Skandia, Assuransföreningen och Sirius. Poolen hade 
vid ikraftträdandet en kapacitet på ca 15 miljoner kronor. De ingå-
ende försäkringsbolagen svarade för ca 2/3 av kapaciteten.

Sexdagarskriget mellan å ena sidan Israel och å andra sidan Egyp-
ten, Jordanien och Syrien drabbade på ett mycket påtagligt sätt 
svenska intressen i främmande farvatten och ställde krigsförsäkring-
ens betydelse på sin spets. De bägge svenska lastfartygen Nippon och 
Killara blev under kriget instängda i Suezkanalens mitt vid Great Bit-
ter Lake på väg från Röda Havet ut i Medelhavet. Det tog mer än 
åtta år innan dessa fartyg, tillsammans med utländska fartyg, kunde 
lämna kanalen. Efter långvariga och segslitna förhandlingar kunde 
Assuransföreningen betala ut totalförlustersättning på tillsammans 
46 miljoner kronor för de bägge fartygen, samtidigt som äganderät-
ten övergick till föreningen. Detta är ett tydligt exempel på betydel-
sen av krigsförsäkring under efterkrigstiden.
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Sjöminor i Sverige före kalla kriget
Av Carl Gustav Fransén

Sjöminans historia anses börja med flytande träkaggar fyllda med 
krut, som från år 1776 fick driva mot uppankrade fartyg under det 
amerikanska frihetskriget. Det är att förmoda att även andra länder 
vid denna tid började experimentera med detta nya vapen. I Sverige 
var man också tidigt ute, även om det skulle ta nästan 100 år innan 
sjöminan blev operativ i större utsträckning. 

En trevande utveckling – åren 1783-1869
De första spårbara tankarna kring ett sjöminsystem i Sverige härrör 
från år 1783, då Carl August Ehrensvärd (sedermera amiral i Karls-
krona) genomför sprängförsök på Riddarfjärden i Stockholm och 
senare även i Karlskrona med elektriskt antända sjöminor. I Marin-
museum i Karlskrona förvaras en unik handskriven rapport rörande 
dessa försök och även skisser på hur att anordna ett minförsvar. Nå-
got operativt system lär dock inte ha framtagits.

I början av 1800-talet gjorde amerikanen Robert Fulton sig känd 
genom förslag till ”torpedoes” (minan benämndes ursprungligen 
även torped) och sprängförsök mot briggen Dorothea år 1805. Men 
Fultons förslag mottogs med skepsis. En engelsk amiral yttrade att 
minan var ”ett vapen vars utveckling inte borde understödjas, enär 
det icke var gentlemannamässigt och det kunde beröva England dess 
stormaktsställning.”

Nästa kända svenska minförslag kom 1808. Det var överstelöjt-
nanten Gustaf af Klint, som år 1807 hade tagit intryck av striderna 
på Köpenhamns redd. Med detta som bakgrund lade han fram ett 
förslag till ”explosionsmachiner” för försvar av inloppen till Karls-
krona. Dessa ”Sprängnings-Machiner under wattnet” granskades av 
en kommitté, som den 5 april 1808 avgav ett yttrande med många 
frågetecken. Sammanfattningsvis ansåg man att om minan skulle 
fungera, så skulle det vara av stor betydelse för försvaret. Kommittén 
förordade tekniska försök snarast för att utröna realiserbarheten i 
Klints förslag. Men några nya minor synes inte ha tillkommit.

Den första svenska sjöminan, som tillverkades och som fortfarande 

II. UTGÅNGSPUNKTER OCH BAKGRUNDII. UTGÅNGSPUNKTER OCH BAKGRUND
Sjöminor i Sverige före kalla kriget
Av Carl Gustav Fransbi

Sjöminans historia anses börja med flytande träkaggar fyllda med
krut, som från år 1776 fick driva mot uppankrade fartyg under det
amerikanska frihetskriget. Det är att förmoda att även andra länder
vid denna tid började experimentera med detta nya vapen. I Sverige
var man också tidigt ute, även om det skulle ta nästan 100 år innan
sjöminan blev operativ i större utsträckning.

En trevande utveckling — åren 1783-1869
De första spårbara tankarna kring ett sjöminsystem i Sverige härrör
från år 1783, då Carl August Ehrensvärd (sedermera amiral i Karls-
krona) genomför sprängförsök på Riddarfjärden i Stockholm och
senare även i Karlskrona med elektriskt antända sjöminor. I Marin-
museum i Karlskrona förvaras en unik handskriven rapport rörande
dessa försök och även skisser på hur att anordna ett minförsvar. Nå-
got operativt system lär dock inte ha framtagits.

I början av 1800-talet gjorde amerikanen Robert Fulton sig känd
genom förslag till "torpedoes" (minan benämndes ursprungligen
även torped) och sprängförsök mot briggen Dorothea år 1805. Men
Fultons förslag mottogs med skepsis. En engelsk amiral yttrade att
minan var "ett vapen vars utveckling inte borde understödjas, enär
det icke var gentlemannamässigt och det kunde beröva England dess
stormaktsställning."

Nästa kända svenska minförslag kom 1808. Det var överstelöjt-
nanten Gustaf af Klint, som år 1807 hade tagit intryck av striderna
på Köpenhamns redd. Med detta som bakgrund lade han fram ett
förslag till "explosionsmachiner" för försvar av inloppen till Karls-
krona. Dessa "Sprängnings-Machiner under wattnet" granskades av
en kommitte, som den 5 april 1808 avgav ett yttrande med många
frågetecken. Sammanfattningsvis ansåg man att om minan skulle
fungera, så skulle det vara av stor betydelse för försvaret. Kommitten
förordade tekniska försök snarast för att utröna realiserbarheten i
Klints förslag. Men några nya minor synes inte ha tillkommit.

Den första svenska sjöminan, som tillverkades och som fortfarande
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finns kvar i våra dagar är Ostermans 
mina. Den konstruerades av tygmäs-
taren C D Osterman vid Örlogsvar-
vet i Karlskrona år 1831 efter skisser 
av överstelöjtnant Axel Klinckow-
ström. Han hade under en resa i USA 
kopierat Robert Fultons första prak-
tiskt användbara sjömina. 

I mitten av 1800-talet presenterade 
chefen för Förvaltningen av Sjöärenden (FSÄ), amiralen Johan Henrik 
Kreüger, en uppfinning av elektriska undervattensminor, som via 
kabel kunde tändas på stora avstånd. Detta förslag prövades av en 
kommitté under ordförandeskap av amiralen Gustaf von Sydow, men 
inte heller detta förslag ledde till resultat. 

Det kan synas som om sjöminan hade svårt att få fotfäste i Sverige. 
Men man ska då också ta i beaktande den försvarssyn, som rådde un-
der större delen av 1800-talet. Centralförsvarsprincipen var gällande 
och flottan ansågs i vissa kretsar som helt onödig. Karlsborgs fäst-
ning var under uppförande. Internationellt spelade dock sjöminan 
en allt större roll. Under Krimkriget åren 1853-1856 använde rys-
sarna förankrade minor såväl i Östersjön som i Svarta havet. Under 
amerikanska inbördeskriget åren 1861-1865 utnyttjade båda sidor 
sjöminor och bottenminor, som med upp till 500 kg svartkrut kom 
till användning.

Under senare delen av 1800-talet sker en kraftfull försvarsteknisk 
utveckling, vilket medför att centralförsvarsstrategin överges. Insik-
ten om sjöminans betydelse ökar även i Sverige. De sjöminor, som rys-
sarna utnyttjat under Krimkriget, byggde till stor del på den utveck-
ling som svensken Immanuel Nobel hade påbörjat under 1840-talet 
tillsammans med professor Jacobi vid rysk försvarsindustri. Den 13 
mars 1863 inlämnade Nobel en underdånig hemställan till Kungl. 
Maj:t avseende ”…undersökning genom sakkunnige män av använd-
barheten av hans minor”. Redan den 21 april samma år underteck-
nade B v Platen ett Kungligt brev ”Till Herr Stations Befälhafvare vid 
Kongl Flottan i Stockholm” vari man anmodas att med en särskild 
kommitté ”…undersöka ej mindre de af Mekanikus I Nobel uppfun-

Sjöminor i Sverige före kalla kriget 
Författare Carl Gustav Fransén 

Sjöminans historia anses börja med flytande träkaggar fyllda med krut, som från år 1776 fick 
driva mot uppankrade fartyg under det amerikanska frihetskriget. Det är att förmoda att även 
andra länder vid denna tid började experimentera med detta nya vapen. I Sverige var man 
också tidigt ute, även om det skulle ta nästan 100 år innan sjöminan blev operativ i större 
utsträckning.  
 
En trevande utveckling – åren 1783-1869 
De första spårbara tankarna kring ett sjöminsystem i Sverige härrör från år 1783, då Carl 
August Ehrensvärd (sedermera amiral i Karlskrona) genomför sprängförsök på Riddarfjärden 
i Stockholm och senare även i Karlskrona med elektriskt antända sjöminor. I Marinmuseum i 
Karlskrona förvaras en unik handskriven rapport rörande dessa försök och även skisser på hur 
att anordna ett minförsvar. Något operativt system lär dock inte ha framtagits. 

I början av 1800-talet gjorde amerikanen Robert Fulton sig känd genom förslag till 
”torpedoes” (minan benämndes ursprungligen även torped) och sprängförsök mot briggen 
Dorothea år 1805. Men Fultons förslag mottogs med skepsis. En engelsk amiral yttrade att 
minan var ”ett vapen vars utveckling inte borde understödjas, enär det icke var 
gentlemannamässigt och det kunde beröva England dess stormaktsställning.” 
Nästa kända svenska minförslag kom 1808. Det var överstelöjtnanten Gustaf af Klint, som år 
1807 hade tagit intryck av striderna på Köpenhamns redd. Med detta som bakgrund lade han 
fram ett förslag till ”explosionsmachiner” för försvar av inloppen till Karlskrona. Dessa 
”Sprängnings-Machiner under wattnet” granskades av en kommitté, som den 5 april 1808 
avgav ett yttrande med många frågetecken. Sammanfattningsvis ansåg man att om minan 
skulle fungera, så skulle det vara av stor betydelse för försvaret. Kommittén förordade 
tekniska försök snarast för att utröna realiserbarheten i Klints förslag. Men några nya minor 
synes inte ha tillkommit. 
Den första svenska sjöminan, som tillverkades och som 
fortfarande finns kvar i våra dagar är ”Ostermans mina”. 
Den konstruerades av tygmästaren C D Osterman vid 
Örlogsvarvet i Karlskrona år 1831 efter skisser av 
överstelöjtnant Axel Klinckowström. Han hade under en 
resa i USA kopierat Robert Fultons första praktiskt 
användbara sjömina.  

I mitten av 1800-talet presenterade chefen för Förvaltningen av Sjöärenden (FSÄ), amiralen 
Johan Henrik Kreüger, en uppfinning av elektriska undervattensminor, som via kabel kunde 
tändas på stora avstånd. Detta förslag prövades av en kommitté under ordförandeskap av 
amiralen von Sydow, men inte heller detta förslag ledde till resultat.  
Det kan synas som om sjöminan hade svårt att få fotfäste i Sverige. Men man ska då också ta i 
beaktande den försvarssyn, som rådde under större delen av 1800-talet. 
Centralförsvarsprincipen var gällande och flottan ansågs i vissa kretsar som helt onödig. 
Karlsborgs fästning var under uppförande. Internationellt spelade dock sjöminan en allt större 
roll. Under Krimkriget åren 1853-1856 använde ryssarna förankrade minor såväl i Östersjön 
som i Svarta havet. Under amerikanska inbördeskriget åren 1861-1865 utnyttjade båda sidor 
sjöminor och bottenminor, som med upp till 500 kg svartkrut kom till användning. 

Under senare delen av 1800-talet sker en kraftfull försvarsteknisk utveckling, vilket medför 
att centralförsvarsstrategin överges. Insikten om sjöminans betydelse ökar även i Sverige. De 

Ostermans mina år 1831.
Sveriges äldsta bevarade mina

finns kvar i våra dagar är Ostermans
mina. Den konstruerades av tygmäs-
taren C D Osterman vid Örlogsvar-
vet i Karlskrona år 1831 efter skisser
av överstelöjtnant Axel Klinckow-
ström. Han hade under en resa i USA
kopierat Robert Fultons första prak-
tiskt användbara sjömina.

I mitten av 1800-talet presenterade
chefen för Förvaltningen av Sjöärenden (FSÄ), amiralen Johan Henrik
Kreuger, en uppfinning av elektriska undervattensminor, som via
kabel kunde tändas på stora avstånd. Detta förslag prövades av en
kommitte under ordförandeskap av amiralen Gustaf von Sydow, men
inte heller detta förslag ledde till resultat.

Det kan synas som om sjöminan hade svårt att få fotfäste i Sverige.
Men man ska då också ta i beaktande den försvarssyn, som rådde un-
der större delen av 1800-talet. Centralförsvarsprincipen var gällande
och flottan ansågs i vissa kretsar som helt onödig. Karlsborgs fäst-
ning var under uppförande. Internationellt spelade dock sjöminan
en allt större roll. Under Krimkriget åren 1853-1856 använde rys-
sarna förankrade minor såväl i Östersjön som i Svarta havet. Under
amerikanska inbördeskriget åren 1861-1865 utnyttjade båda sidor
sjöminor och bottenminor, som med upp till 500 kg svartkrut kom
till användning.

Under senare delen av 1800-talet sker en kraftfull försvarsteknisk
utveckling, vilket medför att centralförsvarsstrategin överges. Insik-
ten om sjöminans betydelse ökar även i Sverige. De sjöminor, som rys-
sarna utnyttjat under Krimkriget, byggde till stor del på den utveck-
ling som svensken Immanuel Nobel hade påbörjat under 1840-talet
tillsammans med professor Jacobi vid rysk försvarsindustri. Den 13
mars 1863 inlämnade Nobel en underdånig hemställan till Kungl.
Maj:t avseende "...undersökning genom sakkunnige män av använd-
barheten av hans minor". Redan den 21 april samma år underteck-
nade B v Platen ett Kungligt brev "Till Herr Stations Befälhafvare vid
Kongl Flottan i Stockholm" vari man anmodas att med en särskild
kommitte "...undersöka ej mindre de af Mekanikus I Nobel upp fun-

Ostermans mina år 1831.
Sveriges äldsta bevarade mina
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na sk undervattensminor med flera till försvar afsedda inrättningar, 
än andra uppfinningar af liknande beskaffenhet…” Med detta brev 
som bakgrund, anses den 21 april 1863 som det svenska sjöminvä-
sendets födelsedag.

Nobels förslag omfattade ett flertal olika mintyper av trä, plåt el-
ler glas. Kommittén startade en omfattande utredning och försöks-
verksamhet, som resulterade i att ett betänkande med förslag till 
anskaffning av sjöminor framlades i februari 1864. Men kommittén 
godkände inte något av de granskade förslagen. Nobels konstruktio-
ner kunde dock till en del utnyttjas för kommitténs nya minförslag. 
Nobel och ytterligare en man från Finland vid namn Rahmstedt till-
delades gratifikationer. Det kan förmodas att Nobel inte var särskilt 
nöjd med denna utgång. Under alla omständigheter var det Nobels 
förslag och agerande som satte fart på den svenska sjöminutveck-
lingen. 

Mot bakgrund av Minkommitténs yttrande och förslag, beviljades 
år 1864 medel för anskaffning av 2 400 minor. 
Anskaffningen genomfördes, men det visade sig 
att minorna inte blev bra. Bristande erfarenhet 
i detta nya vapensystem låg bakom misslyckan-
det. Chefen för flottan, C A Sundin, konstatera-
de att: ”Sjöminvapnet ägde den 1 oktober 1866 
ingen godkänd och användbar minmateriel...” 
Denna första serie av sjöminor har tyvärr inte 
kunnat spåras i Krigsarkivet. Samma år anskaf-
fades emellertid minst 1 800 minor av glas vid 
Reijmyre Glasbruk. Kan det föreligga ett sam-
band?

Utveckling av fasta och rörliga minor – åren 1870-1901
Fram till år 1870 bedrevs utvecklingen av minor inom ramen för 
Kungl. Skärgårdsartilleriet. Tekniskt började minutvecklingen nå en 
viss stabilitet och FSÄ fann det angeläget att även utveckla organisa-
tionen. År 1870 sattes en särskild minavdelning upp inom Skärgårds-
artilleriet. Bara två år senare överfördes Minavdelningen till Minde-
partementet vid Skärgårdsartilleriets station i Stockholm, sedermera 

Mina i glas från Reymyra 
Glas Bruk. 1860-talet

na sk undervattensminor med flera till försvar afsedda inrättningar,
än andra uppfinningar af liknande beskaffenhet..." Med detta brev
som bakgrund, anses den 21 april 1863 som det svenska sjöminvä-
sendets födelsedag.

Nobels förslag omfattade ett flertal olika mintyper av trä, plåt el-
ler glas. Kommitten startade en omfattande utredning och försöks-
verksamhet, som resulterade i  att ett betänkande med förslag till
anskaffning av sjöminor framlades i februari 1864. Men kommitten
godkände inte något av de granskade förslagen. Nobels konstruktio-
ner kunde dock till en del utnyttjas för kommittens nya minförslag.
Nobel och ytterligare en man från Finland vid namn Rahmstedt till-
delades gratifikationer. Det kan förmodas att Nobel inte var särskilt
nöjd med denna utgång. Under alla omständigheter var det Nobels
förslag och agerande som satte fart på den svenska sjöminutveck-
lingen.

Mot bakgrund av Minkommittens yttrande och förslag, beviljades
år 1864 medel för anskaffning av 2 400 minor.
Anskaffningen genomfördes, men det visade sig
att minorna inte blev bra. Bristande erfarenhet
i detta nya vapensystem låg bakom misslyckan-
det. Chefen för flottan, C A Sundin, konstatera-
de att: "Sjöminvapnet ägde den 1 oktober 1866
ingen godkänd och användbar minmateriel..."
Denna första serie av sjöminor har tyvärr inte
kunnat spåras i Krigsarkivet. Samma år anskaf-
fades emellertid minst 1 800 minor av glas vid
Reijmyre Glasbruk. Kan det föreligga ett sam- Mina i glas från Reymyra
band? Glas Bruk. 1860-talet

Utveckling av fasta och rörliga minor — åren 1870-1901
Fram till år 1870 bedrevs utvecklingen av minor inom ramen för
Kungl. Skärgårdsartilleriet. Tekniskt började minutvecklingen nå en
viss stabilitet och FSÄ fann det angeläget att även utveckla organisa-
tionen. År 1870 sattes en särskild minavdelning upp inom Skärgårds-
artilleriet. Bara två år senare överfördes Minavdelningen till Minde-
partementet vid Skärgårdsartilleriets station i Stockholm, sedermera
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Stockholms Örlogsvarv. I denna form bedrevs minutvecklingen fram 
till år 1875, då omorganisation mot Marinförvaltningen började. 
Den 1 januari år 1878 avlöste Kungl. Marinförvaltningen (KMF) 
FSÄ. KMF:s militäravdelning delades år 1884 upp i tre avdelningar; 
intendentur-, min- och artilleriavdelningarna. Den ekonomiska sats-
ningen på sjöminor ökade. Anslag för sjöminväsendet hade erhållits 
med 10 000 kronor för vardera åren 1867 och 1870, 50 000 kronor 
för år 1872 och 350 000 kronor för år 1873. Främst var det kontrol-
lerbara bottenminor och flytminor med upp till 350 kg laddning, som 
tillverkades. Chefen för flottan, C A Sundin, kunde år 1873 konsta-
tera att följande godkända och försöksvis godkända minor ingick:

UÊ 	�ÌÌi�����ÀÊ}�ÕÌ�>Ê>ÛÊ �BÀ�Ê v�ÀÊÎää]ÊxääÊ�V�ÊÇääÊ«Õ�`ÃÊ�ÀÕÌ-
laddning  (M/70).

UÊ ��ÞÌ>�`iÊ����ÀÆÊ`ÕLL�>ÊVÞ���`À>ÀÊ>ÛÊ �BÀ�«�FÌÊ v�ÀÊÈääÊ�V�ÊÇääÊ
punds laddning

 (flytmina M/70).
UÊ -Ì�Ì����ÀÊ>ÛÊ}>�Û>`ÊÃÌF�«�FÌÊv�ÀÊ£xÊ�V�ÊÓäÊ«Õ�`ÃÊ�>``���}Ê�i`Ê

bomullskrut (M/72).

Vidare ingick riktinstrument, strömslutarbojar samt flyttbara sta-
tionshus. 

För att hantera materielen 
byggdes år 1875 en ångkran-
pråm. Kostnaden för detta far-
tyg var på den tiden ca 65 000 
kronor. Det efterföljdes av ytter-
ligare åtta sådana fartyg. Fasta 
minförsvar anlades i Stockholms 
och Karlskronas skärgårdar.

Sveriges kommunikationer förbättrades under senare delen av 
1800-talet genom utbyggnad av järnvägsnätet och förbättrade sjö-
förbindelser i och med tillkomsten av ångfartyg. Detta påverkade 
försvarsinriktningen och centralförsvarstankarna blev allt mer av-
lägsna. Sveriges försvar vid infallsportarna måste förbättras. En 
sjöförsvarskommitté år 1880-1882 utredde bland annat behovet av 

Ångkranpråm för fasta minförsvaret år 1875

Stockholms Örlogsvarv. I denna form bedrevs minutvecklingen fram
till år 1875, då omorganisation mot Marinförvaltningen började.
Den 1 januari år 1878 avlöste Kungl. Marinförvaltningen (KMF)
FSÄ. KMF:s militäravdelning delades år 1884 upp i tre avdelningar;
intendentur-, min- och artilleriavdelningarna. Den ekonomiska sats-
ningen på sjöminor ökade. Anslag för sjöminväsendet hade erhållits
med 10 000 kronor för vardera åren 1867 och 1870, 50 000 kronor
för år 1872 och 350 000 kronor för år 1873. Främst var det kontrol-
lerbara bottenminor och flytminor med upp till 350 kg laddning, som
tillverkades. Chefen för flottan, C A Sundin, kunde år 1873 konsta-
tera att följande godkända och försöksvis godkända minor ingick:

• Bottenminor gjutna av järn för 300, 500 och 700 punds krut-
laddning (M/70).

• Flytande minor; dubbla cylindrar av järnplåt för 600 och 700
punds laddning
(flytmina M/70).

• Stötminor av galvad stålplåt för 15 och 20 punds laddning med
bomullskrut (M/72).

Vidare ingick riktinstrument, strömslutarbojar samt flyttbara sta-
tionshus.

För a t t  hantera materielen
byggdes år 1875 en ångkran-
pråm. Kostnaden för detta far-
tyg var på den tiden ca 65 000
kronor. Det efterföljdes av ytter-
ligare åtta sådana fartyg. Fasta Fingkranpråm for fasta minförsvaret år 1875
minförsvar anlades i Stockholms
och Karlskronas skärgårdar.

Sveriges kommunikationer förbättrades under senare delen av
1800-talet genom utbyggnad av järnvägsnätet och förbättrade sjö-
förbindelser i  och med tillkomsten av ångfartyg. Detta påverkade
försvarsinriktningen och centralförsvarstankarna blev allt mer av-
lägsna. Sveriges försvar vid infallsportarna måste förbättras. En
sjöförsvarskommitte år 1880-1882 utredde bland annat behovet av
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sjöminor och föreslog anskaffning av 9 600 minor för försvar av 
hamnar med tågförbindelse med inlandet. Kostnaden beräknades till 
ca 49 miljoner kronor, vilket var en helt orimlig kostnad för marinen. 
Slutresultatet blev anskaffning av ungefär 750 minor för prioriterade 
områden.

Sjöförsvarskommittén behandlade också frågan om det snabbt 
framväxande sjöminsystemets organisatoriska tillhörighet. Vissa rös-
ter fanns för att det skulle överföras till hären, främst med tanke 
på att minsystemen krävde fortifikatoriska anläggningar. Det fördes 
också diskussioner om att detta viktiga system kanske borde brytas 
ur marinen och bilda en egen kår. År 1885 tillsattes en minkommit-
té, som fick i uppdrag att ta fram ett förslag till 
Minörafdelning till det fasta minförsvaret. Detta 
förslag fastställdes av riksdagen år 1887 och 1888 
bildades så det fasta minförsvaret inom flottans 
ram.

De minor, som tillkom i mitten och slutet av 
1870-talet, skulle komma att bli riktigt seglivade, 
åtminstone vad minstommen beträffar. De ”tun-
neliknande” minstommarna till flytminorna M/76 
och M/77 samt den sfäriska minstommen till bot-
tenmina M/79, kom att uppträda i en mängd olika 
skepnader ända fram till utrangeringen så sent som 
1958. Minornas insida har dock i stor utsträckning förändrats under 
årens lopp. Syftminor har fått pendelströmslutare, sprängämnet har 
bytts från gevärskrut via bomullskrut till trotyl och även laddnings-
storleken har förändrats. 

Komplexiteten, tiden och priset för hantering av de tunga, fasta 
minorna under 1800-talets slut gjorde att det inte kunde anskaffas 
så många minor, som egentligen erfordrades. I stället utvecklades en 
ny typ av minor, som lätt kunde läggas ut även från små båtar. Den 
så kallade ”handminan” skapades, med laddningar på 30-50 kg och 
med bärhandtag. Kanonångslupen Gunhild blev vårt första handmi-
nefartyg. Systemet beskrevs som mycket flexibelt och väl anpassat 
för strid i skärgård. Detta var den tidens ”rörliga minsystem” enligt 
modern definition. Likheten i operativa krav mellan handminesyste-

åtta sådana fartyg.  Fasta minförsvar anlades i Stockholms och Karlskronas skärgårdar. 

Sveriges kommunikationer förbättrades under senare delen av 1800-talet i och med utbyggnad 
av järnvägsnätet och förbättrade sjöförbindelser i och med tillkomsten av ångfartyg. Detta 
påverkade försvarsinriktningen och centralförsvarstankarna blev allt mer avlägsna. Sveriges 
försvar vid infallsportarna måste förbättras. En sjöförsvarskommitté år 1880-82 utredde bland 
annat behovet av sjöminor och föreslog anskaffning av 9 600 minor för försvar av hamnar 
med tågförbindelse med inlandet. Kostnaden beräknades till ca 49 miljoner kronor, vilket var 
en helt orimlig kostnad för marinen. Slutresultatet blev anskaffning av ungefär 750 minor för 
prioriterade områden: 

 
Sjöförsvarskommittén behandlade också frågan om det snabbt framväxande sjöminsystemets 
organisatoriska tillhörighet. Vissa röster fanns för att det skulle överföras till hären, främst 
med tanke på att minsystemen krävde fortifikatoriska anläggningar. Det fördes också 
diskussioner om att detta viktiga system kanske borde brytas ur marinen och bilda en egen 
kår. År 1885 tillsattes en minkommitté, som fick i uppdrag att ta fram ett förslag till 
”Minörafdelning till det fasta minförsvaret”. Detta förslag fastställdes av riksdagen år 1887 
och 1888 bildades så det ”Fasta minförsvaret” inom flottans ram. 

De minor, som tillkom i mitten och slutet av 1870-talet, skulle komma att 
bli riktigt seglivade, åtminstone vad minstommen beträffar. De 
”tunneliknande” minstommarna till flytminorna M/76 och M/77 samt den 
sfäriska minstommen till bottenmina M/79, kom att uppträda i en mängd 
olika skepnader ända fram till utrangeringen så sent som 1958. Minornas 
insida har dock i stor utsträckning förändrats under årens lopp. Syftminor 
har fått pendelströmslutare, sprängämnet har bytts från gevärskrut via 
bomullskrut till trotyl och även laddningsstorleken har förändrats.  

 
Komplexiteten, tiden och priset för hantering av de tunga, fasta minorna under 1800-talets slut 
gjorde att det inte kunde anskaffas så många minor, som egentligen erfordrades. I stället 
utvecklades en ny typ av minor, som lätt kunde läggas ut även från små båtar. Den så kallade 
”handminan” skapades, med laddningar på 30-50 kg och med bärhandtag. Kanonångslupen 
Gunhild blev vårt första handminefartyg. Systemet beskrevs som mycket flexibelt och väl 
anpassat för strid i skärgård. Detta var den tidens ”rörliga minsystem” enligt modern 
definition. Likheten i operativa krav mellan handminesystemet och det hundra år yngre 
minsystemet M 9 är påtaglig – den stora skillnaden är väl främst hundra års teknisk 
utveckling!  

1800-talets ”rörliga minor” var definitionsmässigt något helt annat än vad som avses i slutet 
av 1900-talet. Den minutveckling, som hittills redovisats, var i mångt och mycket avsedd för 
defensiv verksamhet. Sprängladdningar under vatten hade visat sig vara mycket effektiva och 
ett flertal projekt dök upp, som avsåg att göra sprängladdningen mer rörlig och offensiv. 
Stångminan var ett sådant vapen. Dessa framfördes av stångminebåtar. Utvecklingen av 
snabbskjutande artilleri gjorde emellertid att stångmineanfall blev ett allt vanskligare företag 
och stångminepoken blev tämligen kortlivad och avslutades genom en Generalorder 315 den 
6 maj 1899.  

En konkurrent till stångminan var släpminan. På 1870-talet 
inköptes 20 släpminor av typ ”Harvey” från England. Även en 
mer torpedliknande släpmina av fransk konstruktion 
anskaffades, dock till okänt antal.  

Flytmina M/76 och M/77 
för fasta minförsvaret

sjöminor och föreslog anskaffning av 9 600 minor för försvar av
hamnar med tågförbindelse med inlandet. Kostnaden beräknades till
ca 49 miljoner kronor, vilket var en helt orimlig kostnad för marinen.
Slutresultatet blev anskaffning av ungefär 750 minor för prioriterade
områden.

Sjöförsvarskommitten behandlade också frågan om det snabbt
framväxande sjöminsystemets organisatoriska tillhörighet. Vissa rös-
ter fanns för att det skulle överföras till hären, främst med tanke
på att minsystemen krävde fortifikatoriska anläggningar. Det fördes
också diskussioner om att detta viktiga system kanske borde brytas
ur marinen och bilda en egen kår. År 1885 tillsattes en minkommit-
te, som fick i uppdrag att ta fram ett förslag till
Minörafdelning till det fasta min försvaret. Detta
förslag fastställdes av riksdagen år 1887 och 1888
bildades så det fasta minförsvaret inom flottans
ram.

De minor, som tillkom i  mitten och slutet av
1870-talet, skulle komma att bli riktigt seglivade,
åtminstone vad minstommen beträffar. De "tun-
neliknande" minstommarna till flytminorna M/76
och M/77 samt den sfäriska minstommen till bot- Flytmina M/76 och M/77
tenmina M/79, kom att uppträda i en mängd olika för fasta minförsvaret
skepnader ända fram till utrangeringen så sent som
1958. Minornas insida har dock i stor utsträckning förändrats under
årens lopp. Syftminor har fått pendelströmslutare, sprängämnet har
bytts från gevärskrut via bomullskrut till trotyl och även laddnings-
storleken har förändrats.

Komplexiteten, tiden och priset för hantering av de tunga, fasta
minorna under 1800-talets slut gjorde att det inte kunde anskaffas
så många minor, som egentligen erfordrades. I stället utvecklades en
ny typ av minor, som lätt kunde läggas ut även från små båtar. Den
så kallade "handminan" skapades, med laddningar på 30-50 kg och
med bärhandtag. Kanonångslupen Gunhild blev vårt första handmi-
nefartyg. Systemet beskrevs som mycket flexibelt och väl anpassat
för strid i skärgård. Detta var den tidens "rörliga minsystem" enligt
modern definition. Likheten i operativa krav mellan handminesyste-
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met och det hundra år yngre minsystemet M9 är påtaglig – den stora 
skillnaden är väl främst hundra års teknisk utveckling! 

1800-talets ”rörliga minor” var definitionsmässigt något helt an-
nat än vad som avses i slutet av 1900-talet. Den minutveckling, som 
hittills redovisats, var i mångt och mycket avsedd för defensiv verk-
samhet. Sprängladdningar under vatten hade visat sig vara mycket 
effektiva och ett flertal projekt dök upp, som avsåg att göra spräng-
laddningen mer rörlig och offensiv. Stångminan var ett sådant vapen. 
Dessa framfördes av stångminebåtar. Utvecklingen av snabbskjutan-
de artilleri gjorde emellertid att stångmineanfall blev ett allt vanskli-
gare företag och stångminepoken blev tämligen kortlivad och avslu-
tades genom en Generalorder 315 den 
6 maj 1899. 

En konkurrent till stångminan var 
släpminan. På 1870-talet inköptes 20 
släpminor av typ ”Harvey” från Eng-
land. Även en mer torpedliknande släp-
mina av fransk konstruktion anskaffa-
des, dock till okänt antal. 

Våra svenska minexperter hade fått 
god kontakt med den i Österrike arbetande ingenjören Whitehead. 
Denne hade år 1867 färdigställt en självgående mina - Fisktorpeden 
– som drevs med tryckluft. I samarbete med norska marinen genom-
förde FSÄ år 1876 ett inköp av en prototyp och 25 exemplar. Vid 
samma tid färdigställdes ”minfartyget” Ran, som försågs med en fast 
tub för denna självgående mina. Ytterligare självgående mintyper in-
köptes under slutet av 1800-talet. 

År 1895 fastställdes definitionen på ”torped” i marinen och år 
1900 inrättades en torpedavdelning inom Marinförvaltningen och de 
ovan beskrivna rörliga minorna klassades som torpedmateriel. Där-
med går torped- och minvapnet skilda vägar. Först omkring 60 år 
senare började åter torped och mina närma sig varandra igen - men 
det är en senare historia.

Uppdelning på flottan och kustartilleriet – åren 1902-1939
Kustartilleriet i Sverige bildades år 1902 genom sammanslagning av 

åtta sådana fartyg.  Fasta minförsvar anlades i Stockholms och Karlskronas skärgårdar. 

Sveriges kommunikationer förbättrades under senare delen av 1800-talet i och med utbyggnad 
av järnvägsnätet och förbättrade sjöförbindelser i och med tillkomsten av ångfartyg. Detta 
påverkade försvarsinriktningen och centralförsvarstankarna blev allt mer avlägsna. Sveriges 
försvar vid infallsportarna måste förbättras. En sjöförsvarskommitté år 1880-82 utredde bland 
annat behovet av sjöminor och föreslog anskaffning av 9 600 minor för försvar av hamnar 
med tågförbindelse med inlandet. Kostnaden beräknades till ca 49 miljoner kronor, vilket var 
en helt orimlig kostnad för marinen. Slutresultatet blev anskaffning av ungefär 750 minor för 
prioriterade områden: 

 
Sjöförsvarskommittén behandlade också frågan om det snabbt framväxande sjöminsystemets 
organisatoriska tillhörighet. Vissa röster fanns för att det skulle överföras till hären, främst 
med tanke på att minsystemen krävde fortifikatoriska anläggningar. Det fördes också 
diskussioner om att detta viktiga system kanske borde brytas ur marinen och bilda en egen 
kår. År 1885 tillsattes en minkommitté, som fick i uppdrag att ta fram ett förslag till 
”Minörafdelning till det fasta minförsvaret”. Detta förslag fastställdes av riksdagen år 1887 
och 1888 bildades så det ”Fasta minförsvaret” inom flottans ram. 

De minor, som tillkom i mitten och slutet av 1870-talet, skulle komma att 
bli riktigt seglivade, åtminstone vad minstommen beträffar. De 
”tunneliknande” minstommarna till flytminorna M/76 och M/77 samt den 
sfäriska minstommen till bottenmina M/79, kom att uppträda i en mängd 
olika skepnader ända fram till utrangeringen så sent som 1958. Minornas 
insida har dock i stor utsträckning förändrats under årens lopp. Syftminor 
har fått pendelströmslutare, sprängämnet har bytts från gevärskrut via 
bomullskrut till trotyl och även laddningsstorleken har förändrats.  

 
Komplexiteten, tiden och priset för hantering av de tunga, fasta minorna under 1800-talets slut 
gjorde att det inte kunde anskaffas så många minor, som egentligen erfordrades. I stället 
utvecklades en ny typ av minor, som lätt kunde läggas ut även från små båtar. Den så kallade 
”handminan” skapades, med laddningar på 30-50 kg och med bärhandtag. Kanonångslupen 
Gunhild blev vårt första handminefartyg. Systemet beskrevs som mycket flexibelt och väl 
anpassat för strid i skärgård. Detta var den tidens ”rörliga minsystem” enligt modern 
definition. Likheten i operativa krav mellan handminesystemet och det hundra år yngre 
minsystemet M 9 är påtaglig – den stora skillnaden är väl främst hundra års teknisk 
utveckling!  

1800-talets ”rörliga minor” var definitionsmässigt något helt annat än vad som avses i slutet 
av 1900-talet. Den minutveckling, som hittills redovisats, var i mångt och mycket avsedd för 
defensiv verksamhet. Sprängladdningar under vatten hade visat sig vara mycket effektiva och 
ett flertal projekt dök upp, som avsåg att göra sprängladdningen mer rörlig och offensiv. 
Stångminan var ett sådant vapen. Dessa framfördes av stångminebåtar. Utvecklingen av 
snabbskjutande artilleri gjorde emellertid att stångmineanfall blev ett allt vanskligare företag 
och stångminepoken blev tämligen kortlivad och avslutades genom en Generalorder 315 den 
6 maj 1899.  

En konkurrent till stångminan var släpminan. På 1870-talet 
inköptes 20 släpminor av typ ”Harvey” från England. Även en 
mer torpedliknande släpmina av fransk konstruktion 
anskaffades, dock till okänt antal.  

Släpmina typ Harvey

met och det hundra år yngre minsystemet M9 är påtaglig — den stora
skillnaden är väl främst hundra års teknisk utveckling!

1800-talets "rörliga minor" var definitionsmässigt något helt an-
nat än vad som avses i slutet av 1900-talet. Den minutveckling, som
hittills redovisats, var i mångt och mycket avsedd för defensiv verk-
samhet. Sprängladdningar under vatten hade visat sig vara mycket
effektiva och ett flertal projekt dök upp, som avsåg att göra spräng-
laddningen mer rörlig och offensiv. Stångminan var ett sådant vapen.
Dessa framfördes av stångminebåtar. Utvecklingen av snabbskjutan-
de artilleri gjorde emellertid att stångmineanfall blev ett allt vanskli-
gare företag och stångminepoken blev tämligen kortlivad och avslu-
tades genom en Generalorder 315 den _  å_
6 maj 1899.

En konkurrent till stångminan var
släpminan. På 1870-talet inköptes 20
släpminor av typ "Harvey" från Eng-
land. Även en mer torpedliknande släp-
mina av fransk konstruktion anskaffa-
des, dock till okänt antal. S l ä p m i n a  typ Harvey

Våra svenska minexperter hade fått
god kontakt med den i Österrike arbetande ingenjören Whitehead.
Denne hade år 1867 färdigställt en självgående mina - Fisktorpeden
— som drevs med tryckluft. I samarbete med norska marinen genom-
förde FSÄ år 1876 ett inköp av en prototyp och 25 exemplar. Vid
samma tid färdigställdes "minfartyget" Ran, som försågs med en fast
tub för denna självgående mina. Ytterligare självgående mintyper in-
köptes under slutet av 1800-talet.

År 1895 fastställdes definitionen på "torped" i  marinen och år
1900 inrättades en torpedavdelning inom Marinförvaltningen och de
ovan beskrivna rörliga minorna klassades som torpedmateriel. Där-
med går torped- och minvapnet skilda vägar. Först omkring 60 år
senare började åter torped och mina närma sig varandra igen - men
det är en senare historia.

Uppdelning på flottan och kustartilleriet — åren 1902-1939
Kustartilleriet i Sverige bildades år 1902 genom sammanslagning av
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Vaxholms och Karlskronas artillerikårer ur armén och det fasta min-
försvaret ur flottan. Det nya vapenslaget tillfördes sjöförsvaret. De 
flesta - för att inte säga alla - minor vid denna tid var anpassade för 
det fasta minförsvaret. För flottans del fanns inga okontrollerbara 
minor med automatankare för fällning från minräls. De första nytill-
verkade minorna under 1900-talet var handmina M/01 och M/08. 
Visserligen hade de automatförankring och laddningen på M/08 var 
på endast 50 kg bomullskrut, men de var inledningsvis inte avsedda 
för rälsfällning. Från år 1912 började man lägga ut fredsutlagda fasta 
mineringar. Den första lades i Oxdjupet. 

Utnyttjande av sjöminor hade nu blivit så utbrett i världen att det 
ansågs nödvändigt att reglera sjömintekniken och sjöminors utnytt-
jande. En sådan konvention - Haagkonventionen - signerades i Haag 
den 18 oktober 1907: ”Convention (VIII) relative to the Laying of 
Automatic Submarine Contact Mines”. Här föreskrivs att det är för-
bjudet att lägga kontaktminor om de inte är så konstruerade att de 
blir ofarliga om de lossnar från sin förankring. Drivminor får inte 
vara aktiva mer än en timme efter utläggandet. Dessa regler var fort-
farande gällande under kalla kriget. Men reglerna var skrivna för 
dåtidens teknik – avståndsverkande minor (såväl botten- som flyt-
minor) var inte påtänkta. Att notera är att Sverige aldrig ratificerat 
detta avtal. 

Inledningsvis disponerade flottan endast ett antal av kustartilleri-
ets handminor, som modifierades för att kunna rälsfäl-
las från flottans handminefartyg Edda. Efter studier av 
utländsk materiel och prov med nyutvecklad svensk 
materiel, kunde flottan efter 1914 få sin första riktiga 
sjömina M/14. I praktiken innebar det att när minkrys-
saren HMS Clas Fleming var klar för leverans år 1914, 
fanns bara handminor att tillgå. Under första världskri-
get disponerade flottan således bara 1 400 minor M/14 
och ett tusental handminor. 

Laddningsstorleken på 1900-talets första utsjöminor 
var för liten. Stridsfartygen blev allt mer motståndskraftiga. Minorna 
måste därför få bättre sprängverkan. Trotyl infördes med mina M/18 
(vår första mina med horn) och laddningsvikten ökades på kommande 

Våra svenska minexperter hade fått god kontakt med den i Österrike arbetande ingenjören 
Whitehead. Denne hade år 1867 färdigställt en självgående mina - Fisktorpeden – som drevs 
med tryckluft. I samarbete med norska marinen genomförde FSÄ år 1876 ett inköp av en 
prototyp och 25 exemplar. Vid samma tid färdigställdes ”minfartyget” Ran, som försågs med 
en fast tub för denna självgående mina. Ytterligare självgående mintyper inköptes under slutet 
av 1800-talet.  
År 1895 fastställdes definitionen på ”torped” i marinen och år 1900 inrättades en 
torpedavdelning inom Marinförvaltningen och de ovan beskrivna rörliga minorna klassades 
som torpedmateriel. Därmed går torped- och minvapnet skilda vägar. Först omkring 60 år 
senare började åter torped och mina närma sig varandra igen - men det är en senare historia. 
 
Uppdelning på flottan och kustartilleriet – åren 1902-1939 
Kustartilleriet i Sverige bildades år 1902 genom sammanslagning av Vaxholms och 
Karlskronas artillerikårer ur armén och det fasta minförsvaret ur flottan. Det nya vapenslaget 
tillfördes sjöförsvaret. De flesta - för att inte säga alla - minor vid denna tid var anpassade för 
det fasta minförsvaret. För flottans del fanns inga okontrollerbara minor med automatankare 
för fällning från minräls. De första nytillverkade minorna under 1900-talet var handmina 
M/01 och M/08. Visserligen hade de automatförankring och laddningen på M/08 var på 
”hela” 50 kg bomullskrut, men de var inledningsvis inte avsedda för rälsfällning.   
Från år 1912 började man lägga ut fredsutlagda fasta mineringar. Den första lades i Oxdjupet.  
Utnyttjande av sjöminor hade nu blivit så utbrett i världen att det ansågs nödvändigt att 
reglera sjömintekniken och sjöminors utnyttjande. En sådan konvention - Haagkonventionen -
signerades i Haag den 18 oktober 1907: ”Convention (VIII) relative to the Laying of 
Automatic Submarine Contact Mines”. Här föreskrivs att det är förbjudet att lägga 
kontaktminor om de inte är så konstruerade att de blir ofarliga om de lossnar från sin 
förankring. Drivminor får inte vara aktiva mer än en timme efter utläggandet. Dessa regler var 
fortfarande gällande under kalla kriget. Men reglerna var skrivna för dåtidens teknik – 
avståndsverkande minor (såväl botten- som flytminor) var inte påtänkta. Att notera är att 
Sverige aldrig ratificerat detta avtal.  

Inledningsvis fick flottan ”nöja” sig med ett antal av kustartilleriets 
handminor, som modifierades för att kunna rälsfällas från flottans 
handminefartyg Edda. Efter studier av utländsk materiel och prov med 
nyutvecklad svensk materiel, kunde flottan efter 1914 få sin första riktiga 
sjömina M/14. I praktiken innebar det att när minkryssaren HMS Clas Fleming 
var klar för leverans år 1914, fanns bara handminor att tillgå. Under första 
världskriget disponerade flottan således bara 1 400 minor M/14 och ett 
tusental handminor.  

Laddningsstorleken på 1900-talets första utsjöminor var för liten. Stridsfartygen blev allt mer 
motståndskraftiga. Minorna måste därför få bättre sprängverkan. Trotyl infördes med mina 
M/18 (vår första mina med horn) och laddningsvikten ökades på kommande minor. Med mina 
M/31 var en godtagbar laddningsvikt ”äntligen” uppe på 150 kg för flottans minor. Fram till 
andra världskriget tillverkades ytterligare fyra nya mintyper, men i mycket små serier. 
Inriktningen av mintillverkningen var att flottans minsystem skulle prioriteras i en mycket 
begränsad ekonomi. Från år 1922 disponerades 75 000 kr per år för mintillverkning, vilket 
räckte till 25 minor om året. Parallellt med flottans tillverkning gjordes dock ett antal av 
minorna i en version för kustartilleriet. Ett 100-tal omhändertagna tyska minor från första 
världskriget byggdes också om till minor för kustartilleriet.  

Kontaktmina 
M/14

Vaxholms och Karlskronas artillerikårer ur armen och det fasta min-
försvaret ur flottan. Det nya vapenslaget tillfördes sjöförsvaret. De
flesta - för att inte säga alla - minor vid denna tid var anpassade för
det fasta minförsvaret. För flottans del fanns inga okontrollerbara
minor med automatankare för fällning från minräls. De första nytill-
verkade minorna under 1900-talet var handmina M/01 och M/08.
Visserligen hade de automatförankring och laddningen på M/08 var
på endast 50 kg bomullskrut, men de var inledningsvis inte avsedda
för rälsfällning. Från år 1912 började man lägga ut fredsutlagda fasta
mineringar. Den första lades i Oxdjupet.

Utnyttjande av sjöminor hade nu blivit så utbrett i världen att det
ansågs nödvändigt att reglera sjömintekniken och sjöminors utnytt-
jande. En sådan konvention - Haagkonventionen - signerades i Haag
den 18 oktober 1907: "Convention (VIII) relative to the Laying of
Automatic Submarine Contact Mines". Här föreskrivs att det är för-
bjudet att lägga kontaktminor om de inte är så konstruerade att de
blir ofarliga om de lossnar från sin förankring. Drivminor får inte
vara aktiva mer än en timme efter utläggandet. Dessa regler var fort-
farande gällande under kalla kriget. Men reglerna var skrivna för
dåtidens teknik — avståndsverkande minor (såväl botten- som flyt-
minor) var inte påtänkta. Att notera är att Sverige aldrig ratificerat
detta avtal.

Inledningsvis disponerade flottan endast ett antal av kustartilleri-
ets handminor, som modifierades för att kunna rälsfäl-
las från flottans handminefartyg Edda. Efter studier av
utländsk materiel och prov med nyutvecklad svensk
materiel, kunde flottan efter 1914 få sin första riktiga
sjömina M/14. I praktiken innebar det att när minkrys-
saren HMS Clas Fleming var klar för leverans år 1914,
fanns bara handminor att tillgå. Under första världskri-
get disponerade flottan således bara 1 400 minor M/14
och ett tusental handminor.

Laddningsstorleken på 1900-talets första utsjöminor
var för liten. Stridsfartygen blev allt mer motståndskraftiga. Minorna
måste därför få bättre sprängverkan. Trotyl infördes med mina M/18
(vår första mina med horn) och laddningsvikten ökades på kommande

Kontaktmina
M/14

50



51

minor, men först under 1930-talet uppnådde flottan en godtagbar 
laddningsvikt på 150 kilo med mina M/31. Fram till andra världs-
kriget tillverkades ytterligare fyra nya mintyper, men i mycket små 
serier. Inriktningen av mintillverkningen var att flottans minsystem 
skulle prioriteras i en mycket begränsad ekonomi. Från år 1922 dis-
ponerades 75 000 kr per år för mintillverkning, vilket räckte till 25 
minor om året. Parallellt med flottans tillverkning gjordes ett antal av 
minorna i en version för kustartilleriet. Ett 100-tal omhändertagna 
tyska minor från första världskriget byggdes också om till minor för 
kustartilleriet. 

Det var inte bara marinen, som köpte svensktillverkade minor. 
Motala Verkstad var verkligen på bettet redan under 1920-talet. 
Av handlingar i Vadstena landsarkiv och underlag från Motala in-
dustrimuseum, framgår att Finland, Estland, Holland, Polen, Spa-
nien, Grekland, Rumänien och till och med Kina tillhörde kretsen för 
marknadsföring, som i några fall ledde till leverans av prototyper och 
sedan även serier. 

En väsentlig nyhet under denna period var tillkomsten av ubåtar. 
Ubåten var ett hot, men också en möjlighet. Minorna måste nu kunna 
verka mot ubåtar i uläge. Men ubåten gav också möjlighet till dold 
minfällning. Ubåten HMS Valen blev 1925 vår första minubåt. 

Beståndet av flottans minor i början av 1930-talet var 2 249 (mest 
M/14 och M/18) att jämföra med ett då uttalat behov av minst 5 000. 
I slutet av 1930-talet disponerade kustartilleriet ca 1 900 minor, va-
rav de allra flesta var tillverkade mellan 1877 och 1908. Bristen på 
minor födde en del märkliga förslag. I slutet på 1920-talet provades 
”bensinspränggranaten”. Tanken var att runt kustartillerianläggning-
ar skulle stora behållare med bensin förankras på visst djup. Med en 
trotylladdning skulle bensinen antändas och passerande fartyg skulle 
få det hett om öronen. Diverse prov gav dock ett nedslående resultat. 
Dessutom var ju bensin en bristvara i krigstid.

Oron i omvärlden inför ett befarat utbrott av andra världskriget 
gjorde att krigsproduktionsavtal på minor och sjunkbomber teck-
nades med ett antal industrier: Motala Verkstad, Svenska Järnvägs-
verkstäderna i Linköping och Karlstads Mekaniska Verkstad. Den 
industriella kapaciteten synes ha varit god på den tiden. Dessutom 

minor, men först under 1930-talet uppnådde flottan en godtagbar
laddningsvikt på 150 kilo med mina M/31. Fram till andra världs-
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minor om året. Parallellt med flottans tillverkning gjordes ett antal av
minorna i en version för kustartilleriet. Ett 100-tal omhändertagna
tyska minor från första världskriget byggdes också om till minor för
kustartilleriet.

Det var inte bara marinen, som köpte svensktillverkade minor.
Motala Verkstad var verkligen på bettet redan under 1920-talet.
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dustrimuseum, framgår att Finland, Estland, Holland, Polen, Spa-
nien, Grekland, Rumänien och till och med Kina tillhörde kretsen för
marknadsföring, som i några fall ledde till leverans av prototyper och
sedan även serier.

En väsentlig nyhet under denna period var tillkomsten av ubåtar.
Ubåten var ett hot, men också en möjlighet. Minorna måste nu kunna
verka mot ubåtar i uläge. Men ubåten gav också möjlighet till dold
minfällning. Ubåten HMS Valen blev 1925 vår första minubåt.

Beståndet av flottans minor i början av 1930-talet var 2 249 (mest
M/14 och M/18) att jämföra med ett då uttalat behov av minst 5 000.
I slutet av 1930-talet disponerade kustartilleriet ca 1 900 minor, va-
rav de allra flesta var tillverkade mellan 1877 och 1908. Bristen på
minor födde en del märkliga förslag. I slutet på 1920-talet provades
"bensinspränggranaten". Tanken var att runt kustartillerianläggning-
ar skulle stora behållare med bensin förankras på visst djup. Med en
trotylladdning skulle bensinen antändas och passerande fartyg skulle
få det hett om öronen. Diverse prov gav dock ett nedslående resultat.
Dessutom var ju bensin en bristvara i krigstid.

Oron i omvärlden inför ett befarat utbrott av andra världskriget
gjorde att krigsproduktionsavtal på minor och sjunkbomber teck-
nades med ett antal industrier: Motala Verkstad, Svenska Järnvägs-
verkstäderna i  Linköping och Karlstads Mekaniska Verkstad. Den
industriella kapaciteten synes ha varit god på den tiden. Dessutom
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byggdes en beredskapsfabrik för tillverkning av trotyl.

Andra världskrigets sjöminor – åren 1940-1945
Minkrigföringen under andra världskriget kom att bli oerhört in-
tensiv, inte minst runt de skandinaviska länderna. 
När kriget bröt ut kunde en väl förberedd och om-
fattande tillverkning av såväl kontrollerbara som 
okontrollerbara minor samt sjunkbomber påbörjas 
i Sverige. Under krigsåren köptes materiel för över 
100 miljoner kronor och ett tiotal nya mintyper för 
flottan och kustartilleriet tillkom. Den inlednings-
vis största anskaffningen gällde den förankrade 
kontaktminan M/31, som tillverkades i över 5 000 
exemplar och som under många år blev flottans 
”typmina”.

Det uppstod naturligtvis stora behov av bombsäkra minförråd 
för att härbärgera alla dessa minor. Av en promemoria från Marin-
förvaltningen till Marinstaben i november 1940 framgick att under 
1941 beräknades sex nya förråd vara färdigställda, bland annat St. 
Huvudholmen, Aspö, Limhamn och Nya Varvet (dessa förråd upp-
fyller inte de säkerhetsmässiga krav, som numera ställs och är avveck-
lade som minförråd). 

Avståndsmintekniken utvecklades mycket snabbt under andra 
världskriget. Ett fartygs magnetik, akustik och tryck(-våg) utnyttja-
des för att få en mina att detonera på - i praktiken 
- upp till 50 m avstånd. Minorna kunde då läggas på 
havsbotten och minröjningen försvårades avsevärt. I 
Sverige var det ASEA i Västerås, som intog en ledande 
industriell position i fråga om den nya mintekniken. 
Redan omkring år 1939 hade ett – som alltid i dessa 
sammanhang – mycket hemligt projekt påbörjats ef-
ter en idé av professor Wallodi Weibull (marinoffi-
cer och professor i teknisk fysik vid Kungl. Tekniska 
Högskolan). Det gick ut på att akustiken från ett 
fartyg skulle väcka en på botten vilande mina, som 
därefter skulle ta sig upp till strax under ytan. Om 

Det var inte bara marinen, som köpte svensktillverkade minor. Motala Verkstad var verkligen 
på bettet redan under 1920-talet. Av handlingar i Vadstena landsarkiv och underlag från 
Motala industrimuseum, framgår att Finland, Estland, Holland, Polen, Spanien, Grekland, 
Rumänien och till och med Kina tillhörde kretsen för marknadsföring, som i några fall ledde 
till leverans av prototyper och sedan även serier.  

En väsentlig nyhet under denna period var tillkomsten av ubåtar. Ubåten var ett hot, men 
också en möjlighet. Minorna måste nu kunna verka mot ubåtar i uläge. Men ubåten gav också 
möjlighet till dold minfällning. Ubåten HMS Valen blev 1925 vår första minubåt. Beståndet 
av flottans minor i början av 1930-talet var 2 249 (mest M/14 och M/18) att jämföra med ett 
då uttalat behov av minst 5 000. I slutet av 1930-talet disponerade kustartilleriet ca 1 900 
minor, varav de allra flesta var tillverkade mellan 1877 och 1908. Bristen på minor födde en 
del märkliga förslag. I slutet på 1920-talet provades ”bensinspränggranaten”. Tanken var att 
runt kustartillerianläggningar skulle stora behållare med bensin förankras på visst djup. Med 
en trotylladdning skulle bensinen antändas och passerande fartyg skulle få det hett om öronen. 
Diverse prov gav dock ett nedslående resultat. Dessutom var ju bensin en bristvara i krigstid. 

Oron i omvärlden inför ett befarat utbrott av andra världskriget gjorde att 
krigsproduktionsavtal på minor och sjunkbomber tecknades med ett antal industrier: Motala 
Verkstad, Svenska Järnvägsverkstäderna i Linköping och Karlstads Mekaniska Verkstad. Den 
industriella kapaciteten synes ha varit god på den tiden. Dessutom byggdes en 
beredskapsfabrik för tillverkning av trotyl. 
 
Andra världskrigets sjöminor – åren 1940-1945 

Minkrigföringen under andra världskriget kom att bli oerhört intensiv, 
inte minst runt de skandinaviska länderna. När kriget bröt ut kunde en väl 
förberedd och omfattande tillverkning av såväl kontrollerbara som 
okontrollerbara minor samt sjunkbomber påbörjas i Sverige. Under 
krigsåren köptes materiel för över 100 miljoner kronor och ett tiotal nya 
mintyper för flottan och kustartilleriet tillkom. Den inledningsvis största 
anskaffningen gällde den förankrade kontaktminan M/31, som 
tillverkades i över 5 000 exemplar och som under många år blev flottans 
”typmina”. 
Det uppstod naturligtvis stora behov av bombsäkra minförråd för att härbärgera alla dessa 
minor. Av en promemoria från Marinförvaltningen till Marinstaben i november 1940 
framgick att under 1941 beräknades sex nya förråd vara färdigställda, bland annat St. 
Huvudholmen, Aspö, Limhamn och Nya Varvet (dessa förråd uppfyller inte de 
säkerhetsmässiga krav, som numera ställs och är avvecklade som minförråd). 
Avståndsmintekniken utvecklades mycket snabbt under andra världskriget. Ett fartygs 
magnetik, akustik och tryck(-våg) utnyttjades för att få en mina att detonera på - i praktiken - 
upp till 50 m avstånd. Minorna kunde då läggas på havsbotten och 
minröjningen försvårades avsevärt. I Sverige var det ASEA i Västerås, som 
intog en ledande industriell position i fråga om den nya mintekniken. Redan 
omkring år 1939 hade ett – som alltid i dessa sammanhang – mycket hemligt 
projekt påbörjats efter en idé av professor Wallodi Weibull (marinofficer 
och professor i teknisk fysik vid Kungl. Tekniska Högskolan). Det gick ut 
på att akustiken från ett fartyg skulle väcka en på botten vilande mina, som 
därefter skulle ta sig upp till strax under ytan. Om den då blev påseglad, 
skulle den detonera genom kontaktverkan och om inte, skulle den återgå till 
bottenläge för att vänta på nästa byte. Detta projekt med arbetsnamnet 

Kontaktmina M/31

Det var inte bara marinen, som köpte svensktillverkade minor. Motala Verkstad var verkligen 
på bettet redan under 1920-talet. Av handlingar i Vadstena landsarkiv och underlag från 
Motala industrimuseum, framgår att Finland, Estland, Holland, Polen, Spanien, Grekland, 
Rumänien och till och med Kina tillhörde kretsen för marknadsföring, som i några fall ledde 
till leverans av prototyper och sedan även serier.  

En väsentlig nyhet under denna period var tillkomsten av ubåtar. Ubåten var ett hot, men 
också en möjlighet. Minorna måste nu kunna verka mot ubåtar i uläge. Men ubåten gav också 
möjlighet till dold minfällning. Ubåten HMS Valen blev 1925 vår första minubåt. Beståndet 
av flottans minor i början av 1930-talet var 2 249 (mest M/14 och M/18) att jämföra med ett 
då uttalat behov av minst 5 000. I slutet av 1930-talet disponerade kustartilleriet ca 1 900 
minor, varav de allra flesta var tillverkade mellan 1877 och 1908. Bristen på minor födde en 
del märkliga förslag. I slutet på 1920-talet provades ”bensinspränggranaten”. Tanken var att 
runt kustartillerianläggningar skulle stora behållare med bensin förankras på visst djup. Med 
en trotylladdning skulle bensinen antändas och passerande fartyg skulle få det hett om öronen. 
Diverse prov gav dock ett nedslående resultat. Dessutom var ju bensin en bristvara i krigstid. 

Oron i omvärlden inför ett befarat utbrott av andra världskriget gjorde att 
krigsproduktionsavtal på minor och sjunkbomber tecknades med ett antal industrier: Motala 
Verkstad, Svenska Järnvägsverkstäderna i Linköping och Karlstads Mekaniska Verkstad. Den 
industriella kapaciteten synes ha varit god på den tiden. Dessutom byggdes en 
beredskapsfabrik för tillverkning av trotyl. 
 
Andra världskrigets sjöminor – åren 1940-1945 

Minkrigföringen under andra världskriget kom att bli oerhört intensiv, 
inte minst runt de skandinaviska länderna. När kriget bröt ut kunde en väl 
förberedd och omfattande tillverkning av såväl kontrollerbara som 
okontrollerbara minor samt sjunkbomber påbörjas i Sverige. Under 
krigsåren köptes materiel för över 100 miljoner kronor och ett tiotal nya 
mintyper för flottan och kustartilleriet tillkom. Den inledningsvis största 
anskaffningen gällde den förankrade kontaktminan M/31, som 
tillverkades i över 5 000 exemplar och som under många år blev flottans 
”typmina”. 
Det uppstod naturligtvis stora behov av bombsäkra minförråd för att härbärgera alla dessa 
minor. Av en promemoria från Marinförvaltningen till Marinstaben i november 1940 
framgick att under 1941 beräknades sex nya förråd vara färdigställda, bland annat St. 
Huvudholmen, Aspö, Limhamn och Nya Varvet (dessa förråd uppfyller inte de 
säkerhetsmässiga krav, som numera ställs och är avvecklade som minförråd). 
Avståndsmintekniken utvecklades mycket snabbt under andra världskriget. Ett fartygs 
magnetik, akustik och tryck(-våg) utnyttjades för att få en mina att detonera på - i praktiken - 
upp till 50 m avstånd. Minorna kunde då läggas på havsbotten och 
minröjningen försvårades avsevärt. I Sverige var det ASEA i Västerås, som 
intog en ledande industriell position i fråga om den nya mintekniken. Redan 
omkring år 1939 hade ett – som alltid i dessa sammanhang – mycket hemligt 
projekt påbörjats efter en idé av professor Wallodi Weibull (marinofficer 
och professor i teknisk fysik vid Kungl. Tekniska Högskolan). Det gick ut 
på att akustiken från ett fartyg skulle väcka en på botten vilande mina, som 
därefter skulle ta sig upp till strax under ytan. Om den då blev påseglad, 
skulle den detonera genom kontaktverkan och om inte, skulle den återgå till 
bottenläge för att vänta på nästa byte. Detta projekt med arbetsnamnet 

Den märkliga 
stigminan 
M/F:7 från 1941

byggdes en beredskapsfabrik för tillverkning av trotyl.

Andra världskrigets sjöminor — åren 1940-1945
Minkrigföringen under andra världskriget kom att bli oerhört in-
tensiv, inte minst runt de skandinaviska länderna.
När kriget bröt ut kunde en väl förberedd och om-
fattande tillverkning av såväl kontrollerbara som
okontrollerbara minor samt sjunkbomber påbörjas
i Sverige. Under krigsåren köptes materiel för över
100 miljoner kronor och ett tiotal nya mintyper för
flottan och kustartilleriet tillkom. Den inlednings-
vis största anskaffningen gällde den förankrade
kontaktminan M/31, som tillverkades i över 5 000
exemplar och som under många år blev flottans
"typmina".

Det uppstod naturligtvis stora behov av bombsäkra minförråd
för att härbärgera alla dessa minor. Av en promemoria från Malin-
förvaltningen till Marinstaben i november 1940 framgick att under
1941 beräknades sex nya förråd vara färdigställda, bland annat St.
Huvudholmen, Aspö, Limhamn och Nya Varvet (dessa förråd upp-
fyller inte de säkerhetsmässiga krav, som numera ställs och är avveck-
lade som minförråd).

Avståndsmintekniken utvecklades mycket snabbt under andra
världskriget. Ett fartygs magnetik, akustik och tryck(-våg) utnyttja-
des för att få en mina att detonera på - i praktiken
- upp till 50 m avstånd. Minorna kunde då läggas på
havsbotten och minröjningen försvårades avsevärt. I
Sverige var det ASEA i Västerås, som intog en ledande
industriell position i fråga om den nya mintekniken.
Redan omkring år 1939 hade ett — som alltid i dessa
sammanhang — mycket hemligt projekt påbörjats ef-
ter en ide av professor Wallodi Weibull (marinoffi-
cer och professor i teknisk fysik vid Kungl. Tekniska
Högskolan). Det gick ut på att akustiken från ett
fartyg skulle väcka en på botten vilande mina, som
därefter skulle ta sig upp till strax under ytan. Om

Kontaktmina M/31

Den märkliga
stigminan
M/F:7 från 1941
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den då blev påseglad, skulle den detonera genom kontaktverkan och 
om inte, skulle den återgå till bottenläge för att vänta på nästa byte. 
Detta projekt med arbetsnamnet Lydia, utvecklades till mina M/F:7. 
Minan tillverkades i 300 exemplar, men var så tekniskt komplicerad 
att den lades i materielberedskap strax efter kriget. 

I början av 1940-talet fanns ett förslag klart på en svensk magnet-
mina M/F:9. Förebilden till detta var en engelsk avståndsmina, som 
1940 lämnats över (!) från Tyskland till Sverige. En svensk delegation 
med kommendör Henning Muhl, professor E H Waloddi Weibull 
samt löjtnant Fredrik Taube, besökte vintern 1940-1941 Kiel för att 
ta del av tyskarnas erfarenheter av denna mina och dess vidareut-
veckling. Förklaringen till denna tyska givmildhet och öppenhet kan 
säkerligen återfinnas i Muhls rapport efter besöket, där han bland 
annat skriver:

I tyska marinkretsar hyser man allvarliga farhågor för engelsk 
minoffensiv med syfte att avbryta den svensk-tyska färjetrafi-
ken och sjöförbindelserna över Bälten och Öresund. Här får 
man söka orsaken till Tysklands önskan att etablera ett intimt 
danskt-tyskt-svenskt samarbete i alla frågor.

Engelska bombplan flög senare under kriget över Skåne vid sina mi-
neringsoperationer mot Tyskland och vid några tillfällen tappades 
minor av den typ, som man fått från Tyskland. Personal från min-
byrån vid Marinförvaltningen, däribland sedermera konteramiralen 
och chefen för marinmaterielförvaltningen vid Försvarets materiel-
verk Gunnar Grandin, tog sig an att bärga dessa minor. Den tekniska 
undersökningen av den från Tyskland erhållna engelska minan och 
de senare bärgade minorna, genomfördes av ASEA i Västerås. Arbe-
tet resulterade i anskaffning och utvecklingen av bottenavståndsmina 
M/F:9. Denna mina skulle även kunna flygfällas från bombplan med 

Den första svenska bottenavståndsminan M/F:9 från 1941
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Den första svenska bottenavståndsminan M/F:9 från 1941

den då blev påseglad, skulle den detonera genom kontaktverkan och
om inte, skulle den återgå till bottenläge för att vänta på nästa byte.
Detta projekt med arbetsnamnet Lydia, utvecklades till mina M/F:7.
Minan tillverkades i 300 exemplar, men var så tekniskt komplicerad
att den lades i materielberedskap strax efter kriget.

I början av 1940-talet fanns ett förslag klart på en svensk magnet-
mina M/F:9. Förebilden till detta var en engelsk avståndsmina, som
1940 lämnats över (!) från Tyskland till Sverige. En svensk delegation
med kommendör Henning Muhl, professor E H Waloddi Weibull
samt löjtnant Fredrik Taube, besökte vintern 1940-1941 Kiel för att
ta del av tyskarnas erfarenheter av denna mina och dess vidareut-
veckling. Förklaringen till denna tyska givmildhet och öppenhet kan
säkerligen återfinnas i Muhls rapport efter besöket, där han bland
annat skriver:

I tyska marinkretsar hyser man allvarliga farhågor för engelsk
minoffensiv med syfte att avbryta den svensk-tyska färjetrafi-
ken och sjöförbindelserna över Bälten och Oresund. Här får
man söka orsaken till Tysklands önskan att etablera ett intimt
danskt-tyskt-svenskt samarbete i alla frågor.

Engelska bombplan flög senare under kriget över Skåne vid sina mi-
neringsoperationer mot Tyskland och vid några tillfällen tappades
minor av den typ, som man fått från Tyskland. Personal från min-
byrån vid Marinförvaltningen, däribland sedermera konteramiralen
och chefen för marinmaterielförvaltningen vid Försvarets materiel-
verk Gunnar Grandin, tog sig an att bärga dessa minor. Den tekniska
undersökningen av den från Tyskland erhållna engelska minan och
de senare bärgade minorna, genomfördes av ASEA i Västerås. Arbe-
tet resulterade i anskaffning och utvecklingen av bottenavståndsmina
M/F:9. Denna mina skulle även kunna flygfällas från bombplan med
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hjälp av bromsfallskärm. Den nya avståndsminan var mycket exklu-
siv och skulle bara användas om Sverige kom i krig.

Med erfarenhet från den erhållna engelska minan utvecklade ASEA 
ett magnetiskt avståndsorgan (induktionsstav), som benämndes 
Svampen (på grund av dess likhet med en svamp med hatt och stjälk). 
Detta organ infördes på kustartilleriets minor och en ny minstations-
instrumentering för minor med avståndsorgan konstruerades. Det vi-
sade sig dock att tekniken inte lämpade sig särskilt väl för förankrade 
minor, som rörde sig i det jordmagnetiska fältet. Däremot fungerade 
det väl på de tunga bottenminorna, som höll sig stilla på botten.

De prov med induktionsorgan som gjordes med den engelska mi-
nan och med ASEA:s utrustning mot våra örlogsfartyg, ledde till att 
ett befarat allvarligt problem bekräftades. Bland annat gjordes prov 
mot minsveparen HMS Bremön, varvid det konstaterades att fartyget 
var alldeles för magnetiskt för att med godtagbar säkerhet kunna röja 
denna typ av minor. Även övriga örlogsfartyg och civila handelsfar-
tyg var allvarligt hotade. Detta resulterade i ett ”Nådigt brev” från 
Kungl. Maj:t den 13 juni 1941, där det anbefalldes motåtgärder mot 
magnetiska minor (cit): Fasta mätstationer skall byggas i Stockholm, 
Hårsfjärden, Karlskrona och Göteborg. Magnetminskydd infördes 
också på våra örlogsfartyg.

Såväl flottan som kustartilleriet erhöll ett flertal nya mintyper un-
der andra världskriget. Inledningsvis var bristen dock påtaglig. I maj 
1940 skrev Chefen för Sydkustens marindistrikt till Marinförvalt-
ningen och begärde att få utnyttja 30 stycken av 65 tillvaratagna 
tyska minor för ”vissa mineringar”. Med detta avsågs mineringar 
utanför Karlshamn och Oskarshamn. Behoven utökades i och med 
att marindistriktschefen ville frigöra beslagtagna civila fartyg, som 
utnyttjades som spärrfartyg i skånska hamnar. I stället ville man ut-
rusta pråmar med en kontrollerbar tysk mina i fören och en i aktern. 
Vid behov skulle pråmen sänkas i hamninloppet och bli både spärr 
och minering. Marinförvaltningen tillstyrkte. Denna mina kom att 
benämnas M/T.

Att tillgången till minor och sprängämne var starkt begränsad under 
kriget framgår av Marinförvaltningens direktiv i september 1944, där 
det framfördes att: ”…Tillgången till marina sprängämnen är mycket 

hjälp av bromsfallskärm. Den nya avståndsminan var mycket exklu-
siv och skulle bara användas om Sverige kom i krig.

Med erfarenhet från den erhållna engelska minan utvecklade ASEA
ett magnetiskt avståndsorgan (induktionsstav), som benämndes
Svampen (på grund av dess likhet med en svamp med hatt och stjälk).
Detta organ infördes på kustartilleriets minor och en ny minstations-
instrumentering för minor med avståndsorgan konstruerades. Det vi-
sade sig dock att tekniken inte lämpade sig särskilt väl för förankrade
minor, som rörde sig i det jordmagnetiska fältet. Däremot fungerade
det väl på de tunga bottenminorna, som höll sig stilla på botten.

De prov med induktionsorgan som gjordes med den engelska mi-
nan och med ASEA:s utrustning mot våra örlogsfartyg, ledde till att
ett befarat allvarligt problem bekräftades. Bland annat gjordes prov
mot minsveparen HMS Bremön, varvid det konstaterades att fartyget
var alldeles för magnetiskt för att med godtagbar säkerhet kunna röja
denna typ av minor. Även övriga örlogsfartyg och civila handelsfar-
tyg var allvarligt hotade. Detta resulterade i ett "Nådigt brev" från
Kungl. Maj:t den 13 juni 1941, där det anbefalldes motåtgärder mot
magnetiska minor (cit): Fasta mätstationer skall byggas i Stockholm,
Hårsfjärden, Karlskrona och Göteborg. Magnetminskydd infördes
också på våra örlogsfartyg.

Såväl flottan som kustartilleriet erhöll ett flertal nya mintyper un-
der andra världskriget. Inledningsvis var bristen dock påtaglig. I maj
1940 skrev Chefen för Sydkustens marindistrikt till Marinförvalt-
ningen och begärde att få utnyttja 30 stycken av 65 tillvaratagna
tyska minor för "vissa mineringar". Med detta avsågs mineringar
utanför Karlshamn och Oskarshamn. Behoven utökades i och med
att marindistriktschefen ville frigöra beslagtagna civila fartyg, som
utnyttjades som spärrfartyg i skånska hamnar. I stället ville man ut-
rusta pråmar med en kontrollerbar tysk mina i fören och en i aktern.
Vid behov skulle pråmen sänkas i hamninloppet och bli både spärr
och minering. Marinförvaltningen tillstyrkte. Denna mina kom att
benämnas M/T.

Att tillgången till minor och sprängämne var starkt begränsad under
kriget framgår av Marinförvaltningens direktiv i september 1944, där
det framfördes att: "...Tillgången till marina sprängämnen är mycket
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begränsad. Drivande minor bör om möjligt ej sprängas, utan lämnas 
till örlogsvarv för att ändras och utnyttjas för KA minförsvar…”  
Men det var inte bara tillvaratagna minor, som utnyttjades. Mitt un-
der brinnande världskrig lyckades vi upphandla 
200 italienska och 200 tyska mycket eftertrakta-
de och farliga antennminor, som kom till Sverige 
1940 och tilldelas benämningen M/F:3 respek-
tive M/F:5. Flottan lade under andra världskriget 
ut 2 672 st okontrollerbara minor runt svenska 
kusten, företrädesvis av typ M/31 och M/18. Vid 
andra världskrigets slut fanns i flottans förråd c:a 
10 000 minor för fällning från övervattensfartyg 
och drygt 1 000 för fällning från ubåt. Kustartil-
leriet hade tillförts c:a 1 700 minor av åtta olika typer.

Förutsättningar för minkrigföringen till sjöss
Av Gunnar Möller

Strategiska och taktiska förutsättningar
En avgörande faktor som bidragit till att minkriget varit den domineran-
de sjökrigsmetoden i Östersjön är att världskrigen utkämpats mellan ett 
anfallande till sjöss numerärt underlägset Tyskland mot ett försvarande 
till sjöss numerärt överlägset Ryssland/Sovjet. För den defensive är mi-
nan ett effektivt vapen och för den underlägsne utgör minan en möjlig-
het att jämna ut styrkeförhållandena genom att begränsa den starkes 
operativa rörlighet och utan stridskontakt reducera dess numerär.

Med tanke på Rysslands enormt stora yta, de långa avstånden mel-
lan dess angränsande hav och de begränsade resurser som den ryska 
flottan, eller snarare fyra flottor, förfogade över under båda världs-
krigen var minvapnet, med dess förmåga att begränsa fiendens rörel-
sefrihet till områden där de egna resurserna samlat kunde insättas, 
ett vapenslag man fått förlita sig på. I Östersjön var läget inför första 
världskriget att den samlade ryska flottan, som i princip utplånats un-
der det rysk-japanska kriget, ännu inte hade återuppbyggts. Därför 
ansågs det lönlöst att vid ett krigsutbrott med Tyskland utkämpa en 
strid i öppen sjö. Det ryssarna fruktade mest var att den tyska Högsjö-
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flottan, förkrossande överlägsen den ryska Östersjöflottan, skulle bana 
väg för en amfibieoperation riktad mot S:t Petersburg. Om så skedde 
skulle kriget kunna vara förlorat redan några dagar efter krigsutbrot-
tet. Därför skulle en defensiv taktik tillämpas vilken gick ut på att flot-
tan, underställd armén, bara skulle uppta strid i områden, som redan i 
förväg var utvalda och preparerade med minor och starkt flankerande 
kustartilleri. Där skulle den upp till tio gånger starkare fienden uppe-
hållas och reduceras ända till mobiliseringen nått så långt att armén 
i S:t Petersburg var tillräckligt stark för att möta ett angrepp. Dessa 
områden kom att benämnas ”positioner” och i inledningen av första 
världskriget var området mellan Reval och Porkkala udd, kallat ”Cen-
tralpositionen”, utvalt som huvudförsvarsområde. Alla andra kustom-
råden skulle i princip lämnas oförsvarade.

Inför andra världskriget var flottans uppgifter att aktivt försvara ör-
logsbaser, stödja markstyrkornas flank mot sjön, säkra egna sjövägar 
och skära av fiendens sjökommunikationer samt uppträda offensivt 
i öppen sjö. I princip innebar det för den sovjetiska Östersjömarinen 
att samma uppgifter som förevarit inför och under första världskriget 
kvarstod. Detta visade sig i realiteten när det tyska anfallet den 22 juni 
1941 var ett faktum, då minfältet i ”Centralpositionen” ånyo lades ut 
samt att Rigavikens inlopp spärrades med minor. Sålunda var minan 
det vapensystem som i grunden sjöförsvaret kom att vila på vid de 
båda krigsutbrotten.

Den tyska flottan var i inledningen av världskrigen i Östersjön 
aldrig starkare än sin huvudmotståndare Rysslands/Sovjetunionens 
flotta. Under första världskriget utgjordes Östersjöflottan av ett fåtal 
och i huvudsak föråldrade stridskrafter, vilka kunnat undvaras från 
den primära sjökrigsarenan Nordsjön. Dessa var såväl numerärt som 
kvalitativt underlägsna de ryska. Huvuduppgiften var att försvara 
Östersjöinloppen mot ett samordnat brittisk-ryskt inträngande mot 
Kielbukten. Att skada eller störa den ryska handelstrafiken i Öster-
sjön betraktades som en sekundär uppgift, eftersom handelsutbytet 
i huvudsak skedde mellan Sverige, Danmark, Norge och England. 
Dessa handelsrutter var svåra att komma åt eftersom de generellt gick 
från Öresund på neutralt vatten upp till Bottenhavet. Att skydda sina 
egna handelsvägar ansågs därför betydligt viktigare. Offensiva före-
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tag skulle genomföras för 
att försöka maskera un-
derlägsenheten och locka 
ut den ryska huvudstyr-
kan till områden som pre-
parerats med minor eller 
väntande ubåtar. Sådana 
offensiva företag kom att 
prägla den tyska sjökrig-
föringen, varvid ett stort 
antal mineringsföretag i 
de ryska utloppslederna 
och, under de sista krigs-
åren, i hela Norra Öster-
sjön kom till utförande. 
Att just minor användes 
i så stor omfattning kan 
förklaras av att minvapnet 

var det enda som fanns att tillgå, för att effektivt förhindra den star-
kare motståndaren att lämna sina basområden för insatser mot den för 
Tyskland livsavgörande handelstrafiken – särskilt den med malm från 
Sverige. 

I samband med det tyska anfallet mot Sovjetunionen i juni 1941 
var styrkeförhållandena ännu mer ojämna än vid första världskrigets 
utbrott. Då fanns i princip inga tyska tyngre stridskrafter tillgängliga 
för att kunna utmana den sovjetiska flottan.1 Under anfallets inled-
ningsskede fick marinledningen därför förlita sig till användandet av 
lätta enheter och diverse trängfartyg. Minkrigföring syftande till att 
stänga in den ryska flottan i sina basområden blev därför ånyo det 
enda alternativet för att begränsa den mycket starkare sovjetiska flot-
tans rörelsefrihet. Detta framgångsrika alternativ höll den tyska ma-
rinen fast vid ända till 1944, då man tvingades dra sig tillbaka från 
Finska viken. Tyska stridskrafter hade då sedan krigsutbrottet 1941 
enbart i Finska viken fällt 40 000 minor.

Centralpositionen 1914 med dess minfält och flankerande ar-
tilleri. Positionen kom under kriget att byggas ut med fler bat-
terier och minor. I slutet av kriget 1917 omfattade minfältet 
mellan Nargön och Porkkala 9 386 minor. Som komplement 
till minfältet fälldes ytterligare 1 545 minor i angränsande 
områden.

e t .
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tilleri. Positionen kom under kriget att byggas ut med fler bat-
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Materiella förutsättningar
Från att ha varit ansett som ett synnerligen defensivt och orörligt strids-
medel, vilket av vissa bara betraktades som ett hjälpmedel, sågs efter 
det rysk-japanska kriget minan som ett ypperligt offensivt vapen som, i 
så gott som varje sjönation, i största lönndom betydande resurser lades 
ner för att utveckla. Utvecklingen gick i riktning mot att förbättra mi-
nornas och deras förankringsapparaturs konstruktion, göra dem ofar-
liga under utläggningen - som man strävade efter att kunna genomföra 
på kortast möjliga tid, samt att öka sprängladdningens storlek. Vidare 
utökades minornas antal i tusentals, omfattande nybyggen av minfar-
tyg och minsvepare sattes igång och även andra typer av örlogsfartyg 
utrustades för minutläggning.

I Ryssland bildades redan 1839 en kommitté för undervattensför-
sök vilken syftade till att utveckla bland annat minor. Dessa tidiga 
åtgärder gjorde att landet låg i spetsen för minutvecklingen under an-
dra hälften av 1800-talet fram till första världskrigets utbrott. Erfa-
renheter från rysk-japanska kriget, de geografiska förutsättningarna 
samt avsaknaden av en stark flotta ledde till att minvapnet kom att 
utgöra grundvalen för det ryska Östersjöförsvaret vid världskrigets 
utbrott. De ryska minorna var därför av hög kvalitet och fanns i stor 
mängd. Värre var det med minsvepningsresurserna. I inledningen av 
första världskriget fick den ryska marinen förlita sig till en handfull 
för ändamålet konstruerade minsvepare och ett antal ombyggda tor-
pedbåtar, bogserbåtar och fisketrålare. 

Eftersom mellankrigstiden fram till andra hälften av 1920-talet 
präglades av revolution och inbördeskrig, kom teknikutvecklingen 
att bromsas. I början av decenniet påbörjades en återhämtning. Ett 
antal internationella öppna och hemliga samarbetsavtal och informa-
tionsutbyten avseende minkrigsmateriel kom under åren 1926-1933 
till stånd med Tyskland. Frukten av detta samt inhemsk utveckling 
ledde fram till ett stort antal nya mintyper och svephinder, varav vissa 
kunde fällas från ubåt och andra från flyg. När världskriget nådde 
Sovjet 1941, var därför minförråden fyllda med minor av hög kvalitet 
men i bristfälligt antal vad gällde minor för ubåts- och flygfällning.

I Tyskland kom minutvecklingen igång på allvar efter det tysk-fran-
ska kriget 1870-1871. Vid första världskrigets utbrott fanns minor i 
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relativt stor mängd och av mycket hög kvalitet. Dessa var tänkta 
att användas såväl för hamnförsvar som fritt till sjöss. I princip alla 
örlogsfartyg utrustades för fällning av minor liksom ett antal färjor, 
som inkallades som hjälpminfartyg. Under krigets gång togs nya min-
konstruktioner i bruk, vilket ledde till att tyskarna redan 1915 kunde 
påbörja intensiv minfällning från ubåtar samt att man 1917 för för-
sta gången lyckades sänka ett fiendefartyg med en flygfälld mina.

Fredsvillkoren innebar ett förbud mot tillverkning av minor på 
tyskt territorium. En mycket begränsad import av minor tilläts. Detta 
fick till följd att den tyska minutvecklingen kom att genomföras inom 
ramen för utländska projekt och genom det tidigare nämnda samar-
betet med Sovjet. Härvid fick Tyskland tillgång till ett antal tekniska 
lösningar som kom att till användning när minproduktionen åter 
kom igång i landet 1933. Främst inriktades forskning och utveckling 
mot avståndsverkande minor med magnetiksensorer, men också mot 
förbättrade kontaktminor samt minor för flyg-, och ubåtsfällning. 
Vid andra världskrigets utbrott var därför den tyska minparken av 
mycket hög kvalitet.

Geografiska förutsättningar
Östersjön utgör, ur den offensives synvinkel, ett i flera avseenden obe-
kvämt operationsområde eftersom det, ur den defensives synvinkel, 
erbjuder många fördelar. Nackdelarna respektive fördelarna kan för-
klaras av att Östersjön är mycket långt, i många områden mycket 
trångt samt relativt grunt med djup som sällan överstiger 100 m. Kus-
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till strategiskt placerade baser och stödjepunkter i högsta grad varit 
olika. Härvid har Tysklands begränsade kuststräcka i väst med dess 
huvudbas Kiel varit belägna långt ifrån de huvudsakliga operations-
områdena, som utgjorts av Finska viken och Rigaviken. Detta har, 
särskilt under första världskriget, när enheternas aktionsradie var 
betydlig kortare än under andra världskriget, inneburit att förflytt-
ningssträckorna till och från operationsområdet tärt förhållandevis 
mycket på bränsleförråden2 så att tiden i operationsområdet begrän-
sats till ett fåtal dagar. Detta har i sin tur inneburit stora svårigheter 
för offensiv verksamhet, upprätthållandet av framskjuten spaning el-
ler möjligheten att upprätthålla en blockad. Obevakade framskjutna 
mineringar har därför setts som en tillfällig lösning på problemet att 
förhindra, eller i alla fall försvåra för den starkare motståndaren att 
ta sig ut på öppet hav.

För Rysslands/Sovjetunionens del har de geografiska förutsättning-
arna varit synnerligen gynnsamma, särskilt med hänsyn till den de-
fensiva taktik som har tillämpats, eftersom Finska vikens och Riga-
vikens trånga inlopp varit lätta att försvara och spärra med bland 
annat minor. De många utbyggda stödjepunkterna i Rigaviken och 
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längs Kurlands kust i Lettland har utgjort ypperliga utgångslägen för 
raidföretag i södra Östersjön vilket särskilt kom till utförande under 
åren 1914-1915. Vad gäller övriga aktörer i Östersjön har de geogra-
fiska förhållandena haft en stor påverkan på vilken strategi, taktik 
och vapensystem som använts.

Danmarks geografiska läge har inneburit möjligheten att kontrol-
lera Östersjöinloppen, vilket i sin tur inneburit en möjlighet att agera 
skiljedomare under världskrigen om vem som ägt tillträde till Öster-
sjön. Härvid har minan av naturliga skäl haft en central betydelse för 
det danska sjöförsvaret för att på ett effektivt sätt upprätthålla denna 
kontroll. Denna kontrollmöjlighet har vid de båda världskrigens ut-
brott varit av stor betydelse för Tyskland, då den nationen haft behov 
av att själv kunna utöva denna kontroll. Under de två världskrigen 
har detta givit sig uttryck i att Tyskland själv spärrat Östersjöinlop-
pen med minor och utövat påtryckning mot såväl Sverige som Dan-
mark att komplettera dessa spärrar med egna mineringar. I samband 
med utbrottet av första världskriget fick detta till följd att Danmark 
höll på att dras in i kriget.

För Sveriges del har de geografiska förutsättningarna, som en lång 
kuststräcka medför, gjort att minan kunnat användas för att regla av 
viktiga infallsportar, skydda sjötrafiken från angrepp och möjlighet 
att kontrollera densamma i strategiska förträngningar. Skärgårdster-
rängens kanaliserande verkan har varit en idealisk miljö för ett opti-
malt utnyttjande av minvapnet.

Finlands geografiska förutsättningar har sin likhet i Sveriges med 
en lång kuststräcka med kanaliserande skärgårdsterräng. Dess långa 
gräns mot Ryssland och den skilda relationen till Ryssland/Sovjet un-
der de båda världskrigen har medfört att de geografiska förutsätt-
ningarna utnyttjats såväl utpräglat defensivt som offensivt. Under 
första världskriget var Finland en del av Ryssland, vilket medförde 
politiskt obegränsade möjligheter för Ryssland att utnyttja Finska vi-
kens geografiskt fördelaktiga minkrigsförutsättningar för försvarsåt-
gärder. Under andra världskrigets första år, när vinterkriget utspelade 
sig, utnyttjade Finland de geografiska förutsättningarna på ett mot-
svarande sätt som Sverige utnyttjade sina. Vid freden 1940 tvingades 
Finland avstå geografiskt viktiga områden till Sovjetunionen för att 
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dessa skulle kunna utnyttjas för upprättande av starka försvarsområ-
den, där minor skulle utgöra grunden. När Finland 1941 ställde sig 
på Tysklands sida i angreppet på Sovjetunionen blev förhållandena 
de motsatta. Finska vikens förträngningar kom att utnyttjas av de 
tysk-finska sjöstridskrafterna för att med i huvudsak minor stänga in 
de sovjetiska sjöstridskrafterna i det inre av Finska viken.

Folkrättsliga förutsättningar
Trots att sjöminor redan under ett halvt århundrade före första 
världskrigets utbrott hade använts i sjökriget, hade folkrättsliga reg-
ler för deras användande aldrig upprättats. Detta kan förklaras av att 
användandet av minor hittills hade inskränkt sig till försvar av be-
fästa platser, hamnar och flodmynningar innanför själva krigsskåde-
platsens områden, medan offensivt utlagda minor på de öppna haven 
inte förekommit och därför inte berört den neutrala sjöfarten.

Minornas användande under det rysk-japanska kriget skulle dock 
påtagligt ändra på detta förhållande. Under detta krig fälldes sam-
manlagt 6 369 minor. Dessa minor orsakade stora svårigheter, även 
efter krigsslutet, då de krigförande parterna inte med exakthet kunde 
ange var alla mineringar lagts ut. Detta i sin tur ledde till att ett stort 
antal minor påträffades drivande på havet flera år efter krigsslutet 
och ställde till stora problem för handelssjöfarten. Med anledning av 
detta öppnades ögonen för hur viktigt det var att fastställa interna-
tionella regler för minkrig till sjöss.

Fredskongressen i Haag, som sammanträdde år 1907, sysselsatte 
sig därför ingående med minkriget till sjöss. Resultatet av förhand-
lingarna, vilka karaktäriserades av stora meningsskiljaktigheter på 
grund av makternas olika intressen, blev en internationell Konven-
tion om utläggning av submarina, självverkande minor. Det vikti-
gaste innehållet i konventionen var:

UÊ �ÌÌÊ����ÀÊ��ÌiÊwV�Ê�B}}>ÃÊÕÌ]ÊÃ��Ê�Ê`À�Û>�`iÊ����ÌÀ���iÀL>ÀÌÊÌ���-
stånd inte blev oskadliga (artikel I).

UÊ �ÌÌÊ����ÀÊ��ÌiÊwV�Ê�B}}>ÃÊÕÌÊÀ��Ì>`iÊ��ÌÊ�>�`i�ÃÃ��v>ÀÌi�ÊvÀ>�-
för fiendens hamnar och kuster (artikel II) och att alla möjliga 
försiktighetsmått skulle vidtas för att skydda den fredliga sjöfar-
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• Att minor inte fick läggas ut, som i drivande okontrollerbart till-
stånd inte blev oskadliga (artikel I).

• Att minor inte fick läggas ut riktade mot handelssjöfarten fram-
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ten. Om mineringarna inte bevakades, och ”så snart de militära 
kraven så tillåter”, skulle underrättelser lämnas till sjöfarten om 
de farliga områdena (artikel III).

UÊ �ÌÌÊ�>�ÊÃFÊÃ�>ÀÌÊÃ��Ê�����}ÌÊivÌiÀÊ�À�}ÃÃ�ÕÌiÌÊÃ�Õ��iÊ`i�ÃÊÛ>À�>Ê
för de minor man lagt ut, dels ta upp dem (artikel V).

Vid omröstningen antogs förslaget men med ett stort antal undan-
tag. Av deltagande östersjönationer reserverade sig Ryssland mot att 
man inte fick lägga ut armerade okontrollerbara drivminor (punkt 
1 i artikel I) och Tyskland mot hela artikel II. De relativt luddiga 
formuleringarna gav utrymme för stora tolkningsfriheter. I det stora 
hela blev därför användandet av sjöminor inte inskränkt på någon 
punkt, eftersom ingen sjömakt ville avstå från möjligheten att nyttja 
ett vapen, som erbjöd så stora fördelar och dessutom var billigt.

Minkrigföring under första världskriget
Av Gunnar Möller

Minutläggningarna
Dagen innan krigsutbrottet mellan Tyskland och Ryssland 31 juli 
1914 fälldes den första minan av de 60 000, som kom att läggas ut 
i Östersjön under kriget. Den minan, tillsammans med ett par tusen 
andra, var en del av de första sjökrigsåtgärderna som de bägge krig-
förande parterna Tyskland och Ryssland utförde för att säkra sina 
mest strategiska basområden och infallsportar. 

Den tyska minfällningsverksamheten under krigets första dagar 
syftade till att spärra Östersjöinloppen, dels för att förhindra ett in-
trängande av Royal Navy i Östersjön, dels ett direktangrepp mot 
det viktiga bas- och övningsområdet i Kielbukten. Dessa åtgärder i 
kombination med krav på danska minutläggningar för spärrande av 
Östersjöinloppen kom att orsaka en svår kris mellan Danmark och 
Tyskland, vilken höll på att dra in Danmark i kriget, men som slutli-
gen löstes genom ett danskt bifall till kravet.

Den tyska minkrigföringen kom fortsättningsvis att präglas av
UÊ ÃÕVViÃÃ�Û>Êv�ÀÃÌBÀ����}>ÀÊ>ÛÊ`iÊ`ivi�Ã�Û>ÊÃ«BÀÀ>À�>Ê�Ê&ÃÌiÀÃ����-
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förande parterna Tyskland och Ryssland utförde för att säkra sina
mest strategiska basområden och infallsportar.

Den tyska minfällningsverksamheten under krigets första dagar
syftade till att spärra Östersjöinloppen, dels för att förhindra ett in-
trängande av Royal Navy i Östersjön, dels ett direktangrepp mot
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kombination med krav på danska minutläggningar för spärrande av
Östersjöinloppen kom att orsaka en svår kris mellan Danmark och
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Den tyska minkrigföringen kom fortsättningsvis att präglas av
• successiva förstärkningar av de defensiva spärrarna i Östersjöin-
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loppen – något som intensifierades i och med att brittiska ubåtar 
trängde in i Östersjön och ställde till med stor skada i de tyska 
sjövägarna och 

UÊ �vvi�Ã�Û>Ê���iÀ��}Ãv�ÀiÌ>}Ê�i`Ê���v>ÀÌÞ}]Ê�ÀÞÃÃ>Ài]Ê�>}>ÀiÊ�V�Ê
ubåtar. Syftet med dessa var att försöka reducera den ryska över-
lägsenheten till sjöss genom spärrandet av dess utloppsleder, av-
gränsa havsområden till områden man kunde bevaka och kraft-
samla samt, under 1916-1917, försvåra ett ryskt uppträdande i 
hela norra Östersjön genom utläggandet av ett stort antal min-
spärrar från Huvudskär i väster till Dagö-Ösel i öster.

Den ryska minkrigföringen präglades under åren 1914-1917 av om-
fattande minutläggningar inom de till antal ökande försvarspositio-
nerna samt under de första krigsåren av en serie framgångsrika of-
fensiva mineringsföretag i de tyska sjövägarna i södra och sydöstra 
Östersjön. 

Avseende de ryska försvarspositionerna etablerades ”Centralpo-
sitionen” 1914 mellan Tallinn och Porkkala udd redan dagen före 
krigsutbrottet, då man fruktade att kriget kunde inledas med ett 
överraskande tyskt amfibieföretag mot St. Petersburg. Efter att tyska 
enheter stört handelsförbindelserna i Bottenhavet upprättades 1915 
”Åbo-Ålandspositionen” som, förutom spärrandet av Ålands hav, 
medgav förberedda tillfälliga basområden, ledsystem och försvars-
anordningar samt möjligheter för ryska flottan att kunna utlöpa dolt 
– något som varit näst intill omöjligt från det av tyska sjöstridskrafter 
bevakade utloppet från Finska viken. 

I samband med den tyska offensiven in i Lettland, som i september 
avstannade utanför Riga, påbörjades i Irbensundet utbyggnaden av 
”Irbenpositionen” vars syfte var att förhindra ett tyskt inträngande 
i Rigaviken. Efter att offensiven avstannat kom fastlandet söder om 
Irbensundet att behärskas av Tyskland och Ösel av Ryssland, vilket 
gjorde att gränsen mellan de krigförande parterna mellan 1915-1917 
gick genom Irbensundet. Detta resulterade i en synnerligen aktiv och 
innovativ minkrigföring från båda parter i sundet. Här kom tyska 
flygplan år 1917, om än i begränsad skala, för första gången i världs-
historien att användas för minfällning. 
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För att skyddat kunna föra starka ryska sjöstridskrafter från Fin-
ska viken till Rigaviken påbörjades arbetet 1915 med Moonsundska-
nalen. Detta i sin tur ledde till att den ”Främre positionen” började 
anläggas mellan Hangö och Dagös norra spets innefattande ett vid-
sträckt minfält med flankerande artilleri. Den ”Främre positionens” 
uppgift var att skydda sjövägarna från Finska viken till Åbo-Ålands-
positionen och till Moonsundskanalen samt att utgöra ett yttre för-
svar till Finska viken. 

Med anledning av att tyska enheter lyckats tränga in i Rigaviken 
1915 samt att Moonsundskanalen färdigställdes 1916 anlades slutli-
gen ”Moonsundspositionen” för att skydda Dagö, Ösel och Moon-

Utveckling över tiden av de ryska försvarspositionerna. (Teckenförklaring till minfält: Röd = utlagt 
1914, grön = utlagt 1915, lila = utlagt 1916 och blå = utlagt 1917)

.
-•

/  •  I

Abo-Alandspositionen

Främre positionen

Moonsundspositionen

der

Irbenpositionen ;

Utveckling över tiden av de ryska försvarspositionerna. (Teckenförklaring till minfält: Röd = utlagt
1914, grön = utlagt 1915, lila = utlagt 1916 och blå = utlagt 1917)

För att skyddat kunna föra starka ryska sjöstridskrafter från Fin-
ska viken till Rigaviken påbörjades arbetet 1915 med Moonsundska-
nalen. Detta i sin tur ledde till att den "Främre positionen" började
anläggas mellan Hangö och Dagös norra spets innefattande ett vid-
sträckt minfält med flankerande artilleri. Den "Främre positionens"
uppgift var att skydda sjövägarna från Finska viken till Åbo-Ålands-
positionen och till Moonsundskanalen samt att utgöra ett yttre för-
svar till Finska viken.

Med anledning av att tyska enheter lyckats tränga in i Rigaviken
1915 samt att Moonsundskanalen färdigställdes 1916 anlades slutli-
gen "Moonsundspositionen" för att skydda Dagö, Ösel och Moon-

6 5



66

sundskanalen. 
I och med fredsavtalet i Brest-Litovsk i slutet av 1917 fälldes inga 

ytterligare minor i Östersjön under 1918. Däremot skulle det dittills 

Minfälten i Östersjön och Västerhavet 1914-1918. (Teckenförklaring: Röd = Ryssland, grön = Tysk-
land, lila = Storbritannien, blå = Sverige, brun = Danmark)

sundskanalen.
I och med fredsavtalet i Brest-Litovsk i slutet av 1917 fälldes inga

ytterligare minor i Östersjön under 1918. Däremot skulle det dittills

Minfälten i Östersjön och Västerhavet 1914-1918. (Tecken förklaring: Röd = Ryssland, grön = Tysk-
land, lila = Storbritannien, blå = Sverige, brun = Danmark)

66



67

fredade Kattegatt drabbas av omfattande mineringar. Anledningen 
var att den effektiva brittiska blockaden i Nordsjön medförde att 
tyska ubåtar började ta vägen genom Kattegatt och Skagerrak för att 
ta sig till och från Nordsjön. Därför minerade och patrullerade Royal 
Navy områdena mellan Skagen och det svenska fastlandet samt mel-
lan Tistlarna och Laesö Trindel. Som motåtgärd till patrulleringen 
lade tyska enheter ut minor mellan Skagen och det svenska fastlandet.

 
Minsvepningarna
För rysk del präglades minsvepningsverksamheten av att kontrollera 
det omfattande farledssystemet, som upprättades och successivt utö-
kades inom och mellan försvarspositionerna samt att röja och upp-
rätta kringgångsleder runt de tyska framskjutna minfälten.
 För tyskt vidkommande utnyttjades minsvepningsresurserna i hu-
vudsak till att kontrollera sjövägarna i södra och sydöstra Öster-
sjön och för att lokalisera och fastställa utbredningen av de ryska 
framskjutna mineringarna i de tyska sjövägarna. Till följd av att den 
tyska sjöoperativa verksamheten understödde markoperationerna, 
fick den tyska sjökrigföringen en mer aktiv och offensiv karaktär än 
den ryska. Stora delar av de tyska minröjningsresurserna bands tid-
vis till att röja väg för huvudstyrkornas förflyttning till insatsområ-
den i angränsning till nyerövrade markområden och genom de ryska 
försvarspositionernas omfattande och starkt försvarade minfält. Den 
framskjutna minröjningen kulminerade under ” Operation Albion”, 
det vill säga det tyska anfallet mot de baltiska öarna i oktober 1917, 
då minsveparna banade väg för landstigningstonnaget och för tunga 
tyska enheters inträngning i den av ryssarna kontrollerade Rigaviken. 

Svenska minkrigsåtgärder
De svenska åtgärderna i samband med krigsutbrottet innebar att 
kontrollerbara mineringar lades ut på västkusten samt i södra in-
loppen till Karlskrona och Fårösund. Kustflottan fördelades till de 
viktigaste områdena på ostkusten och mindre lokalstyrkor till olika 
delar av ost-, syd- och västkusterna. Vidare släcktes ett stort antal 
fyrar, fyrskepp och sjömärken för att göra kusten mindre tillgänglig 
för krigförande parter. Då minfaran för sjöfarten blev mer och mer 
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uppenbar, utfärdades en kungörelse med bestämmelser för sjöfarten 
med anledning av mineringar i vissa farvatten.1 Lätta enheter patrul-
lerade mellan svenska och danska kusten samt lämnade underrättel-
ser till de sjöfarande om utlagda mineringar, om utfärdade krigskon-
trabandsförklaringar m.m.

I februari 1915 sammanträdde i Kristiania representanter från de 
tre skandinaviska länderna för att diskutera och utarbeta förslag 
till ett samarbete i syfte att minska minfaran i Skagerrak och i den 
nordligaste delen av Kattegatt. Konferensen utmynnade i att parterna 
fortlöpande skulle utbyta information och erfarenheter om minfaran 
och minskyddsåtgärder. Samtidigt överenskoms om vilka kungörel-
ser, som skulle utfärdas till handelssjöfarten och kustbefolkningen för 
att varna och erhålla rapporter om minfaran samt för att dela upp 
havsområdet för kontinuerliga minspaningsåtgärder.

Då det ryska minfältet i Ålands hav i maj 1915 skördade svenska 
offer, rekognoscerades området av svenskt flyg, minsvepning genom-
fördes inom svenskt territorialvatten och enheter avdelades för att 
ständigt patrullera och varna sjöfarten. 

I februari 1916 lade tyskarna ut en minering utanför Falsterbo intill 
tremilsgränsen från svensk kust, trots att Sverige hävdade fyra sjömils 
sjöterritorium. Samma dag minsprängdes en svensk ångare i mine-
ringen, vilket ledde till att utprickningen i Falsterboleden kontrollera-
des varjämte farleden minsveptes. En svensk protest fick till svar att 
om Kogrundsrännan minerades, kunde den tyska mineringen tas bort. 
Efter påtryckningar från tysk sida minerades Kogrundsrännan i slutet 
av juli och endast svenska fartyg tilläts att passera i segelleden genom 
mineringen. Daglig översyn samt bevakning av densamma anordna-
des och visitering samt minlotsning verkställdes genom flottans och 
lotsverkets försorg. Mineringen ledde omedelbart till diplomatiska 
protester från Storbritannien, Italien, Ryssland och Frankrike. 

Officiellt minerades Kogrundsrännan för att en ökad aktivitet av 
krigförande makters örlogsfartyg på syd- och västkusten medfört att 
den pågående kontrabandstrafiken genom rännan givit anledning till 
flera neutralitetsstridiga handlingar.2 För att erhålla kontroll över sjö-
farten längs svenska sydkusten samt för att minska anledningarna till 
neutralitetskränkningar fann sig Kungl. Maj:t föranledd att i Öresund 
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vidta särskilda åtgär-
der. Med anledning 
av tyskarnas agerande 
beslöt den svenska re-
geringen att inte hävda 
sjöterritoriet längre 
ut än till tremilsgrän-
sen, eftersom Tyskland 
ändå inte respekterade 
fyramilsgränsen.

Till följd av att Ryss-
land utökade sina mi-
neringar i Ålands hav 
och att tyska minering-
ar spärrade havsområ-
det öster om Huvud-
skär och Almagrundet, 
utfärdades 1916 en 
kungörelse till sjöfar-
ten att nyttja inom-
skärslederna i Stock-
holm och Öregrunds 
skärgårdar. Flottans 
enheter sändes också 
ut för att varna han-
delsfartyg för de farliga områdena samt för att bevaka att minor 
inte utlades inom svenskt territorialvatten. Under senhösten samma 
år försvårades sjöfartsförhållandena längs Norrlandskusten, då rys-
sarna minerade Norra Kvarken. Som motåtgärd upprättade flottan 
ett varningssystem till sjöfarten.

Då Tyskland och Ryssland slutit fred i slutet av 1917, påbörjade 
den svenska flottan på våren 1918 arbetet med att röja området mel-
lan Arholma och Svenska Björn, där Ryssland tidigare lagt ut min-
fält. Sverige erbjöd även den finska senaten att utföra minsvepning i 
vissa farvatten vid Åland, varför en svensk minröjningsstyrka avde-
lades till Ålands hav. Någon svepning kom dock inte till utförande, 

Sjökort från 1918 med de minfarliga områdena i 
Falsterboområdet markerade.
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eftersom finska resur-
ser kunde avdelas till 
uppgiften.

De brittiska och tys-
ka minfälten i Katte-
gatt, som lades ut un-
der våren 1918, blev 
synnerligen besväran-
de för sjöfarten och 
det viktiga sillfisket. 
Detta resulterade i 
att kustflottan för-
lades till västkusten 
samt att ett storska-
ligt minsvepningsar-
bete genomfördes från 
maj till december. 
Genom en överlägg-
ning i juli enades Sve-
rige och Danmark 
om fördelningen av 
minsvepningsarbetets 
utförande. Minsvep-
ningsarbetet utför-
des i huvudsak under 
dager såsom rekognosceringssvepning över vidsträckta områden för 
uppsökande av minor. När sådana påträffades genomfördes röjsvep-
ning i aktuellt område. Härvid inträffade den för flottan första och 
enda fartygsförlusten orsakad av minor, då hjälpminsveparen Gun-
hild minsprängdes vid Herthas Flak.

Förutom ovanstående händelser innebar särskilt krigsårens höst-
stormar att en stor mängd minor slet sig från sina förankringar och 
drev in på svenskt vatten, vilket orsakade en hög aktivitet av flottans 
enheter och särskilt utbildad personal för att oskadliggöra dessa. 
Minorna oskadliggjordes genom desarmering eller genom att minor-
na bringades till detonation med hjälp av sprängladdning eller be-

För att underlätta planering och uppföljning av de svenska minsvep-
ningarna i Västerhavet  togs ett rutsystem i användning från och 
med juni månad 1918. Intill dess hade kustnära svepningar utförts 
vilket förklarar de tomma rutorna i bilden. Röd färg markerar om-
råde med hög koncentration av minor och orange färg område där 
enstaka minor lokaliserats. Grön färg visar områden där minor inte 
påträffats. De blå och röda linjerna visar var tyskar, respektive brit-
ter, redovisat att de fällt minor.
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skjutning varvid den sistnämnda metoden ofta innebar att minan is-
tället sjönk. Sammanlagt oskaddliggjordes mer än 2 860 minor inom 
svenskt vatten från krigets början till dess slut.

Efterkrigsminsvepningarna
Enligt artikel 193 i Versaillefördraget ålades den tyska marinen den 
tunga uppgiften att svepa de områden, som de allierades regeringar 
och dess bundsförvanter krävde.3 När minsvepningen kom igång i 
juni 1919, utgjordes röjstyrkan av 110 enheter med inriktning att 
svepa från väst till öst och att först öppna säkra sjövägar för att se-
dan minsvepa områdena däremellan. Trots den stora numerären i 
minsvepningsresurser innebar den akuta kolbristen och svårigheten 
efter krigsslutet att rekrytera personal, som var villiga att utsätta sig 
för de stora risker som var förknippad med minröjningen, att arbetet 
periodvis framskred med låg intensitet. 1921 kunde dock den yta av 
Östersjön, som Tyskland ålagts att minsvepa, förklaras fri från minor. 

I Finska viken rådde andra förutsättningar, eftersom finska fri-
hetskriget och ryska 
inbördeskriget utbröt 
efter det att fredsav-
talet undertecknats av 
Tyskland och Ryss-
land i slutet av 1917. 
När väl Finland blivit 
självständigt 1918, var 
dess första åtgärd att 
påbörja avlägsnandet 
av de talrika minfält, 
som hindrade sjöfarten 
inom territorialvattnet. 
Med tysk hjälp for-
merades en minsvep-
ningsflottilj och redan 
under sommaren 1918 
kom arbetet igång. I 
samband med att även 

De svenska minsvepningarna 1918-1919 på ostkusten. Röda linjer 
och områden markerar då kända mineringar och minfarliga områ-
den. Blå linjer visar minsvepta farleder.
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fred på västfronten inträtt på hösten 1918, återvände tyskarna till sitt 
hemland, varvid minsvepningsarbetet fortsatte under finsk ledning 
ända till 1923, då finskt vatten betraktades som färdigröjt.

För svensk del koncentrerades minsvepningen 1919 på svenska 
ostkusten till att noga röja de områden4 inom egna territorialvatten, 
vilka befarades vara minerade och till att glesare svepa (rekognosce-
ringssvepning) övrigt territorialvatten, där det förmodades att minor 
inte fanns utlagda, men som man ändå ville försäkra sig om varande 
minfritt. På västkusten fortsatte minsvepningarna 1919 i de mine-
rade områdena utanför Tistlarna och vid Herthas Flak.5 Påföljande 
år bottensveptes den så kallade ”djupa rännan”, varefter de svenska 
systematiska minröjningsinsatserna kom till ett avslut.

Minkrigföring under andra världskriget
Av Gunnar Möller

Minutläggningarna
Den 3 september 1939, två dagar efter det tyska anfallet mot Polen, 
inledde de polska ubåtarna Zbik, Wilk och Rys det ”andra världs-
minkriget” i Östersjön, då de påbörjade utläggningen av försvarsmi-
neringar runt Helahalvön. Detta var början på ett minkrig till sjöss, 
som vida skulle överträffa det intensiva minkrig, som genomfördes 
under första världskriget och som vid sitt slut kom att omfatta – bara i 
Östersjön – 109 000 fällda minor och drygt 20 000 fällda svephinder. 

Dagen därpå spärrade tyskarna Östersjöinloppen med minor för 
att, liksom under första världskrigets utbrott, försöka förhindra 
ett inträngande av allierade sjöstridskrafter i Östersjön. Även Dan-
mark lade vid krigsutbrottet ut minfält i Stora och Lilla Bält samt i 
Grönsund. Återstoden av 1939 var ur ett minkrigsperspektiv i södra 
Östersjöregionen relativt lugnt, medan det i den norra regionen blev 
något mer intensivt i samband med det finska vinterkrigsutbrottet.

Den 9 april 1940 anfölls Danmark och Norge av Tyskland. Natten 
före anfallet genomförde tyska enheter den första minutläggningen i 
den så kallade ”Skagerackspärren”, vilken syftade till att hindra ett 
allierat tillträde till västerhavet.1 Västerhavet var av synnerlig bety-
delse för operationens utgång eftersom tillförsel av trupp, materiel 
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och förnödenheter i huvudsak utfördes med hjälp av sjötransporter. 
Några dagar senare lade tyska enheter ut ”Paternosterspärren” mel-
lan Skagen och Stora Pölsan för att hindra fientliga ubåtars inträng-
ande i Kattegatt och vidare in i Östersjön. Därmed föll behovet av de 
vid krigsutbrottet utlagda minspärrarna i Östersjöinloppen.

För att störa den tyska verksamheten i västra Östersjön och i de 
danska farvattnen efter den tyska ockupationen av Danmark och 
Norge inledde Storbritannien omfattande flygminfällningar, vilka 
fortlöpte ända till krigsslutet. Härvid fälldes bottenavståndsmi-
nor.2 Flygminfällningar genomfördes även, under åren 1942-1945, i 
Gdanskbukten som var ett viktigt tyskt ubåtsövningsområde.

Tyskland anföll Sovjetunionen den 22 juni 1941. Den tyska flottan 
befann sig under försommaren 1941 i ett föga gynnsamt läge, efter-
som endast två lätta kryssare och en handfull jagare fanns tillgängli-
ga. Natten före anfallet genomförde därför tyska enheter omfattande 
minfällningar i Finska vikens inlopp, i inloppen till Rigaviken, utan-
för Windau (Ventspils) och Libau (Liepaja). En vidsträckt minspärr, 
den så kallade ”Wartburgspärren”, lades även ut mellan Ölands syd-
spets och Memel (Klaipeda) syftande till att skydda de viktiga sjö-
vägarna för tillförsel av stridsresurser till östfronten. Genom dessa 
spärrar hoppades tyskarna hålla de betydligt starkare sovjetiska yt-
stridskrafterna borta från Östersjön tills de sovjetiska marinbaserna 
ockuperats landvägen.

I likhet med de ryska planerna inför första världskriget planerade 
den sovjetiska Östersjömarinen att i samband med krigshandlingar-
nas inledande genomföra aktiva minutläggningar i fiendens vatten 
och farleder, och att skapa en minartilleriposition i Finska viken. 
Därför kom utläggningen av det centrala minfältet i inloppet till Fin-
ska viken till genomförande samtidigt, och omedvetet, som den tyska 
minfällningen utfördes.3 Två dagar senare spärrades även inloppet 
till Rigaviken med sovjetiska minfält.

I början av augusti 1941 hade den tyska offensiven i Baltikum nått 
Finska vikens strand vid Kunda, då kuststräckan mellan Juminda 
och Narva besattes. De sovjetiska styrkorna i Estland var därmed 
avskurna och en evakuering sjövägen var att vänta. De tyska-finska 
motåtgärderna bestod i att lägga ut ett omfattande minfält mellan 
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Juminda udde och Kalbådagrund. Detta minfält kom att orsaka den 
största katastrofen i sjökrigshistorien. Cirka en tredjedel av den 170 
krigs- och handelsfartyg starka sovjetiska evakueringsflottan gick, 
natten den 28-29 augusti, förlorad i minfältet och av anfallande flyg. 

I inledningen av 1942 stod det klart att det sovjetiska hotet till 
sjöss i huvudsak utgjordes av ubåtar, eftersom de sovjetiska ytstrids-
krafterna i praktiken oskadliggjorts eller användes i försvaret av Le-
ningrad. För att hindra att ubåtarna tog sig ut på Östersjön, lades 
starka minspärrar ut mellan Nargön (utanför Tallinn) och Porkkala 
udde (den så kallade ”Nashorn-spärren”) samt norr och söder om 
Hogland (de så kallade ”Rukajärvi- och ”Seeigel-spärrarna”) i inre 
Finska viken. Trots detta lyckades sovjetiska ubåtar ta sig ut i Öst-
ersjön och där anfalla handelssjöfarten, vilket band tyska och finska 
sjöstridskrafter till tidsödande och betungande konvojtjänst.

För att råda bot på detta och fullständigt isolera de sovjetiska ubå-
tarna från Östersjön förstärktes ”Rukajärvi” och ”Seeigel” under 
åren 1942-1944 samt ”Nashorn” under åren 1942-1943 med minor 
samt, då det gäller den sistnämnda, även med ett dubbelt ubåtsnät.4 

Minfälten i Finska viken 1941-1944. De streckade områdena redovisar minspärrar och de olika färger-
na nationer som utlagt mineringarna. Grön = Tyskland, blå = Finland och röd = Sovjet. Natten till den 
22 juni 1941 lades minspärrarna ”Apolda” (område 1) och ”Corbetha” (område 2) ut av tyska enheter 
för att stänga in den sovjetiska flottan i Finska viken. Samtidigt lade sovjetiska enheter ut ”Centralspär-
ren” (område 3). Fyra dagar senare förstärkte finska enheter de tyska spärrarna med minspärrarna 
”Kipinola” och ”Koulemajärvi” (område 4). I augusti samma år lades ”Juminda” ut (område 5). Under 
1942 fälldes spärrarna ”Nashorn” (område 6), ”Rukajärvi” (område 7) och ”Seeigel” (område 8). De 
sistnämnda tre förstärktes fram till 1944.
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Spärrarna var så effektiva att inte en enda sovjetisk ubåt, trots inten-
siva försök, lyckades ta sig ut från Finska viken från 1942 till mitten 
av 1944.

För att bryta den tyska inringningen av Leningrad inledde den sov-
jetiska armén i januari 1944 en storoffensiv, som inom ett par veckor 
förde dem till Narvafloden. Därmed hade ”Seeigelspärren” förlorat 
sitt södra landstöd. Trots detta förstärktes spärren liksom ”Rukajär-
vi” med minor. ”Nashorns” ubåtsnät lades återigen ut, vilket i kom-
bination med ”Seeigels” och ”Rukajärvis” minfält, fortsatte stoppa 
de sovjetiska forceringsförsöken. 

I juni inleddes en sovjetisk offensiv mot Karelska näset, vilket band 
de finska sjöstridskrafterna till att skydda den retirerande arméns sjö-
flank, varvid minor kom till användning i stor omfattning.

Under september hade den sovjetiska offensiven pressat tyskarna 
ut ur Estland och sedan sovjetiska förband nått Rigaviken, blev en 
skyndsam tysk utrymning av området nödvändig. Den 18 och 23 
september lämnade tyskarna Tallinn och Baltijsk, varvid minspär-
rar utlades för att skydda evakueringsflottan. Likaså lade tyska sjö-
stridskrafter ut ett stort antal minfält i Moonsundsområdet samt i 
Rigaviken och dess inlopp i samband med att även dessa områden i 
september-november övergavs.

Sedan sovjetiska ubåtar från och med högsommaren 1944 åter 
kunde operera i Östersjön, fällde dessa en serie mineringar i de tyska 
sjövägarna i södra och sydöstra Östersjön. Även minfällningar från 
sovjetiskt flyg kom till utförande i Rigaviksområdet och i de tyska 
förflyttningsvägarna i sydöstra Östersjön.

Minsvepningarna
De tyska minsvepningsinsatserna under kriget var omfattande. Under 
anfallet mot Polen hade de avdelade tyska minsvepningsförbanden till 
uppgift att trygga de för operationen strategiska sjöförbindelserna i 
Östersjön samt att svepa de områden, varifrån en blockad mot Polen 
skulle upprättas. 

I västra delen av Östersjön och i de danska farvattnen intensifie-
rades minsvepningsverksamheten efter den tyska ockupationen av 
Danmark, då brittiskt flyg under återstoden av kriget kontinuerligt 
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flygfällde bottenavståndsminor. Dessa minor var synnerligen svåra 
och tidsödande att röja. Härvid ålades den danska flottan att röja 
mellan de danska öarna i öst-västlig riktning medan tyskarna stod för 
röjning i nord-sydlig riktning. Förutom magnetminsvep utnyttjades 
även spärrbrytare för att röja väg genom de områden, där minfäll-
ning konstaterats eller befarats. 
Under det tyska anfallet mot Sovjetunionen utnyttjades de tyska min-
svepningsresurserna för att bana väg för militära transporter genom 
de sovjetiska minspärrarna i Irbensundet och senare även för att öpp-
na säkra sjöförbindelser genom Finska viken. När tyskarna väl hade 
ockuperat landområden, vidtog ett stort arbete att röja såväl fientliga 
som egna minor, varvid specialutrustat flyg5 användes för röjandet av 
de tyska bottenavståndsminorna. 

Det intensiva minkrig, som fördes i Finska viken 1941-1945, ren-
derade i omfattande minsvepningsarbete för att öppna havsområden, 
kontrollera och röja minfält, hålla sjövägar öppna och havet fritt från 
drivande slitminor.

Omedelbart efter det finsk-sovjetiska krigsslutet i september 1944 
fick den finska flottan i uppgift att svepa de, för den sovjetiska krigfö-
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ringen mot Tyskland, viktigaste sjövägarna i Finska viken. Under en 
40-dagarsperiod röjdes då över 700 minor och svephinder.

Svenska minkrigsåtgärder
De svenska minkrigsåtgärderna under andra världskriget var betyd-
ligt mer omfattande än under det föregående världskriget. Anledning-
en var att marinen vid andra världskrigets utbrott förfogade över en 
minpark med ett relativt stort antal högkvalitativa egenproducerade 
mintyper, att ny och modern minsvepningsmateriel hade införts samt 
att minsveparbeståndet utökats – om än i blygsam omfattning. Av-
seende minsveparbeståndet kom detta, genom omfattande nybyggen 
och inkallande av hjälpminsvepare, att i snabb takt utökas.

När den tysk-ryska nonaggressionspakten slöts den 23 augusti 
1939, insåg Chefen för försvarsstaben och Chefen för marinen att ett 
krig var nära förestående, varför en hemställan till regeringen sändes 
om att få vidta förberedande försvarsåtgärder. Detta bifölls, varvid 
ett kungligt brev och generalorder utfärdades, vilket bland annat 
innebar att ett stort antal av kustflottans fartyg skulle rustas samt 
att ett antal kustartilleriförband och anläggningar på väst-, syd- och 
ostkusterna skulle bemannas och klargöras. Härvid lades ett antal 
kontrollerbara mineringar ut.

Den 4 september meddelade den tyska regeringen att den för att 
avvärja fientliga företag mot västra Östersjön under en viss tid, och 
med hänsyn till neutrala territorialvatten, förklarade vissa områ-
den söder om Öresund och Stora Bält för minvarningsområden. De 
svenska åtgärderna, som vidtogs var upprättandet av neutralitetsle-
der inom svenskt territorialvatten, genom vilka den svenska sjöfarten 
kunde framföras. Detta innebar i praktiken att leden syd och väst om 
Falsterbo till Kogrundsrännan utprickades samt att sjöstridskrafter 
avdelades för att varna sjöfarten för den tyska mineringen. Samma 
dag förstärktes försvaret av Gotland genom tillförsel av trupp och ge-
nom utläggandet av mineringar i Fårösunds norra och södra inlopp.

Under hösten inträffade ett antal tyska neutralitetskränkningar, 
vilket ledde till protester från svensk sida och från tyskarnas sida ett 
ifrågasättande av Sveriges rätt att hävda fyramilsgränsen som terri-
torialvattengräns. För att hindra ett brittiskt ubåtsinträngande i Öst-
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ersjön lät tyskarna den 4 november meddela att man avsåg utöka 
mineringen utanför Falsterbo ända intill den svenska tremilsgränsen. 
Trots svenska protester kom detta till utförande den 24 november. I 
likhet med det, som hände under första världskriget, kom den tyska 
avsaknaden av respekt för den svenska fyramilsgränsen – till det yt-
tersta visat genom minutläggningen den 24 november - att leda till 
att den svenska regeringen samma dag deklarerade att åtgärder för 
neutralitetens hävdande endast skulle vidtas tre nautiska mil till sjöss 
från rikets kuster och dess utanför liggande öar, holmar eller skär, 
som icke ständigt översköljas av havet.6 För att ytterligare försäkra 
sig om att ett ubåtsinträngande inte skulle kunna ske, föreslog tys-
karna i januari 1940 att svenskarna skulle minera Kogrundsrännan. 
Detta avböjdes av den svenska regeringen.

Den 30 november 1939 bröt finsk-ryska vinterkriget ut. För att un-
derlätta den svenska neutralitetsvaktens verksamhet genom ett för-
hindrande av sjökrigföring i Bottniska viken, spärrades det svenska 
territorialvattnet i Södra Kvarken den 6 december med hjälp av ett 
minfält. Tre dagar senare spärrades även det finska territorialvattnet 

Mineringar längs den svenska ost-, syd- och västkusten 1939-1945. Röd markerar svenska 
mineringar och blåfärgade utländska.
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med ett motsvarande minfält. Den 8 december kompletterades spär-
ren med ytterligare mineringar inom inre svenskt territorialvatten, 
vilket innebar en viss garanti för att främmande ytstridsfartyg och 
särskilt ubåtar inte via svenskt vatten kunde ta sig till och från Bot-
tenhavet. Sjötrafiken hänvisades härvid till lotsleden Svartklubben-
Öregrund.

Den 9 april 1940 anfölls Danmark och Norge av Tyskland. För 
svensk del innebar anfallet att en serie försvarsåtgärder vidtogs vilka 
bland andra innefattade förberedelser för att snabbt kunna spärra 
hamninlopp samt utläggandet av planlagda mineringar inom svenskt 
territorialvatten vid Lysekil, i Hakefjorden, inom Göteborgs skär-
gårds marina försvarsområde samt i Kungsbackafjorden. Vidare 
skulle förberedelser vidtas inom Öresunds och Sydkustens marindi-
strikt för utläggandet av mineringar, när väl isläget så medgav. Ut-
läggandet av de planlagda mineringarna utfördes den 12-15 april, 
vilket i Lysekil och i Hakefjorden, på grund av otillräckligt utbildad 
personal, resulterade i att mineringarnas komposition kom att skilja 
sig från de planerade samt ett antal felförankrade minor (ytliggare) 
vilka sänktes på plats.7

Av defensiva skäl och för att underlätta den svenska neutrali-
tetsvakten utlades flera av kustartilleriets mineringar bland annat i 
Stockholms yttre skärgård under våren och sommaren 1940. I bör-
jan av juni kompletterades minfältet i Södra Kvarken, eftersom den 
kalla vintern gått hårt åt det tidigare utlagda minbeståndet. Även 
Kogrundsrännan minerades i maj trots den tidigare negativa svenska 
hållningen. Anledningen uppgavs även i detta fall vara ”för att un-
derlätta den svenska neutralitetsvaktens verksamhet”.8 Mineringen 
togs hem redan i juni och ersattes då av en tysk-svensk nätspärr utan-
för Viken i norra Öresund.

Den tyska ”Skagerackspärren”, som lades ut i samband med anfal-
let mot Danmark och Norge, klippte av den svenska sjöförbindelsen 
med världshaven. Detta orsakade stort besvär för handelssjöfarten. 
I samband med höststormarna under återstoden av kriget drabbades 
dessutom västkusten av ett stort antal losslitna drivande minor från 
Skagerack- och Paternosterspärrarna, vilket kom att belasta marindi-
strikten med minsvepning och oskadliggörandet av dessa minor.
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Under våren 1941 förmärktes en ökad spänning mellan Tyskland 
och Sovjet-unionen och tecken på ett krigsutbrott dem emellan blev 
mer och mer tydliga. Med anledning av detta förstärktes beredskapen 
vid kustartilleriet, varvid ett antal minspärrar utlades. 

Den 20 juni kompletterades minfältet i Södra Kvarken ånyo med 
nya minlinjer. Även den finska mineringen i Södra Kvarken komplet-
terades några dagar senare av finska sjöstridskrafter. En vecka efter 
krigsutbrottet mellan Tyskland och Sovjetunionen lades en svensk 
minering mellan Mälsten och Gunnarstenarna ut syftande till att 
skydda inloppet till Nynäshamn och flottans basområde i Stockholms 
södra skärgård mot främmande ubåtar. 

Dagen innan hade svenska jagare lagt ut ett minfält ost Ölands 
södra udde i höjd med Östby. Mineringen kom därför att benäm-
nas ”Östbygrundsmineringen”. Syftet med mineringen var att hindra 
att svenskt territorialvatten utnyttjades av främmande sjöstridskraf-
ter för att komma förbi den tyska ”Wartburgspärren”, som sträckte 
sig från Memel i ost till den svenska territorialvattengränsen utanför 
Ölands södra udde. Östbygrundsmineringen har i likhet med Ko-
grundsmineringen varit omdiskuterade som en svensk eftergift till 
Tyskland, eftersom dessa minfält kompletterade tyska minfält. Det 
skulle dock bli tyska enheter, som föll offer för de svenska minorna. 
Tre tyska transportfartyg under förflyttning från Finska viken råkade 
den 9 juli in i Östbygrundsmineringen, varvid de minsprängdes och 
sjönk. Detta inträffade trots att mineringen bekantgjorts vid uppre-
pade tillfällen i press och radio samt att en minfältsbevakande svensk 
minsvepare gjort intensiva försök att varna de tyska fartygen för min-
faran. 

För att undersöka möjligheterna att bärga de minsprängda farty-
gen sveptes mineringen den 20 augusti och ersattes med en ny utanför 
Gräsgård. Denna minering kvarlåg till månadsskiftet november-de-
cember, då den togs hem. I samband med detta minsprängdes hjälp-
vedettbåten 282 Libanon, varvid 10 man förolyckades. 

Den 3 november beordrade Chefen för marinen att den svenska mi-
neringen i Södra Kvarken skulle undanröjas med början från väst för 
att möjliggöra trafik i djuprännan ost om Understen. De uppsvepta 
minorna skulle tillvaratas. Svepningen utfördes av Stockholmseska-
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dern och pågick fram till den 13 december. Av de 339 minor, som 
lagts ut 1939 och 1940, sveptes endast 20 stycken (6%) och av de 
272 minor, som utlagts 1941 sveptes 192 stycken (71%). Svepningen 
upptogs på nytt i slutet av maj 1942, varvid ytterligare två minor 
sveptes innan området kunde förklaras som färdigröjt.

Under samma tid, som de avslutande svepningarna i Södra Kvarken 
ägde rum, lyckades ett tiotal sovjetiska ubåtar ta sig igenom de tyska 
och finska spärranordningarna i Finska viken till fritt vatten i Öster-
sjön. Ubåtarna anföll där med hög frenesi handelssjöfarten, varvid en 
serie anfall verkställdes mot svenska fartyg med blandat resultat. Ett 
särskilt utsatt jaktområde var utanför den svenska ostkusten mellan 
Landsort och Kalmarsund. De svenska motåtgärderna innebar bland 
annat eskortverksamhet och att Södra Kvarken den 18-19 juni åter 
minerades för att, liksom tidigare, tillsammans med en motsvarande 
finsk minering på finska territorialvattnet hindra ubåtarnas tillträde 
till Bottenhavet. Utläggandet av den finska mineringen kom dock inte 
till stånd förrän i september.

För att begränsa de tragiska förluster, som drabbade den svenska 
handelsflottan genom ubåtsanfallen, lades de så kallade MIMIK-mi-
neringarna ut, inom och i nära anslutning till den svenska tremils-
gränsen vid Sandsänkan, Häradsskär, Storkläppen och Kungsgrun-
det, under natten mellan den 21-22 augusti. Efter mineringarnas 
utläggande upptäcktes inga fler ubåtar längs ostkusten, vilket talade 
för att de givit önskad effekt.

Under övning på svenskt territorialvatten inom ett område mellan 
Vinga och Paternoster gick den svenska ubåten Ulven förlorad ge-
nom minsprängning den 15 eller 16 april 1943. Under det intensiva 
sökandet, som genomfördes från den 17 april tills ubåten hittades 
den 5 maj, sveptes närmare 200 tyska minor. Ett stort antal av dessa 
sveptes innanför den svenska tremilsgränsen. Till följd av detta läm-
nade den tyska marinen försäkringar om att inga minor skulle läggas 
ut i närheten av svenska övningsområden längs svenska ost-, syd- och 
västkusterna samt om militära skäl skulle nödvändiggöra att så gjor-
des, skulle den svenska marinen underrättas.
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kom till stånd. Härvid förelåg oklarheter beträffande vilka åtgärder 
Tyskland skulle kunna vidta i ett sådant läge. I slutet av mars beor-
drade därför ÖB att åtgärder skulle vidtas för att öka den marina 
beredskapen mot kuppartade invasionsföretag mot i första hand söd-
ra Sverige. En av dessa åtgärder blev att bemanna Skånes samtliga 
befintliga minspärrar.  I slutet av april skärptes läget ytterligare, då 
underrättelser gav vid handen att tyska företag mot svenskt område 
inte helt kunde uteslutas. 

Kulmen nåddes i början av juni, när den allierade landstigningen i 
Normandie var ett faktum. General Eisenhower sände då ut en var-
ning till fiskare i alla farvatten från Nordkap till spanska gränsen om 
att operationer mot Danmark möjligen var förestående. Detta i sin 
tur ledde till att svenska mineringar utlades på västkusten vid Lysekil, 
i Hakefjorden, vid Stora Pölsan och vid Nidingen som en motåtgärd 
mot eventuella försök från de allierades sida att upprätta en hjälpbas 
på västkusten och för att hindra tyska militära förflyttningar inom 
svenskt territorialvatten vid strider i Skagerack. Vidare släcktes fyrar 
och för att undvika att sjöfarten råkade in i de utlagda minfälten, änd-
rades neutralitetsleden i närheten av mineringarna. Trots detta gick 
nio handelsfartyg förlorade i minfälten vid Stora Pölsan och Nidingen.

I slutet av juni 1944 gavs order till Chefen för kustflottan att dels 
patrullera området Svenska Högarna–Simpnäs, dels att kontrollera 
samt eventuellt svepa och åter lägga ut mineringen i Södra Kvarken, 
eftersom den i sitt befintliga skick befarades vara så uttunnad att den 
inte längre fyllde sitt syfte. Anledningen till dessa åtgärder var att för-
svarsledningen befarade att händelseutvecklingen på ostfronten, där 
Finland nu stred mot sin tidigare bundsförvant Tyskland, kunde leda 
till ett besättande av Ålandsöarna av främmande makt.

Svepningen av mineringen i Södra Kvarken kom till stånd den 3-13 
juli, varvid endast 22 minor av de 399 utlagda sveptes.9 Under nat-
ten mellan den 17-18 juli utlades den nya mineringen efter en helt 
omarbetad mineringsplan innefattande ett nytt utläggningsmönster 
och nya mintyper. Därmed kom den svenska flottans mineringsope-
rationer under andra världskriget till ett avslut men ingalunda den 
kontinuerliga minsvepningsverksamheten, som kom att pågå ända 
till krigsslutet och som sedan övergick i efterkrigsminsvepningar.
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Efterkrigsminröjningen
Av Gunnar Möller

Den internationella minsvepningen
Under andra världskriget hade närmare en halv miljon minor lagts ut 
i Atlanten och Östersjön. När havsområdena vid krigsslutet åter för-
klarades fria, ledde detta till stora svårigheter för sjöfarten och fisket, 
eftersom vidsträckta områden fortfarande var minerade, medan an-
dra på grund av minfaran, endast tillät sjötrafik i begränsade områ-
den. Dessutom var alla havsområden infekterade av drivande minor 
som hade slitit sig från sina förankringar. Dessa slitminor utgjorde en 
omedelbar fara för all sjöfart.

Den under kriget omfattande flygminfällningen och användandet 
av bottenavståndsminor innebar att betydligt större områden än de, 
som utsatts för fartygsminfällningar, förklarades som minfarliga. An-
ledningen till detta var att de flygfällda minornas positionsnoggrann-
het till skillnad från fartygsfällningar, var synnerligen grov samt att 
bottenavståndsminorna i sig var mycket svåra att röja.1 Att rensa 
dessa vidsträckta havsområden från minorna för att få igång sjöfar-
ten och fisket blev därför av högsta angelägenhet inte bara för de 
krigförande nationerna utan för samtliga sjöfartsnationer.

För att minsvepningen skulle kunna genomföras så effektivt som 
möjligt, krävdes en internationell samordning av arbetet. Denna sam-
ordning, som organiserades av International Central Mine Clearance 
Board – här benämnd centralbyrån – fick sitt säte i London och var 
fast knuten till brittiska amiralitetet. Centralbyråns medlemmar ut-
gjordes av representanter från de fyra stormakterna Frankrike, Sov-
jetunionen, Storbritannien och USA. Som president tjänstgjorde en 
brittisk sjöofficer, som till sitt förfogande hade en verkställande kom-
mitté, som skötte informationstjänsten och granskade minsvepnings-
verksamhetens förlopp, och en administrativ sektion, som sköttes av 
det brittiska amiralitetet.

Respektive medlem i centralbyrån ansvarade för kontakten med 
sitt eget lands regering och kunde kräva att dennas beslut skulle in-
väntas innan en särskild åtgärd beslutades av centralbyrån. Förutom 
de fyra stormakterna fick övriga sjöfartsnationer delta i centralbyråns 
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arbete med representanter. Med hänsyn till de enorma havsområden, 
som behövde röjas, samt att det förmodligen inte skulle kunna gå att 
avsluta arbetet i dessa områden samtidigt, indelades de europeiska 
farvattnen i de fyra zonerna
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Dessa zoner var genom så kallade demarkationslinjer i sin tur inde-
lade i mindre delområden. 

Respektive zon hade en zonbyrå. Eastlanzon- och Medzonbyrån 
leddes av Storbritannien, Three B zonbyrån stod under sovjetisk 

Zoner och delområden. Färgerna visar vilken nation som hade ansvar för respektive område. Ljusblå = 
Sverige, mörkblå = Norge, rosa = Danmark, grön = Tyskland, gul = Polen, röd = Sovjetunionen.
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ledning och Kabazonbyråns ordförandeskap alternerades mellan 
Storbritannien och Sovjetunionen. Inom zonkollegierna, det vill säga 
zonbyråernas motsvarighet till centralbyråns verkställande kommit-
té, fanns representanter från samtliga berörda nationer utom de neu-
trala, vilkas representanter fick delta som observatörer. Sverige an-
slöt sig till den internationella efterkrigsminsvepningens organisation 
i januari 1946 med observatörer i samtliga zonbyråer utom Medzon. 
Härvid förbehöll sig den svenska regeringen att själv få avgöra vilka 
svepföretag, som svenska enheter skulle utföra. Detta innebar att de 
svenska åtaganden i stora drag inskränktes till minsvepningar innan-
för demarkationslinjen, vilken skiljde de olika ansvarsområdena åt. 

Med hänsyn till de minfarliga områdenas enorma ytor, minfältens 
varierande komposition och för att minska riskerna för sjötrafiken i 
de viktigaste områdena, upprättade centralbyrån följande priorite-
ring för minsvepningen:

1. Röjning av fiskevatten
2. Breddning av tidigare svepta sjövägar för att tillmötesgå sjöfar-

tens stegrade krav
3. Möjliggörande för kabelfartyg att reparera viktigare linjer
4. Röjning av övriga områden, farliga för övervattensfartyg
5. Röjning av övriga områden, farliga för undervattensfartyg

I juli 1945, endast två månader efter att centralbyrån organiserades, 
kom minsvepningen igång i Eastlanzon. På hösten samma år påbör-
jades arbetet i Medzon medan minsvepningen i de övriga zonerna 
inleddes under våren 1946.2 Under högsäsongerna 1946-1947 del-
tog cirka 1 500 enheter i minsvepningarna varav cirka 1 200-1 300 
av dessa i de nordeuropeiska zonerna. Arbetet fortskred till slutet 
av 1951. Intill denna tidpunkt hade 250 000 kvadratdistansminuter 
svepts och cirka 39 000 minor oskadliggjorts. Trots de stora faror, 
som var förknippade med minröjningen, inträffade förhållandevis få 
olyckor.

Sammanlagt sveptes bara 5-10% av det totala antalet utlagda mi-
nor under de internationella efterkrigsminsvepningarna. Det magra 
resultatet kan förklaras av att det var svårt att lokalisera och röja 
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bottenavståndsminorna, att många minor slitit sig och drivit iväg, 
sjunkit till följd av vatteninträngning eller svepts under krigsåren. 
Den sistnämnda faktorn bedöms dock endast ha haft en ringa in-
verkan, då endast cirka 3% av antalet utlagda minor sveptes under 
kriget. Problematiken med röjandet av bottenavståndsminor innebar 
att det långt efter minsvepningarnas avslutande, stora havsområden 
var tvungna att förklaras som minfarliga. Istället för aktiva åtgärder 
togs beslutet 1948 om att vänta ut bottenavståndsminorna. Detta 
innebar att inga minsvepningsresurser skulle avdelas för att svepa 
dessa områden. Istället skulle man vänta på att batterierna i minorna 
skulle självdö och därmed göra minorna ofarliga för sjöfarten. Inom 
till exempel Kabazon hade bara 1 089 av 6 330 bottenavståndsminor 
oskadliggjorts när den aktiva minröjningen avbröts 1948. 

Minröjningen fokuserades istället på att hålla minröjda leder öpp-
na, de så kallade NEMEDRI-lederna (North European Mediterrane-
an Routening Instructions), samt att varje år genomföra försökssvep-
ningar inom vissa områden för att utröna om bottenavståndsminorna 
fortfarande var aktiva. Den särskilt upprättade myndigheten Interna-
tional Routening and Reporting Authority – IRRA ansvarade för att 
månadsvis utge sjökort med ledanvisningar.

När den aktiva minröjningen 1948 klingade av i Kabazon, gjordes 
bedömningen att bottenavståndsminornas livslängd skulle begränsas 
till fem år. Denna skulle dock visa sig vara grovt felaktig.  Ännu 25 
år efter kriget hittades magnetminor, som var fullt funktionsdugliga. 
Den jämna och relativt låga vattentemperaturen vid havsbotten ska-
pade speciellt gynnsamma betingelser för batteriernas lagringsbestän-
dighet. Först den 2 augusti 1976, 31 år efter krigsslutet, förklarades 
alla havsområden i Kattegatt, Öresund och syd Skåne som ofarliga.

Under fredsförhandlingarna fick Tyskland till uppgift att minröja 
dels ett område i Nordsjön, dels ett annat i västra delen av Östersjön. 
Med hänsyn till detta fick Kriegsmarines minröjningsförband behålla 
sin materiel och personal efter krigsslutet. Den 21 juli bildades Ger-
man Minesweeping Administration - GM/SA under brittiskt befäl 
med säte i Hamburg. I maj 1946 organiserade GM/SA sex tyska min-
svepningsdivisioner omfattande 840 enheter. Antalet enheter kom 
dock med tiden att successivt minska, då hårt slitna fartyg och båtar i 
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alla havsområden i Kattegatt, Öresund och syd Skåne som ofarliga.
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dels ett område i Nordsjön, dels ett annat i västra delen av Östersjön.
Med hänsyn till detta fick Kriegsmarines minröjningsförband behålla
sin materiel och personal efter krigsslutet. Den 21 juli bildades Ger-
man Minesweeping Administration - GM/SA under brittiskt befäl
med säte i Hamburg. I maj 1946 organiserade GM/SA sex tyska min-
svepningsdivisioner omfattande 840 enheter. Antalet enheter kom
dock med tiden att successivt minska, då hårt slitna fartyg och båtar i
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NEMEDRI-ledsystemet i Kattegatt 1951. Områden utanför de markerade lederna 
betraktades som ”synnerligen minfarliga”
NEMEDRI-ledsystemet i Kattegatt 1951. Områden utanför de markerade lederna
betraktades som "synnerligen minfarliga"
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behov av reparation utrangerades samt att fiskebåtar, som tjänstgjort 
som hjälpminsvepare, återlämnades till sina ägare. Genom Potsdam-
fördraget konfiskerade Sovjetunionen ett 100-tal enheter, varav cirka 
60 var minsvepare. I början av 1947 återstod 294 enheter, varav 184 
kunde användas för minsvepning.

Den brittiska intentionen var att GM/SA skulle fortsätta minsvep-
ningsarbetet åtminstone fram till 1950. Sovjet anklagade 1947 väst-
makterna för att de använde GM/SA för att i smyg upprusta. Detta 
resulterade i att britterna upplöste organisationen under våren 1948 
trots protester från USA. Alla minfält med förankrade kontaktmi-
nor var då svepta, men ännu återstod de för minsvepningen så tids-
krävande bottenavståndsminfälten. Efter upplösningen delades GM/
SA:s enheter mellan Storbritannien och USA som krigsbyte, varefter 
ett antal av dessa enheter i sin tur fördelades till de danska, norska 
och franska flottorna. 

I den särskilt mininfekterade Finska viken, där cirka 60 000 minor 
fällts under kriget, ställdes den finska flottan inför en särskilt svår 
uppgift – inte bara med hänsyn till det enorma antalet minor som 
skulle röjas – utan också för att Sovjet konfiskerat många av de mest 
sjövärdiga bogserbåtarna som krigsbyte, vilka annars varit ypperli-
ga för minsvepningstjänsten. Trots detta lyckades den finska flottan 
1945 organisera 14 flottiljer med sammanlagt 228 enheter och 2 000 
man. Den kraftigt utökade personalstyrkan, som var tre gånger så 
stor som krigsårens, innebar dessutom en stor utmaning vad gällde 
utbildning. Den finska minsvepningen pågick under sovjetisk kon-
troll fram till utgången av 1947, varefter Finland fortsatte svepa i 
egen regi fram till 1950. Sammanlagt 9 276 minor och svephinder 
oskadliggjordes, varav 10% av dessa påträffades drivande.

De områden, som inte sveptes av finska sjöstridskrafter, fick Sovjet-
unionen själv ta hand om.3 Förutom minsvepning med konventionella 
svep mot kontaktminor utförde de sovjetiska minröjningsförbanden 
också minsvepning mot magnet- och akustiska bottenavståndsminor. 
Då användes mot magnetminor elektroder, som släpades efter enhe-
ter. Mot de akustiska minorna användes en särskild sändare, som ge-
nererade ett stort antal frekvenser, vilka sändes med sådan styrka att 
de kunde utlösa minorna.  I Tallinns, Liepajas och Ventspils hamnar 
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genomfördes kontramineringar med hjälp av sjunkbomber mot de 
bottenavståndsminor, som tyskarna lagt ut i samband med städernas 
utrymning. 

Förutom den egna utvecklingen av minmotmedel under kriget er-
höll Sovjetunionen genom det så kallade lend-lease-avtalet, både mo-
dern sveputrustning och ett stort antal minsvepare från västmakterna. 
Även från det besegrade Tyskland beslagtogs en stor mängd min-
svepningsutrustning och, som tidigare nämnts, ett 60-tal minsvepare, 
vilket gjorde att Sovjet fick en synnerligen god kännedom om den 
minkrigsmateriel som motståndaren i inledningen av kalla kriget för-
fogade över. Däremot hade västmakterna på grund av det ensidiga bi-
ståndet en relativt begränsad insyn i den sovjetiska minkrigsarsenalen.

Den nationella minsvepningen
Under andra världskrigets slutskede förelåg ett stort behov av att 
få till stånd minsvepning i Sveriges angränsande farvatten. Förut-

om våra egna utlagda 
mineringar förekom 
ett stort antal minor, 
som av olika anled-
ningar fällts i omedel-
bar angränsning till 
det svenska territorial-
vattnet eller inom det-
samma. Den utländska 
minförekomsten var 
särskilt besvärande i 
Öresundsområdet och 
i västerhavet, eftersom 
oprecisa och spridda 
flygminfällningar av 
de svårröjda bottenav-
ståndsminorna gjorts 
där i stor omfattning. 
I första hand gällde 
det dock att ta bort de 

Av svenska enheter minsvepta områden 1945-1947. Grönt 
redovisar 1945 års operationer, blått 1946 års operationer 
och rött 1947 års operationer.
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svenska mineringarna, så att sjöfarten och fiskerinäringen obehindrat 
kunde utnyttja svenskt territorialvatten. Därefter prioriterades om-
råden utanför territorialvattnet, där utländska minor förekom eller 
befarades.

Redan den 9 januari 1945, då krigsslutet tydligt kunde skönjas, ut-
arbetade Chefen för marinen (CM) i samråd med statens krigsförsäk-
ringsnämnd och statens trafikkommission direktiv angående svensk 
minsvepningsverksamhet efter krigets slut i Europa. På grundval av 
direktivet fick sedan Inspektören för minväsendet (IMV) i uppdrag 
att utarbeta den övergripande planläggningen för verksamheten. Pla-
nerna skulle omfatta röjning av svenska mineringar och av främman-
de mineringar inom definierade områden i Kattegatt och i Skagerack. 
Till sin hjälp tog IMV sveputbildade officerare från de olika marin-
distrikten, vilka sedermera under minsvepningsarbetet kommendera-
des som svepledare. Med anledning av dessa framsynta förberedelser 
var minsvepningsarbetet redo att påbörjas redan den 9 maj, det vill 
säga dagen efter det europeiska krigsslutet.

I marinorder M 230 ”Grundläggande bestämmelser för efterkrigs-
minsvepningen”, som gavs ut den 9 maj 1945, reglerades befälsför-
hållandena enligt följande: CM hade den operativa ledningen av 
minsvepningsverksamheten och reglerade den ordning de olika svep-
företagen skulle utföras. IMV fick i uppgift att biträda marinledning-
en med planläggningen, följa upp arbetets fortskridande, genomföra 
inspektioner och föreslå hos CM åtgärder som han finner erforder-
liga för verksamhetens ändamålsenliga bedrivande. Marindistrikts-
chef (CMD) ålades att leda och planera minsvepningsarbetet inom 
sitt distrikt och i utanför beläget havsområde. Under CMD leddes 
verksamheten av lokalstyrkechefer med biträde av svepledare.

Under minsvepningsarbetet 1945, som pågick från april till höst-
stormarna satte stopp i december, deltog sammanlagt 107 svepfartyg 
fördelade enligt nedan:

Stockholmseskadern
3 utsjöminsvepare, 6 kustminsvepare, 3 vedettbåtar och 
9 hjälpminsvepare
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Visbyavdelningen 
2 utsjöminsvepare, 2 vedettbåtar och 5 hjälpminsvepare

Karlskronaavdelningen
3 utsjöminsvepare, 2 kustminsvepare och 12 hjälpminsvepare

Malmöavdelningen
7 kustminsvepare, 7 vedettbåtar och 18 hjälpminsvepare

Göteborgseskadern
4 utsjöminsvepare, 2 minsvepare, 10 kustminsvepare 
och 12 hjälpminsvepare

Inom Ostkustens marindistrikt påbörjades arbetet redan den 6 april, 
det vill säga en månad före krigsslutet, vid Storkläppen utanför Väs-
tervik i en av de fyra så kallade MIMIK-mineringarna. De andra tre 
röjdes under juni månad. MIMIK-mineringarna hade 1942 lagts ut 
mot ubåtar på 12-15 meters djup. För att säkerställa att minorna inte 
felförankrades på ett för grunt djup användes nykonstruerade ”sänk-
apparater” trots att minavdelningen i Marinförvaltningen avrått från 
deras användande, eftersom apparaterna ännu inte var slutgiltigt fär-
digkonstruerade. Sänkapparaterna utgjordes av en liten sprängladd-
ning som var applicerad mot minskalet och som utlöste och sänkte 
minan om denna inte höll sig på inställt djup. Redan under fällningen 
noterades från den utläggande hjälpkryssaren Fidra att sänkappar-
terna på 27 av de 200 minorna utlöste. 

Svepmetoden, som inledningsvis tillämpades, innebar att respek-
tive minlinjes läge fastställdes genom röjsvepning med vedettbåtar. 
När minlinjens läge var känt, insattes utsjöminsvepare för fortsatt 
röjsvepning, varvid vedettbåtarna agerade prickbåtar. Under svep-
ningen av de första minlinjerna i MIMIK sveptes minlinjerna tvärs, 
vilket medförde att några minor tillsammans med sina minankare 
drogs med svepet och oavsiktligt förankrades utanför svepområdet. 
I mitten av juni, efter svepning av två av de fyra MIMIK-minlinjer-
na samt minfälten i inloppet till Nynäshamn, prövades metoden att 
istället svepa längs minlinjerna sedan minlinjens läge fastställts och 
utvålats genom ”snärjning”4. Härigenom riskerades inte i lika hög 
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grad att minorna släpades med åt olika håll. Denna metod visade sig 
så lyckad att den fortsättningsvis kom att tillämpas under minsvep-
ningsarbetet på ostkusten.

Sänkapparaterna skulle även under svepningen av MIMIK-min-
linjerna komma att ställa till besvär, då de vid 22 tillfällen sänkte 
uppsvepta minor, eftersom minorna när de flutit upp till ytan inta-
git ett, enligt sänkapparetarnas inställning, felaktigt djup. Förutom 
dessa minförluster kunde 60 minor aldrig lokaliseras och rapportera-
des därför som oredovisade. Sannolikt hade sänkapparaterna även i 
dessa fall haft en inverkan. Andra orsaker är att minor sjunkit av an-
nan anledning eller slitit sig från förankringarna och drivit iväg. En-
dast en tredjedel av de utlagda minorna kunde därför omhändertas 
under svepningarna. Oavsett vilken neutralitetsminering det gällde 
eller vilken röjsvepmetod som användes, områdessveptes alltid det 
minerade området efter det att röjsvepningen var klar. Detta utfördes 
som djupsvepning - normalt till cirka 20-30 meters djup - och som 
bottensvepning.

I början av maj undanröjdes de två okontrollerbara mineringarna 
mot ubåtar, som lagts ut i inloppet till Nynäshamn. Härvid uppstod 

Svepkort från minsvepningarna 1945 mellan Understen och Märket. Den synnerligen noggranna svens-
ka dokumentationen från efterkrigsminsvepningarna har medfört att vi idag har goda möjligheter att 
på ett effektivt sätt röja kvarvarande sjunkna minor.
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andra slags problem än de under svepningarna av MIMIK-minering-
arna. Under svepning av den minering, som fällts 1941 mellan Mäl-
sten och Gunnarstenarna, inträffade en mindetonation i omedelbar 
närhet av hjälpminsveparen 244 Ganler. Fartyget sprang läck och 
sjönk, efter att ha bogserats in i Mälstens fiskehamn. Under undan-
röjandet av den andra mineringen, en av kustartilleriets mineringar 
väster om Måsknuv, försvårades arbetet av en i ost angränsande syft-
minering (kontrollerbar minering). Detta nödvändiggjorde utprick-
ning av syftmineringen och utvålning av de ostligaste minorna, som 
tangerade syftmineringens gräns. Därefter genomfördes röjsvepning i 
en del av mineringen och hemtagning av minor och deras minankare 
genom snärjning i den andra delen. Trots omfattande områdessvep-
ning av de båda mineringarna saknades vid arbetets slut 17 minor 
mellan Mälsten och Gunnarstenarna och fem väster om Måsknuv. 
Av den anledningen utfärdades ett dykförbud för ubåtar i dessa om-
råden. Detta i sin tur ledde till fortsatta svepinsatser 1954, då vissa 
försök med ubåt avsågs genomföras i området mellan Mälsten och 
Gunnarstenarna.

Minsvepningsstyrkan samlades den 3 juli 1945 i farvattnet mellan 
Understen och Märket för att för sista gången ta sig an den spärr, som i 
olika omgångar lagts ut och svepts under krigsåren. Vid minsvepning-
ens början beräknades att 398 minor kunde återstå av de 543, som 
lagts ut av minfartyg, jagare och minsvepare under utläggningen i juli 
1944. Sedan röjsvepning genomförts, vidtog en omfattande områdes-
svepning – dels till största djup med hänsyn till bottendjupet och dels 
som bottensvepning. Till följd av de synnerligen kuperade bottenför-
hållanden, som råder i Södra kvarken med djup varierande mellan 30 
och 200 meter, blev sveparbetet svårt. Först efter att kontraminering 
med sjunkbomber utförts i de minlinjer där antennminor fällts, kom 
arbetet till ett avslut drygt en månad efter igångsättandet.  Samman-
lagt sveptes och snärjdes 210 minor av 1944 års utlagda och ytter-
ligare 45 detonerade under svepning. Återstoden rapporterades som 
oredovisade. Dessutom sveptes fem minor från tidigare utlagda och 
svepta svenska mineringar samt 14 finska minor söder om Märket.

I farvattnen ost Gotland genomfördes under tio dagar i juni rekog-
noceringssvepning utan att några minor påträffades.5 
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Inom Sydkustens marindistrikt (MDS) fokuserades minsvepnings-
arbetet mot att svepa farvattnet ost och syd Öland intill tio distans-
minuter utanför kusten och en ränna mellan Karlskrona och Dan-
zig. Arbetet inleddes den 16 maj utanför Öland. Inom området hade 
dels en tysk minering, den så kallade ”Wartburg III-spärren”, dels de 
svenska ”Östbygrunds”- och ”Gräsgårdsmineringarna” varit utlag-
da. Mineringarna hade dock tidigare svepts, men det var osäkert om 
minor fortfarande kunde förekomma i området. Detta med tanke på 
att minor rapporterats som oredovisade efter svepning i de svenska 
mineringarna samt att det saknades uppgifter om hur noggrant det 
tyska sveparbetet utförts. Av den anledningen utfördes en noggrann 
områdesvepning ner till 35 meters djup syd och ost Ölands södra 
udde, där mineringarna varit utlagda medan det övriga området re-
kognoceringssveptes. Inga minor hade emellertid påträffats, när ar-
betet avslutades den 2 juni.

På nationaldagen påbörjades svepningarna mellan Karlskrona och 
Danzig. En fyra distansminuter bred och 120 distansminuter lång 
ränna sveptes i en linje från Utklippan till ett läge nordost Hel, där 
rännan anslöt till en förutvarande tysk minfri led (som skulle svepas 
genom rysk försorg) till Gdanskbukten. Inga mineringar var kända 
inom svepområdet, men eftersom det befarades förekomst av flygfäll-
da magnetminor i grundområdet sydväst om Midsjöbanken magnet-
minsveptes detta. Inga minor lokaliserades dock. Sveparbetet pågick 
från dager till skymning under drygt tre veckors tid. Med hänsyn till 
svepområdets utsträckning kvarlåg fartygen till sjöss så länge för-
råden räckte, vilket i snitt var fyra dygn. Genom lotsverkets försorg, 
och med biträde av en utsjöminsvepare, utprickades den svepta rän-
nan med en prick var tionde distansminut i rännans mitt. På begäran 
från järnvägsstyrelsen kompletterades rännan därefter med en anslu-
tande minsvept led för färjetrafik från Sandhammaren. 

Inom Öresunds marindistrikt (MDÖ) påbörjades minsvepningarna 
den 11 maj och pågick till den 24 juli. Under denna tid genomfördes 
områdessvepning huvudsakligen med magnetsvep av vattenområdena 
ost den gamla neutralitetsleden genom Öresund mellan Malmö och 
Kullen samt nord leden mellan Kämpingebukten och Kullagrundet. 
Varje stråk sveptes fem, åtta eller 15 gånger, eftersom stegverkens in-
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ställning i bottenavståndsminorna kunde tillåta olika antal passager 
innan tändkretsen i respektive mina slöts, varvid minan detonerade. 
Ingen mina påträffades dock. Vidare sveptes en led vid Viken sedan 
nätspärren tagits bort.

Under de första krigsåren hade britterna, som tidigare nämnts, fällt 
bottenavståndsminor, vilka utlöstes med hjälp av sensorer, som kän-
de av ett passerande fartygets påverkan på det jordmagnetiska fältet 
(magnetik). Under senare delen av kriget utvecklades även sensorer, 
som kände av passerande fartygs akustik och tryck. Enligt tillgängli-
ga underrättelser hade bottenavståndsminor med magnetik-, akustik- 
och trycksensorer fällts i Öresundsområdet. Därför inriktades höstens 
sveparbete mot att först mekaniskt undanröja eventuella kvarvaran-
de minor i en del av en tysk spärr med kontaktminor, som lades ut i 
september 1939 söder om Falsterbo. Detta gjordes för att möjliggöra 
fortsatt röjning i en ränna mellan Trelleborg via Falsterborev till Drog-
den av eventuella flygfällda bottenavståndsminor av ovan nämnda 
slag. För att röja bottenavståndsminorna användes knall-, buller- och 
magnetminsvep. 

När väl rännan svepts utan att några minor påträffats, fortsatte 
sveparbetet sydväst Falsterbo varefter Lillgrundsrännan, en färjeled 
mellan Malmö och Köpenhamn samt ytterligare ett område utanför 
Kämpingebukten sveptes innan arbetet, som resulterat i två oskadlig-
gjorda bottenavståndsminor, avslutades i december. 

I västerhavet var minsituationen synnerligen besvärande, då så-
väl egna som utländska mineringar förekom inom svenskt territori-
alvatten. Förekomst av utländska mineringar innanför den svenska 
territorialvattengränsen hade 1943 bevisats genom sänkningen av 
ubåten Ulven. Vidare befarades att bottenavståndsminor av misstag 
fällts inom svenskt vatten, eftersom Kattegatt under åren 1940-1945 
utsatts för omfattande flygminfällningar. Under maj till augusti un-
danröjdes samtliga neutralitetsmineringar utmed västkusten. Förut-
om en minering vid Bonden utanför Lysekil, som röjsveptes, togs de 
andra hem genom snärjning. Förutom själva minan bärgades då även 
minankarna, varefter såväl minor som minankare efter renovering 
kunde återanvändas.

Även om snärjnings- och hemtagningsmetoden varierade något 
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beroende på vilka svepresurser, som fanns tillhands och vilka miljö-
förutsättningar som rådde, beskriver nedanstående utdrag ur en sve-
prapport, från hemtagningen av inomskärsmineringarna under maj 
månad i Marstrands- och Lysekilsområdet, principen för arbetets 
gång: 
 

Minlinjerna inprickades genom svepprickar M/39 och därefter 
vidtog lokalisering av varje mina inom resp. minlinjer. Lokali-
seringen tillgick så, att två jollar roddes i minlinjens längdrikt-
ning på omkring 50 m avstånd från varandra med svep emellan. 
Svepet utgjordes av c:a 100 meter pricklina, belastad på mitten 
av omkring 15 meter smäcker kätting (läcktätarkätting). Vid 
napp roddes jollarna intill varandra, svepet genomhalades, och 
då minan var snärjd, utbojades densamma medelst 2 st glasku-
lor. Då lokaliseringen var avslutad snärjdes minorna med wire, 
vilket gick mycket snabbt då läget av minan var känt. Wirens 
fria ända roddes bort till den i närheten liggande M-båten där 
den kopplades och bogsering igångsattes. Bogseringen verk-
ställdes i tidigare upplodad ränna med avtagande bottendjup 
fram till hemtagningsfartyget. Innan M-båten lade till vid detta 
och överlämnade bogserwiren hade farten stoppats upp några 
minuter varvid minan flutit upp och desarmerats av särskilt 
avdelad desarmeringsbåt, så att minan i desarmerat tillstånd 
kunde ombordwinchas i hemtagningsfartyget. Detta förfarings-
sätt gällde mina M/F:1, M/18 minorna togos direkt ombord å 
M-båten sedan de losskopplats från ankarwiren och desarme-
rats på en närbelägen sandstrand.

Sedan samtliga neutralitetsminfält undanröjts på västkusten, sakna-
des sammanlagt ett 50-tal minor. Förlusten berodde sannolikt på att 
minor slitit sig och drivit iväg, felförankrats vid fällning, sjunkit ge-
nom vatteninträngning eller sprängts av påseglande fartyg. Den sist-
nämnda orsaken var särskilt påtaglig i minfälten vid Stora Pölsan och 
Nidingen där sveparbetet försvårades av de minsprängda vrak, som 
svepen fastnade i.6 

Parallellt med svepningen av neutralitetsminfälten genomfördes 
också rekognosceringsminsvepningar för att säkra minfria rännor 
för sjötrafiken och för att öppna säkra fiskevatten. Under perioden 
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maj till mitten av augusti 1945 rekognosceringssveptes först en 0,5 
distansminuter bred ränna för sjötrafik mellan Pater Noster och 
Arendal. Rännan breddades en månad senare till 0,9 distansminuter. 
Därefter genomfördes ett omfattande sveparbete med 23 svepfartyg 
mellan Kullen och Måseskär och därefter upp till den norska grän-
sen. Anledningen till detta var att det förelåg ett stort behov från sjö-
farten att en säker ränna upprättades längs kusten mellan Kullen och 
Morups Tånge och vidare utefter den svenska neutralitetsgränsen 
nordvart till Måseskär. Med hänsyn till närheten av ett brittiskt bot-
tenavståndsminfält sveptes havsområdet mellan Morups Tånge och 
Vinga endast ut till fyra distansminuter från kusten medan området 
mellan Vinga och Måseskär, på begäran från fiskerinäringen, sveptes 
ut till sex distansminuter. Av sistnämnda anledning sveptes dessutom 
området utanför Stora Pölsan ut till 8,5 distansminuter eftersom det 
tyska minfältet, som orsakade ubåten Ulvens förlisning, var beläget 
där. Sammanlagt 86 tyska minor sveptes utanför Stora Pölsan, men 
i övriga områden uteblev minskörden. Det sista området som rekog-
nosceringssveptes var ett område som sträckte sig sju distansminuter 
ut från kusten från Måseskär till den norska gränsen.

1946 års minsvepningsverksamhet, som inleddes i april, inriktades 
mot minsvepning i anslutande områden till svenskt territorialvatten, 
där utländska minfält varit utlagda samt att utöka antalet och bredda 
tidigare minröjda leder samt att säkra områden för fisket. I anslut-
ning till det svenska territorialvattnet på ostkusten var förekomsten 
av utländska minfält inte så besvärande som på sydkusten och väst-
kusten. Förutom en rekognosceringssvepning i juni av två av den 
tyska ”Wartburgspärrens” tre minfält sydost om Ölands södra udde, 
kom därför svepinsatserna att fokuseras till syd- och västkusterna.7

På sydkusten, i det hårt trafikerade området mellan Sandhamma-
ren och Smygehuk, fanns misstankar om att sovjetiska ubåtar under 
kriget fällt minor. Anledningen till att endast vag information om 
mineringarna fanns att tillgå, var att ubåtarna inte återvänt efter upp-
dragen utan rapporterats som förluster. Därför rekognosceringssvep-
tes området, dock utan att några minor påträffades. På danskarnas 
begäran sveptes även en ränna till Rönne på Bornholm. 

Väster om Smygehuk och i Öresundsområdet utvidgades och kom-
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Vinga endast ut till fyra distansminuter från kusten medan området
mellan Vinga och Måseskär, på begäran från fiskerinäringen, sveptes
ut till sex distansminuter. Av sistnämnda anledning sveptes dessutom
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där utländska minfält varit utlagda samt att utöka antalet och bredda
tidigare minröjda leder samt att säkra områden för fisket. I anslut-
ning till det svenska territorialvattnet på ostkusten var förekomsten
av utländska minfält inte så besvärande som på sydkusten och väst-
kusten. Förutom en rekognosceringssvepning i juni av två av den
tyska "Wartburgspärrens" tre minfält sydost om Ölands södra udde,
kom därför svepinsatserna att fokuseras till syd- och västkusterna.'

På sydkusten, i det hårt trafikerade området mellan Sandhamma-
ren och Smygehuk, fanns misstankar om att sovjetiska ubåtar under
kriget fällt minor. Anledningen till att endast vag information om
mineringarna fanns att tillgå, var att ubåtarna inte återvänt efter upp-
dragen utan rapporterats som förluster. Därför rekognosceringssvep-
tes området, dock utan att några minor påträffades. På danskarnas
begäran sveptes även en ränna till Rönne på Bornholm.

Väster om Smygehuk och i Öresundsområdet utvidgades och kom-
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pletterades tidigare minsvepta områden med kombinerade svepning-
ar mot magnet-, tryck- och akustiska bottenavståndsminor. Dessut-
om sveptes återstoden av området syd Falsterbo, där tyskarna fällt 
minor i samband med krigsutbrottet 1939. Inga minor påträffades, 
men däremot sänktes resterna av ett ubåtsnät med cirka 300 bojar.

På västkusten inriktades minsvepningen mot att bredda huvudle-
den mellan Kullen och Pater Noster västvart och att röja det tyska 
minfältet, som var sträckt mellan Skagen och Stora Pölsan. Inom 
hela området bedömdes brittiska bottenavståndsminor förekomma. 
Minskörden förväntades bli särskilt stor i området mellan Skagen 
och Stora Pölsan eftersom 3 400 kontaktminor fällts där 1940. Dess-
utom hade minsvepningarna inom ett begränsat område 1945, resul-
terat i 86 svepta minor. Trots en massiv insats av svepresurser under 
sex månaders tid sveptes endast tio bottenavståndsminor och för-
vånansvärt nog endast en sjunken kontaktmina. Möjligen berodde 
det magra resultatet på att många bottenavståndsminors livslängd 
överskridits, att kontaktminorna under vårens hårda stormar slitit 
sig eller att minspärren var belägen längre söderut, än vad som angi-
vits i underrättelserna. Fiskare angav det sista argumentet som skäl. 
I IMV:s slutredovisning kan följande läsas: ”Icke en enda tysk mina 
av de väntade cirka 3 400 påträffades. Blommat ut? Sökning till och 
syd Herthas Flak gav intet resultat”. När minsvepningarna i oktober 
kom till ett avslut betraktades de svenska farvattnen, som vanligen 
brukades av sjöfarten, som minfria. I de områden, där bottenav-
ståndsminor fortfarande bedömdes förekomma, hade NEMEDRI-
leder upprättats. Därför planerades inga ytterligare minsvepningar i 
svensk regi. Händelser under nästkommande år skulle dock komma 
att ändra på detta.

Under vintern 1946-1947 minsprängdes de två svenska fartygen S/S 
Runö och M/S Acacia strax utanför den minsvepta leden runt Fal-
sterbo. För att Acacia skulle kunna bärgas, begärde rederiet och bärg-
ningsbolaget att minsvepning först skulle göras runt vraket. För att 
kunna genomföra detta, beordrade CM de minsvepningsförband, som 
rustats för minskoleverksamhet på västkusten att med elevbemannade 
fartyg utföra arbetet, vilket tog sin början i slutet av april 1947. 
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1947 års svepinsatser runt Falsterbo.

ning, uppenbarligen fortfarande var fungerande, anhöll ett antal sjö-
fartsorganisationer till Kungl. Maj:t att ytterligare områden skulle 
minsvepas omkring leden runt Falsterbo. Detta beviljades och ledde 
till att mer svepresurser tillfördes, vilket till slut resulterade i att fyra 
utsjöminsvepare och 13 kustminsvepare var engagerade i arbetet som 
pågick fram till slutet av augusti.8 Sammanlagt 12 minor oskadlig-
gjordes, vilket ansågs vara en bra betalning för det noggrant utförda 
arbetet.9

 Efter 1947 års minsvepningsinsats gjordes ånyo bedömningen att 
inga ytterligare minsvepningar behövde utföras. Men ännu en gång 
skulle verkligheten ställa andra krav. Det skulle då dock inte handla 
om någon systematiskt planerad verksamhet som de egentliga efter-
krigsminsvepningarna innebar, utan att i mer begränsad omfattning 
utöka minfria områden eller stödja enskilda verksamheter. Efter-

krigsminröjningen pågår än idag både nationellt och internationellt i 
hela Östersjöområdet – 57 år efter krigsslutet – eftersom arvet i form 
av 10 000-tals sjunkna minor från de båda världskrigen utgör ett sä-
kerhetsproblem för sjöfarten, fisket och den ökande exploateringen 
av havsbotten.
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Operativ planläggning
Av Lars-G Persson

Den operativa planläggningen under kalla kriget för ett försvar av 
Sverige inriktades under dess förra del huvudsakligen mot ett storan-
fall, där angriparen avsåg invadera svenskt territorium land- och/eller 
sjövägen. De svenska stridskrafterna förutsattes i huvudsak ha hun-
nit mobilisera och därmed kunna tvinga angriparen till omfattande 
bekämpning före invasion. Under kalla krigets senare del bedömdes 
risken för ett överraskande inlett anfall utan tillräcklig förvarning 
och därmed bristfälliga mobiliseringsåtgärder före krigsutbrott som 
mera realistisk. I båda dessa krigsfall förutsattes angriparen utnyttja 
sjöstridskrafter och sjötransporter för att nå sina mål och i båda fal-
len spelade minvapnet en viktig roll.

Under båda världskrigen utnyttjade, som redovisats tidigare i denna 
bok på sidorna 67-71 och 76-79, de krigförande minor i stor omfatt-
ning i Östersjön och västerhavet. Även Sverige använde som neutral 
stat mineringar för sjöfartsskydd på svenskt territorium om än i min-
dre omfattning. Planer för ett mera omfattande utnyttjande fanns och 
denna planering utvecklades och förfinades under kalla krigets år. 
Försvarsmakten planerade för att i en krigssituation offensivt minera 
vatten inom fientligt och ockuperat område samt för mineringar på 
internationellt vatten. Defensiva mineringar benämns i minplanerna 
som kustmineringar, strandförsvars- och skärgårdsmineringar, kon-
trollerbara mineringar samt hamnmineringar, alla främst på svenskt 
territorium. Sammantaget planerades mineringar, beroende på situa-
tionen, att utnyttjas i hela djupet från fientlig kust intill strandlinjer 
och hamnar på svensk kust. De skulle interagera med en rad andra 
vapensystem och således vara en betydelsefull del av det, som kom att 
benämnas det marina djupförsvaret.

 Det planerade utnyttjandet av mineringar av alla typer reglera-
des på operativ nivå av regeringen i generalorder med Överbefälha-
varens tillämpningsföreskrifter1, i ÖB och intill 1961 i Chefens för 
marinen och från 1966 i militärbefälhavarnas (MB) operationsorder 
och minplaner. Dessa var i sin tur underlag för de taktiska chefernas 
mineringsplaner och överarbetades regelbundet med hänsyn till för-
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ändringar i operativ inriktning och beredskap, minmaterielen samt 
tillgången till utläggningskapacitet. Dessa handlingar är fortfarande 
2011 sekretessbelagda och vad gäller ÖB:s och MB:s minplaner och 
operationsorder av högsta sekretess. Detta hindrar här en mera de-
taljerad beskrivning av var det planerades att mineringarna skulle 
läggas ut.2

Det operativa ansvaret för utläggning av mineringar åvilade fram 
till 1961 dels Chefen för marinen för marinens okontrollerbara och 
kontrollerbara mineringar, dels militärbefälhavare för markstrids-
krafterna (milbef) för hamnmineringar. Efter 1966 års införande av 
försvarsmaktgemensamma chefer på högre regional nivå, militärbe-
fälhavare (MB), lades hela ansvaret under ÖB till denne. På den tak-
tiska nivån var under hela kalla kriget ansvaret för utläggning liksom 
underhåll och skydd av minor i förråd delat mellan flera chefer. För 
skyddet av förråden svarade som regel en territoriell chef.  

Samtliga mineringars uppgift och ungefärliga läge fastställdes och 
nummersattes från 1970 i ett samlat verk, ÖB:s minplan (ÖB MinP), 
efter förslag av respektive MB och sakkunnig granskning – innebä-
rande rätt mina på respektive plats – av marinstaben. ÖB fastställde 
sedan mineringsplanerna, som var det slutliga underlaget för själva 
utläggningen. Mineringsföretagen beordrades efter 1970-talet med 
”röd blankett”. Denna var utformad enligt samma modell, som se-
dan länge hade använts för att beordra minröjningsföretag. Mine-
ringarna kunde vid utläggningstillfället enligt fartygsförbandschefs 
beslut få något annorlunda lägen än planerat beroende på stridssitua-
tion och väderförhållanden. Med detta nationella numreringssystem 
kunde alla berörda chefer enkelt och tydligt få kännedom om var de 
utlagda mineringar fanns. 

ÖB tilldelade med MinP respektive MB ett antal minor av olika ty-
per som underlag för förrådsställning och planering samt bereddupp-
gifter att överlämna minor med eller utan utläggningskapacitet till 
sidoordnad MB.3
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Mineringar på svenskt territorium
Av Lars-G Persson

Kustmineringar 
Mineringarnas okontrollerbarhet och därmed oförmåga att skilja 
vän från fiende krävde att utläggning även på svenskt territorium 
genomfördes med tillstånd av regeringen. Före krigstillstånd skulle 
utlagda mineringars läge offentliggöras och bevakning vara utsatt för 
att varna sjöfart. Samlingsplatser och minlotsning för den civila sjö-
trafiken måste arrangeras. Bevakningen var en resurskrävande upp-
gift och det försvårade en tidig utläggning av mineringarna.

Mineringarnas uppgift var i flertalet fall att försvåra framträng-
ande mot angivna områden, som i huvudsak var kustområden, vilka 
bedömdes lämpliga för landstigning. Samtidigt skulle mineringarna 
grupperas så att egna sjöstridskrafter och egen sjötrafik hindrades så 
litet som möjligt. Andra mineringar gavs uppgift att försvåra angri-
parens verksamhet i vissa områden, som regel i anslutning till våra 
baser.

Även om mintätheten inte var sådan att fartyg säkert skulle hindras 
att passera igenom mineringen, antogs att angriparen skulle bedöma 
risken för fartyg med last av förband vara så stor att den skulle fram-
tvinga farliga, röjande och tidsödande minsvepningsinsatser före pas-
sage eller val av annat mindre lämpligt landstigningsområde. Detta 
styrktes av erfarenheterna från krig på annat håll under perioden så 
som beskrivs tidigare om Koreakriget på sidan 33. Uppgifterna all-
varligt försvåra, försvåra respektive störa angav olika grader av min-
täthet och därmed träffsannolikhet. 

De mer än 100 planlagda mineringarna kunde innehålla upp till över 
200 minor vardera. Det översteg tillgången och krävde att utläggning 
i storanfallsfallet gjordes så sent att angriparens överskeppningsrikt-
ning med rimlig säkerhet kunde bedömas. En utlagd minering kunde 
inte flyttas. För angriparen var en röjning i anfallssituationen svår, 
sårbar och mycket osäker till resultatet. En angripare kunde därför 
antas göra sitt yttersta för att hindra utläggning. För MB var därför 
utläggningen en operation i sig där flyg, ytattack, ubåtar och kustar-
tilleri måste delta för att skydda utläggande fartyg. Det eftersträvades 
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i storanfallsfallet gjordes så sent att angriparens överskeppningsrikt-
ning med rimlig säkerhet kunde bedömas. En utlagd minering kunde
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HMS Halland och HMS Östergötland under minfällningsövning
i början av 1960-talet Foto: KÖMS arkiv

att dels under stor sekretess göra ilastning snabbt och dolt, dels up-
pehålla sig i mineringsområdet kortast möjliga tid.

Utläggningen utfördes av minfartyg, hjälpminfartyg eller större yt-
stridsfartyg. Det taktiska ansvaret för utläggningen ålåg under kalla 
krigets förra del, intill 1956, Chefen för kustfl ottan, därefter chef ur 
fl ottan med ansvar för visst geografi skt område, d.v.s. marindistrikts-, 
örlogsbas - eller marinkommandochef, beroende på tidsskede.

I västerhavet med sina relativt öppet belägna och synnerligen vik-

tiga och kapacitetsrika storhamnar gavs mineringarna uppgift att all-
varligt försvåra inträngande mot dessa, att störa uppträdande mot 
sjötrafi k och vissa att uttryckligen störa ubåtars uppträdande. 

Öresund har ställning av internationellt sund med genomgående 
leder både på svensk och dansk sida och där strandstaterna, så länge 
de är neutrala, är skyldiga att hålla lederna öppna för trafi k även för 
krigförande.  Erfarenheter från de båda världskrigen1 visade att även 
relativt måttliga åtgärder i syfte att kunna försvåra eller med aktiv 
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kontroll fördröja genomfart föranledde starka reaktioner hos främ-
mande makter. Särskilt komplicerad skulle situationen vara för ett 
neutralt Sverige, men där Danmark/NATO var i krig. Detta försvåra-
de utnyttjandet av okontrollerbara mineringar och krävde en särskild 
planering för att snabbt kunna spärra lederna på svensk sida om Sve-
rige blev hotat. 1950 träffades en överenskommelse mellan Sverige 
och Danmark om hur detta skulle samordnas och där Sverige skulle 
kunna minera in på danskt område2. Man var också överens om att 
mineringarna skulle samverka med kustartilleri, som sedan kom att 
byggas ut/planeras på både svensk och dansk sida. En särskild av ÖB 
fastställd plan för spärrning av sundet upprättades, men den krävde 
regeringsbeslut för att verkställas. Kontrollerbara mineringar kunde 
utläggas redan i fred men enbart på svenskt vatten. Så gjordes också. 

I norra Östersjön krävde försvaret mot överskeppningar att pas-
sagen mellan Gotland, Gotska Sandön och Gunnarstenarna skulle 
kunna försvåras. Detta kunde under kalla krigets tidigare år endast 
göras med mineringar på fritt hav, men från territorialhavsutvidg-
ningen 1966 planerades dessa i likhet med mineringar på svenskt ter-
ritorialhav. Då blev också huvuddelen av vattnen mellan Öland och 
Gotland svenskt territorialhav. 

Försvaret av Norrlandskusten krävde att en angripare måste för-
hindras att passera Södra Kvarken. Detta är formellt inte ett interna-
tionellt sund i likhet med Öresund även om flera stater, bland annat 
Sovjetunionen och Storbritannien ville hävda detta. Mineringar gavs 
även här uppgiften att allvarligt försvåra passage liksom vissa fick 
uppgift att försvåra passage av Östra och Västra Kvarken i höjd med 
Holmöarna. Ålands internationellrättsliga särställning krävde samar-
bete med Finland för att passage väster om Ålandsöarna skulle kunna 
försvåras. Förberedelser för sådant samarbete, om Sverige och/eller 
Finland angripits, hade genomförts redan före andra världskriget, 
den s.k. koordinationsplanen3, men kom aldrig till utnyttjande. Den 
i planen ingående mineringsplanläggningen på svensk sida låg dock 
kvar under hela kalla kriget. Särställningen innebar dock att inte ens 
Finland kunde minera sin egen sida så länge landet inte var angripet.

Effekten av en minering ökades väsentligt om den kunde försvaras. 
Den operativa planeringen var därför att lägga mineringsområdena 
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så att kustartilleriförband kunde försvara dem mot röjning. Det fasta 
kustartilleri, som byggdes ut under kalla kriget, grupperades så att 
det skulle kunna verka i mineringsområdena. Särskilt längs skånska 
sydkusten var detta en viktig faktor också vid gruppering av rörligt 
tungt kustartilleri.

Strandförsvars- och skärgårdsmineringar
Dessa mineringar bestod av lättare minor, som kunde utläggas av 
mindre fartyg som torped- och motortorpedbåtar, vedettbåtar, heli-
koptrar och hjälpfartyg av tillgängligt slag. De var okontrollerbara 
och avsedda att läggas ut i ett sent skede då angriparens landstigning 
bedömdes som nära förestående och farvattnet inte längre kunde ut-
nyttjas av egna sjöstridskrafter. De lades ut på inre vatten i skär-
gårdsleder till och utanför förväntade landstigningsstränder och i 
hamninlopp. Deras uppgift angavs till att försvåra landstigning och 
inträngande till hamn.

Ca 200 mineringar var angivna i MinP och de största kunde uppgå 
till närmare 200 minor, vilket krävde en koncentrerad insats av de 
tillgängliga, relativt små fartygen.

Ansvarig för utläggningen var lokal marin chef med understöd av 
territoriell chef.

Fasta kontrollerbara mineringar
Insats av kontrollerbara mineringar kunde styras från minstationer 
iland och medgav därför egen sjötrafik att passera över mineringen. 
Utläggning kunde därmed göras redan i fredstid. Totalt fanns under 
1970-talet närmare 150 mineringar planerade. Ansvar för utläggning 
och underhåll ålåg kustartilleriförsvarschef, under periodens sista del 
marinkommandochef. 

Under periodens första del var endast en mindre del utlagda i fred 
på grund av dels underhållsskäl, dels risken för vådasprängning vid 
åskväder. Med ny teknik kunde denna risk elimineras och fredsut-
läggningen ökas. Detta var en stor fördel, då utläggningsförfarandet 
var tidsödande. Under periodens senare del var ca 75% utlagda re-
dan i fredstid men obemannade.

Enligt internationell rätt måste i fred minerade områden märkas 
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ut i sjökort och upplysning ges i underrättelser för sjöfarande. Detta 
gjordes alltid i Sverige. Inom de utmärkta områdena rådde ankrings-
förbud. Av sjösäkerhetsskäl var detta inte alltid acceptabelt att ut-
färda, vilket innebar att mineringen inte kunde läggas ut. Under de 
första decennierna angavs också att passage under åskväder skedde 
på egen risk. 

Mineringarna var av mycket varierande storlek, från några enstaka 
minor i småhamnar på Gotland och i Skåne till stora mineringar med 
flera minlinjer i de viktigaste områdena.

Mineringarnas uppgift var regelmässigt att hindra genomfart av 
mineringsområdet, som regel i leder eller förträngningar i skärgård, 
eller hindra inträngande i hamnar och basområden. Denna mera kraf-
tigt formulerade uppgift kunde ges, då utläggning före krigsutbrott 
kunde utföras med stor noggrannhet och minavstånden avpassas så 
att träffsannolikheten vid insats var stor och flera linjer kunde läggas 
ut utanför varandra.

Mineringarna var avsedda att verka mot övervattensfartyg medan 
endast ett fåtal 1970 uttryckligen hade uppgift att verka också mot 
ubåt. Denna andel ökades under periodens sista år, då förbättrad tek-
nik både i minans induktionsorgan och till mineringen knutna spa-

Minutläggare under banfällning av flytmina. Foto: Vaxholms fästnings museumMinutläggare under banfällning av flytmina. Foto: Vaxholms fästnings museum
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ningshjälpmedel möjliggjorde den uppgiften samtidigt som förhöjd 
uppmärksamhet på ubåtsskyddsverksamheten tillkom. 

Kontrollerbara mineringar utnyttjades i flera områden för att skapa 
en säker led för egen trafik i större vikar och havsbukter, där i övrigt 
inträngande försvårades med hjälp av okontrollerbara mineringar. 

Mineringarna ingick som regel i ett bataljonsförband med avvärj-
ningsuppgift i områden, som under alla krigsfall behövde försvaras 
och där även artilleri-, robot- och markstridsförband ingick. Därmed 
fick mineringarna också ett skydd mot röjning med övervattensfartyg.

Eftersom minspärrtropparna krävde liten personalstyrka och efter 
bemanning kunde driftsättas inom någon timma, utnyttjades många 
operativt även i beredskapsalternativ, då endast fredsorganisationens 
personal eller få inkallade kunde utnyttjas. I den situationen var inte 
alltid bataljonen i övrigt bemannad. Så utnyttjades också flera min-
spärrtroppar under 1980-talets ubåtsskyddsoperationer.

Fredsutläggningen ökade under 1970- och 1980-talen men över-
steg aldrig 75% av de planerade minorna. Ökningen styrdes av dels 
operativa skäl – i form av den ökade uppmärksamheten mot överras-
kande inlett anfall, dels önskan att minska förrådshållningen på land. 
Fredsutläggningen blev ändå inte så stor som var operativt önskvärt, 
eftersom det periodiska underhållet av utlagda minor krävde större 
tillgång på minutläggare än vad som fanns tillgängligt. I många fall 
kunde bara ett reducerat antal minlinjer läggas ut.

Rörliga kontrollerbara mineringar
Komplettering och reparation av fasta mineringar var tidsödande och 
utläggning i ett sent skede kunde förutses bli svår, då tillgången på de 
specialutrustade minutläggarna var knapp. Under 1960-talet tillkom 
rörliga spärrförband som utöver lätt artilleri och lätt robot också 
innehöll rörliga minspärrtroppar med lättrörlig och snabb utlägg-
ningskapacitet. Dessa förband var tänkta att utnyttjas för att förstär-
ka i områden utan motsvarande fasta förband och som ersättning för 
utslagna sådana. Dessutom skulle mineringarna kunna utläggas sent. 
Minspärrtroppen fick även i dessa förband uppgift att hindra fram-
trängande, men hade inte samma kapacitet som de fasta. Ett mycket 
stort antal platser rekognoserades och nummersattes i ÖB:s MinP. 
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Hamnmineringar
Under denna rubrik faller mineringar, som avsågs bli utlagda av ter-
ritoriell chef för att hindra inträngande till kaj. Minorna var okon-
trollerbara och av sådan konstruktion att de kunde läggas ut av enkla 
farkoster eller från lastbilar i direkt anslutning till kajen. Minering-
arna skulle läggas ut av lokal chef, då hamnen på grund av stridssi-
tuationen inte längre kunde utnyttjas av egna stridskrafter. Beslut om 
spärrning av hamn med minor skulle fattas av operativ chef.

Mineringar på fritt hav samt offensiva mineringar
Av Lars-G Persson

Dessa mineringar kunde bara läggas ut i krigstid och efter regerings-
beslut. Mineringarnas uppgift var liksom övriga okontrollerbara 
mineringar att försvåra angriparens framträngande och verksamhet 
inom angivna vattenområden. Efter territorialhavets utvidgning från 
fyra till tolv distansminuter utanför baslinjen föll flera men inte alla 
in under kategorin mineringar på svenskt territorialhav.

Offensiva mineringar hade till uppgift att störa sjötrafik och in-
vasionsförberedelser i anslutning till ilastningshamnar och -områden 
på fientlig kust och i sund, som var operativt viktiga för angriparen. 
Sådana mineringar fanns planerade i anslutning till ett 50-tal områ-
den, som i olika krigsfall kunde tänkas komma att utnyttjas för detta 
ändamål. De var mycket svårutlagda mineringar och avsågs med få 
undantag utläggas med ubåt. Relativt få minor avsågs för varje mi-
nering. Därför kunde endast den lägre målsättningen störa uppnås. 
Operativt ansågs också denna vara viktig att uppnå för att försvåra 
och fördröja verksamheten i ilastningsområdena.

Ett särfall i detta avseende var de mineringar, som planerades i 
Ålands och Åbolands skärgårdar öster om Åland för att försvåra pas-
sage från Norra Östersjön till Bottenviken. Detta var en angelägen 
uppgift för skyddet av nordsvenska kusten men kunde bara utnyttjas 
med finskt medgivande eller efter en ockupation av Finland. Även 
dessa var planerade att läggas ut med ubåt eller i undantagsfall med 
snabba övervattensfartyg.

Ett annat särfall var de mineringar, som finns angivna i MinP för 
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att läggas ut i hamnar och leder inom svenskt ockuperat territorium. 
Sådana mineringar fanns planerade både i mellersta Sverige och på 
västkusten. Deras uppgift var också att störa angriparens verksamhet 
och var planerade att läggas ut med ubåt.

Det operativa behovet att följa utveckling och 
utnyttjandet av minor i andra länder
Av Per Andersson

Sjöminor användes frekvent av olika nationer under kalla kriget i 
olika konfliktområden och krigsskådeplatser. De operativa planerna 
rörande tillämpad strategi och verkställande av fattade beslut om 
sjöminors användning hölls normalt hemligt. Detta gällde särskilt 
planläggning beträffande minering av eget sjöterritorium som ren 
försvarsåtgärd inför en befarad invasion, men också planering av an-
vändning av sjöminor offensivt på fritt hav eller på annan nations 
vatten.

I de fall en väpnad konflikt redan pågick eller bedömdes nära fö-
restående kunde i taktiskt syfte avslöjas att mineringar hade lagts 
ut för att på så vis försvåra motståndarens planering och fördröja 
dennes utnyttjande av sina sjöstridskrafter. Ett exempel på detta är 
USA:s mineringar i hamnar som Haiphong i Nordvietnam samt Iraks 
mineringar i hamnar i Kuwait, vilka i båda fallen hindrade materiel-
tillförsel sjövägen innan minröjning kunnat utföras.

1984 minerade amerikanska enheter dolt i olika hamnar i Nicara-
gua och använde då specialminor med liten sprängverkan; detta mer 
för att skrämma och därmed försvåra oljeexport.

Vid den stora marina vapenmässan Euronaval i Paris 1996 visades 
ett antal sjöminprojekt – allt från enkla kontaktminor till mycket 
sofistikerade bottenminor med stealthteknik och flera olika sensorer. 
Det konstaterades då att de ledande nationerna beträffande forskning 
och produktion av moderna sjöminor var Sverige, Ryssland, Italien 
och Kina. Vidare konstaterades att mer än 50 länder hade kapacitet 
att använda sjöminor och att 20 av dessa länder exporterar också 
minor till andra länder.

Ryssland har som exempel flera olika typer av kärnvapenminor, 
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även för mycket stora djup, som är avsedda att bland annat använ-
das mot västmakternas hangarfartygsstyrkor. I en krigssituation kan 
även specialstyrkor med hjälp av små undervattensfarkoster placera 
ut kärnvapenminor inne på andra länders sjöterritorium för att ex-
empelvis utnyttjas för utslagning av en marinbas eller annan hamn. 
Många minor av olika slag som planeras att användas är försedda 
med försåt för att därmed försvåra röjning.

Flera länder och då särskilt sådana, som har en offensiv marin 
strategi och utnyttjar sina marina resurser i konfliktområden, lägger 
mycken tid och kraft för att inhämta och analysera information kring 
utnyttjandet av sjöminor. Dessutom följs noga vilka plattformar som 
kan användas för dessa ändamål. Även förrådshållning och försök 
att analysera ländernas avsikter och planer med sjöminor görs. En 
försvårande faktor är att nästan vilka slags fartyg som helst kan ut-
nyttjas för minutläggning. Under Irakkriget upptäcktes till exempel 
att mindre fartyg hade byggts om på ett sådant sätt att minor dolt 
under däck kunde stå på räls och fällas från upptagna brunnar ge-
nom skrovet.  Således gick det aldrig att konstatera huruvida sådana 
fartyg var minbärande och inte heller att de fällde minor.

Kunskaper om moderna utländska minor kan många gånger in-
hämtas vid vapenmässor, men då oftast enbart om själva minan. När 
det gäller minornas konfiguration med olika sensorer och vilka kri-
terier, som ska uppfyllas, för att minan ska lösas ut och sprängas är 
däremot mycket svårt att få information om vid sådana här tillfällen. 
En del fynd av relativt moderna minor har gjorts under kalla kriget 
och informationen har delgivits andra. Många gånger stannar sådan 
information inom underrättelsetjänsternas slutna värld och kommer 
kanske inte alla gånger till de instanser, som verkligen behöver detta 
för utveckling av minröjningssystem och för utarbetande av minröj-
ningstaktik.

Av intresse är också att analysera skador på fartyg som minsprängts. 
Det inträffade ett antal minsprängningar i samband med Irakkriget 
efter invasionen av Kuwait. I de fall jag kan minnas var det inte van-
ligt att de minsprängda fartygen sjönk utan det stannade vid trycks-
kador och vatteninträngningar. Det är svårt att kunna dra bestämda 
slutsatser rörande dessa minsprängningar, eftersom utnyttjade minty-
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per och laddningsvikternas storlek var okända. I de fall örlogsfartyg 
utsätts för minsprängning, blir ju som regel skadorna betydligt min-
dre omfattande än om ett civilt transportfartyg blir utsatt för samma 
vapeninsats. Detta beror då på att örlogsfartyg är sektionerade på 
annat sätt med fastställda rutiner för stängning av vattentäta dörrar 
m.m. Detta gör då att sekundärskador många gånger kan begränsas. 

2000-10-12 utsattes jagaren USS Cole (DDG 67) i hamnen i Aden 
i Yemen för ett självmordsattentat av Al-Qaeda av en liten båt med 
sprängämnen. Explosionen åstadkom ett hål på babordssidan, som 
var ca 12 meter i diameter. 17 besättningsmän, som vistades i utrym-
mena innanför sprängningszonen dödades och 39 skadades. Trots 
den omfattande skadan flöt fartyget genom sin sektionering. Farty-
get fick slussas in på ett norskt tunglyftfartyg för transport till USA. 
Skadorna på USS Cole kan jämföras med skadorna från en större 

kontaktmina.
Som jämförelse kan 

nämnas en händelse 
1987-08-10, när su-
pertankern Texaco Ca-
ribbean på 250 000 
ton seglade på en mina 
i Omanbukten. Ladd-
ningen åstadkom ett 
ca 60 cm långt hål på 
babordssidan i fören 
strax under vattenlin-
jen. Tankfartyget hade 
just påbörjat sin resa 
efter att ha tagit in 
full råoljelast från den 

iranska terminalen på Larak. Minan var en av en större mängd mi-
nor, som hade fällts under det pågående kriget mellan Iran och Irak. I 
området en bit från sprängplatsen låg 50-75 oljetankers och väntade 
på information om var och när de kunde lämna området med hänsyn 
till minfaran. Sprängkraften i minan, som påseglades av Texaco Ca-
ribbean, var sannolikt liten. Många minor, som fälldes var drivande 

Omfattande skador på jagaren USS Cole vid sprängattentatet den 
12 oktober 2000 Foto: US Navy
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minor, vilka för att undgå upptäckt av naturliga skäl inte var särskilt 
stora.

Att inhämta underrättelser om minor och minsystem är alltjämt av 
stor vikt dels för att kunna anpassa egna skyddsåtgärder men också 
för att i efterhand kunna röja dessa minor på ett säkert sätt. 

Underrättelser och säkerhet
Av Per Andersson

Undervattensverksamheten, som genomfördes mot Sverige, skedde 
länge i det tysta. Flera marinofficerare blev dock indragna i ubåts-
jaktverksamhet både på västkusten och även på andra platser kring 
våra kuster redan på 1960-talet. Deras rapporter rönte vid denna tid 
ingen större uppmärksamhet bland annat genom att den allmänna 
uppfattningen var att ubåtar aldrig opererade på vattendjup grun-
dare än 40 meter. Det var först under Utöincidenten 1980, som väck-
arklockan om den främmande verksamheten började ringa på allvar. 
Efter denna vet alla vad som hände med upprepade ubåtslarm från 
många av våra kuststräckor från Gullmarsfjorden i väster till Töre i 
norr. Under Hårsfjärdenincidenten 1982 var uppträdandet och ob-
servationerna av den främmande undervattensverksamheten sådana 
att den analysgrupp, som organiserats misstänkte att det även måste 
vara små ubåtar som hade observerats. Frågor ställdes till Försvars-
stabens underrättelseavdelning, som svarade att någon sådan infor-
mation inte fanns. I efterhand visade sig att det i själva verket fanns 
en hel del rapporter om mindre ubåtar, som hade begravts i arkiven.

Efter händelserna 1981 i Karlskrona och 1982 i Stockholms skär-
gård prioriterades denna del av underrättelseinhämtningen och 
mängder med uppgifter av olika slag erhölls och bearbetades. Det 
fanns ingen enskild pusselbit, som gav ett entydigt svar om syftet med 
den främmande undervattensverksamheten mot Sverige. Syftena har 
förändrats över tiden beroende dels på de militära behoven och in-
riktningar, dels de system, som de var avsedda för. En allmän klyscha 
har varit att hänvisa till krigsförberedelser.

Under kalla kriget ombaserades i slutet av 1970 talet sex Golf II-
ubåtar med ett deplacement på 2 700 ton och en uthållighet på ca 70 
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dygn till Östersjömarinen. Beväpningen förutom torpeder var tre mis-
siler av typ SSN5 med en räckvidd på 165 mil och en sprängkraft på 
nästan 1 megaton. Ubåtarna hade patrullområden öster om Gotland. 
Detta var en viktig förändring i den dåtida hotbilden. I Östersjön fanns 
ett ganska stort antal bottenplacerade navigationsfyrar (transpon-
ders), som ubåtar utnyttjade och som de kunde aktivera med en ko-
dad signal att sända under en kort tid. De ryska ubåtscheferna gillade 
inte att använda detta system, eftersom de kunde detekteras av andra 
lyssnande system i området. Annan utrustning, som utplacerades på 
botten var olika former av förvaringsutrymmen. Det kunde vara små 
vattentäta förvaringsbehållare för vapen, sprängämnen, sambands-
utrustning till något större förvaringsutrymmen för dykmateriel och 
tyngre utrustning. Var dessa olika typer av containrar fanns, var en 
väl förborgad hemlighet. 

Mål av strategisk betydelse utforskades i flera länder. Bland dessa 
mål fanns kärnkraftverk. I Sverige ingick också marinens anläggning-
ar vid Muskö och Karlskrona i kategorin strategiska mål. Dessa skulle 
vid behov kunna bekämpas genom att skjuta in en kärnvapentorped 
mot anläggningarna. Den huvudsakliga undervattensverksamheten 
som observerats var mot operativa och taktiska mål, där de vikti-
gaste objekten för denna verksamhet bland annat var våra botten-
installationer som fredutlagda mineringar och annan utrustning. Det 
var också viktigt att fastställa var våra kommunikationskablar och 
kabelsystem på botten mellan olika enheter och basområden fanns.

Utplacering av sensorer på botten var under årens lopp en ständigt 
återkommande uppgift liksom att underhålla dessa och hämta in in-
samlad information. Vad vi inte insåg förrän senare var att dykare av 
olika slag slussades ut från ubåtarna för att jobba med sensorer och 
annan utrustning i betydligt större omfattning än vi trodde. Dykarna 
i sig utgjorde också en fara genom att det i regel fanns speciella be-
väpnade dykare, som skyddade arbetet på botten.  Vår kunskap om 
motståndarens resurser och sedermera också aktiviteter hade visserli-
gen luckor, men var ändå ganska stor även internationellt sett. 
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ar vid Muskö och Karlskrona i kategorin strategiska mål. Dessa skulle
vid behov kunna bekämpas genom att skjuta in en kärnvapentorped
mot anläggningarna. Den huvudsakliga undervattensverksamheten
som observerats var mot operativa och taktiska mål, där de vikti-
gaste objekten för denna verksamhet bland annat var våra botten-
installationer som fredutlagda mineringar och annan utrustning. Det
var också viktigt att fastställa var våra kommunikationskablar och
kabelsystem på botten mellan olika enheter och basområden fanns.

Utplacering av sensorer på botten var under årens lopp en ständigt
återkommande uppgift liksom att underhålla dessa och hämta in in-
samlad information. Vad vi inte insåg förrän senare var att dykare av
olika slag slussades ut från ubåtarna för att jobba med sensorer och
annan utrustning i betydligt större omfattning än vi trodde. Dykarna
i sig utgjorde också en fara genom att det i regel fanns speciella be-
väpnade dykare, som skyddade arbetet på botten. Vår kunskap om
motståndarens resurser och sedermera också aktiviteter hade visserli-
gen luckor, men var ändå ganska stor även internationellt sett.
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Kränkningar
Av Herman Fältström

IKFN
Det är inte bara under 1980-talet som ubåtskränkningar ägt rum. De 
har hela tiden efter Andra världskrigets slut ägt rum och äger kanske 
fortfarande rum. När vi har upptäckt en kränkning, har detta i första 
hand skett då svenska förband med kapacitet att upptäcka ubåt(-ar) 
funnits och i förkommande fall varit bemannade i det område, där 
kränkningen skett.

Enligt IKFN Sjö11967 års upplaga, grundad på internationella över-
enskommelser, skall en kränkande ubåt varnas med ett knallskott, då 
ubåten är på svenskt vatten. Om ubåten då styr ut från svenskt vatten 
skall detta följas upp tills ubåten passerat svensk territorialgräns. Om 
ubåten trots varningen inte vidtar någon åtgärd för att lämna svenskt 
sjöterritorium, fälls en sjunkbomb på betryggande avstånd från ubå-
ten. Avsikten med detta är att markera att vi menar allvar.

Den 17 juli 1982 utfärdade regeringen förordningen om försvars-
maktens ingripande vid kränkningar av Sveriges territorium under 
fred och neutralitet. Denna förordning ersätter den förra och trädde 
i kraft den 1 juli 1983. IKFN-förordningen 1982 innehåller en vä-
sentlig skärpning vid ingripande mot kränkande ubåtar: ”En utländsk 
ubåt som påträffas i undervattensläge inom svenskt inre vatten skall tvingas 
inta övervattensläge. /…/ Om det är nödvändigt får vapenmakt tillgripas”2.

I utredningen efter den s.k. Hårsfjärdenincidenten föreslog Ubåts-
skyddskommissionen en ytterligare skärpning av förordningen: ”inta 
övervattensläge. /…/ Om det är nödvändigt skall vapenmakt utan föregå-
ende varning tillgripas”. Kommissionen ansåg att det var nödvändigt 
att markera att kränkningar av inre svenskt vatten med alla medel 
måste förhindras.

I Överbefälhavarens utredning 1987-1988 om förstärkning av 
ubåtsskyddet konstaterades att ”trots att de skärpta reglerna nu till-
lämpats under flera års ubåtsskyddsverksamhet med ett stort antal 
indikationer kan fortfarande ingen framgångsrik vapeninsats påvi-
sas”. Detta kan bero på att uppgiften ”att tvinga en ubåt att inta 
övervattensläge” rent tekniskt är allt för svårt. Särskilt har detta gällt 
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insats med minor. Dessutom är träffresultatet mot (mini-)ubåtar med 
sjunkbomber men till del även med incidentvapen slumpmässigt. 
Mot denna bakgrund föreslogs en ytterligare skärpning av insatser 
mot kränkande ubåtar såväl på inre vatten som territorialhavet.

IKFN-förordningen 1982:756 har därefter successivt förändrats. 
Den fullständiga lydelsen av 15 § är följande:

15 § En utländsk ubåt som påträffas i undervattensläge inom 
svenskt inre vatten skall hindras från att bedriva fortsatt verk-
samhet där. Därvid får vapenmakt tillgripas utan föregående 
varning. Om det behövs, får sådana vapen användas som med-
för risk för att ubåten sänks eller görs manöveroduglig på nå-
got annat sätt. Om ubåten intar övervattensläge, skall den iden-
tifieras och för vidare åtgärder föras till en ankarplats.
En utländsk ubåt som påträffas i undervattensläge inom terri-
torialhavet skall avvisas från territoriet. Om det är nödvändigt 
skall vapenmakt tillgripas. Då särskilda förhållanden kräver 
det, får därvid enligt Försvarsmakten bestämmande vapenmakt 
i syfte att förhindra fortsatt verksamhet tillgripas utan föregå-
ende varning. Förordning (1994:533).

Vid restriktioner avseende vapeninsats är beslutstiderna långa 
och därmed kan tillfällen, som kan leda till framgång, ha försvun-
nit. Största möjliga delegering måste eftersträvas så att verksamheten 
kan bedrivas effektivt. Eventuella restriktioner påverkar direkt den 
taktiske ledarens dispositioner. Sådana bör därför endast ges under 
begränsad tid. Därefter måste förnyade överväganden göras om nya 
restriktioner skall utfärdas.

En jämförelse mellan indikationer av äldre datum (från 1962 och 
framåt) och nutid visade att bl.a. den geografiska inriktningen hade 
stora likheter. Inte heller kunde slutsatsen dras att det förekommit 
någon geografisk tyngdpunktsförskjutning eller geografisk utökning 
av den främmande undervattensverksamheten riktad mot Sverige. 
Slutsatsen var att mycket tyder på att den geografiska utbredningen 
varit i stort sett konstant.

Under en period omfattande minst april - december genomfördes 
att antal ubåtsföretag mot Sverige. Dessa företag följde med stor san-
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nolikhet en i förväg uppgjord plan. Vid ett par tillfällen per år ge-
nomfördes företag, samtidigt och på stor geografisk bredd, riktade 
mot flera områden. Det är inte osannolikt att det svenska försvarets 
operativa funktion kontrollerades vid dessa tillfällen.

Statistiken visar att vissa områden har varit mer utsatta än andra. 
Detta förhållande har sin grund i verksamhetens syfte. Det är till 
dessa områden som de fasta spaningsförbanden och planerade öv-
ningar primärt har lokaliserats.

Ubåtsskydd
Svensk suveränitet över sjöterritoriet är odiskutabel. Kränkningar av 
svenskt territorium kan således aldrig accepteras. Främmande makt 
skall inte kunna utnyttja svenskt territorium för att skapa fördelar 
mot annan nation. Våra ubåtsskyddsresurser måste således ha förmå-
ga att skydda svenska intressen, spana efter och ingripa mot ubåtar 
redan ute på territorialhavet. Kränkande ubåt skall kunna bekäm-
pas över hela sjöterritoriet. Detta kräver ett stort antal förband med 
ubåtsskyddsförmåga, en hög rörlighet samt en god uthållighet.

Under 1980-talet ställdes ökade krav på Försvarsmakten att med 
fredsorganisationen och genom ”mobilisering” av delar av krigsor-
ganisationens resurser kunna upprätthålla beredskap och ingripa 
mot alltmera varierande militära hot från incidenter till allvarliga 
kriser. Redan under fredstid skulle förmåga finnas att med militära 
medel hävda Sveriges oberoende och territoriella integritet. Det var 
övergångsfasen mellan en kris- och/eller neutralitetssituation och ett 
angrepp, som var dimensionerande för kvantiteten marina förband, 
medan duellsituationen mellan våra och angriparens/inkräktarens 
förband är dimensionerande för kvaliteten.

Underrättelser inhämtades och spaning genomfördes med ubåtar, 
ubåtsjaktförband, fasta och rörliga bevakningsförband för att kunna 
skapa underlag för kraftsamling av resurser till och beredskapshöj-
ning inom aktuellt kustavsnitt. Ubåtsjakt  i aktuellt område bedrevs 
över hela sjöterritoriet. Lokaliserad ubåt riskerade därvid att ome-
delbart bli bekämpad. Bevakning har utnyttjats i inloppen till vissa 
prioriterade skärgårdsområden, basområden eller i anslutning till an-
dra skyddsområden. Förutsättningar för att vapeninsats skulle kunna 
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göras omedelbart, då ubåten passerade en minlinje, med bevaknings-
båtar eller genom att ubåtsjaktförband insattes för lokalisering och 
vapeninsats har eftersträvats. 

Det övergripande målet med ubåtsskyddsverksamheten - att främ-
mande militär operativ verksamhet på svenskt sjöterritorium skulle 
upphöra. Detta grundar sig ytterst på viljan att skapa respekt för 
Sveriges suveränitet genom att hävda våra gränser. Det konstatera-
des att inriktningen och utvecklingen av vår kapacitet inte har varit 
tillräcklig för att kunna infria denna målsättning. Utvecklingen hade 
varit långsammare än vad som varit tekniskt möjligt. Därmed blev 
vår kapacitet att upptäcka främmande undervattensverksamhet otill-
räcklig. Den ekonomi, som tilldelades för detta ändamål var för liten.

Till detta kan läggas att ubåtsskyddsverksamheten kunde ge upp-
hov till utrikespolitiska konsekvenser. De slutsatser, som kunde dras, 
var att det övergripande målet måste vara att skapa och vidmakthålla 
en beredskap hos regeringen, som gjorde att den med orubbat förtro-
ende - internt och externt - kan hantera uppkommande extraordinära 
situationer med effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser. Ledning 
måste kunna påbörjas på vagt underlag under tidspress med starkt 
yttre informationstryck och med krav på snabba och målinriktade 
beslut. Detta är särskilt uttalat på regeringsnivån. Kraven på snabb, 
kraftfull och målinriktad ledning blir särskilt tydliga i akuta kriser. 
Det är omöjligt att leda en verksamhet om förband och ledning först 
måste ”mobiliseras”. Lednings- och insatsförbanden måste vara or-
ganiserade i fred.

Grunden för krishanteringen var att det fanns möjlighet att samlat 
och överskådligt presentera vad som hade hänt. Det krävdes också 
att man kunde jämföra med tidigare erfarenheter från likartade situa-
tioner. Allt detta sammantaget skapade sedan en grund för att klargö-
ra vilka handlingsmöjligheter som fanns liksom vilka konsekvenser 
som blev följden av dessa åtgärder. Därutöver krävs en kontinuerlig 
bedömning av omvärldens reaktioner i relation till de möjliga alter-
nativen. Det innebar inte att det ansvar som skilda myndigheter hade, 
övertogs av någon övergripande organisationsenhet. Däremot var det 
nödvändigt att regeringen var öppen för en mer operativt inriktad 
ledning vid fredstida kriser.

göras omedelbart, då ubåten passerade en minlinje, med bevaknings-
båtar eller genom att ubåtsjaktförband insattes för lokalisering och
vapeninsats har eftersträvats.

Det övergripande målet med ubåtsskyddsverksamheten - att främ-
mande militär operativ verksamhet på svenskt sjöterritorium skulle
upphöra. Detta grundar sig ytterst på viljan att skapa respekt för
Sveriges suveränitet genom att hävda våra gränser. Det konstatera-
des att inriktningen och utvecklingen av vår kapacitet inte har varit
tillräcklig för att kunna infria denna målsättning. Utvecklingen hade
varit långsammare än vad som varit tekniskt möjligt. Därmed blev
vår kapacitet att upptäcka främmande undervattensverksamhet otill-
räcklig. Den ekonomi, som tilldelades för detta ändamål var för liten.

Till detta kan läggas att ubåtsskyddsverksamheten kunde ge upp-
hov till utrikespolitiska konsekvenser. De slutsatser, som kunde dras,
var att det övergripande målet måste vara att skapa och vidmakthålla
en beredskap hos regeringen, som gjorde att den med orubbat förtro-
ende - internt och externt - kan hantera uppkommande extraordinära
situationer med effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser. Ledning
måste kunna påbörjas på vagt underlag under tidspress med starkt
yttre informationstryck och med krav på snabba och målinriktade
beslut. Detta är särskilt uttalat på regeringsnivån. Kraven på snabb,
kraftfull och målinriktad ledning blir särskilt tydliga i akuta kriser.
Det är omöjligt att leda en verksamhet om förband och ledning först
måste "mobiliseras". Lednings- och insatsförbanden måste vara or-
ganiserade i fred.

Grunden för krishanteringen var att det fanns möjlighet att samlat
och överskådligt presentera vad som hade hänt. Det krävdes också
att man kunde jämföra med tidigare erfarenheter från likartade situa-
tioner. Allt detta sammantaget skapade sedan en grund för att klargö-
ra vilka handlingsmöjligheter som fanns liksom vilka konsekvenser
som blev följden av dessa åtgärder. Därutöver krävs en kontinuerlig
bedömning av omvärldens reaktioner i relation till de möjliga alter-
nativen. Det innebar inte att det ansvar som skilda myndigheter hade,
övertogs av någon övergripande organisationsenhet. Däremot var det
nödvändigt att regeringen var öppen för en mer operativt inriktad
ledning vid fredstida kriser.

1 1 7



118

Med utgångspunkt från dessa förutsättningar påbörjades en (åter-)
uppbyggnad av det fasta spanings- och minsystemet. Överbefälha-
varens grundläggande inriktning var att med så stor säkerhet som 
möjligt kunna upptäcka och därmed förhindra främmande undervat-
tensfarkoster att tränga in i för Sverige väsentliga områden. De om-
råden som prioriterades var Stockholm, Göteborg och Karlskrona. 
Inom dessa områden organiserades i princip stående förband. Utöver 
detta kompletterades delar av övriga förband, såväl fasta som rör-
liga, med kapacitet att upptäcka och motverka främmande undervat-
tensverksamhet. I detta sammanhang utgjorde de rörliga förbanden 
ett väsentligt tillskott. Det fasta spaningssystemet skulle också kunna 
lämna information till rörliga förband liksom till ubåtsjaktstyrkan. 
Sammantaget skulle det också vara möjligt att med denna spaning, 
som en del i underrättelseverksamheten, kunna prioritera förebyg-
gande ubåtsjaktinsatser.

Fast undervattensspaning och vapeninsats
Av Per Andersson och Sven-Olof Kviman

Efter incidenten på Hårsfjärden 1982 startade ett antal utredningar, 
som dels skulle klarlägga statusen på de befintliga systemen, vilka 
kunde användas i samband med undervattenskränkningar, dels ge 
förslag på hur den fasta undervattensbevakningen snabbt skulle kun-
na förbättras. Vid denna tid var det egentligen bara våra slingsys-
tem och de kontrollerbara minorna, som hade kapacitet att upptäcka 
främmande ubåtar och undervattensfarkoster. På några platser runt 
våra kuster fanns bottenhydrofonstationer, men hydrofonerna var i 
de flesta fall inte utlagda eller hade dålig teknisk status. Att bekämpa 
mål under ytan kunde bara utföras genom utnyttjande av minor och 
detta hade aldrig gjorts innan minor sattes in och sprängdes under 
Hårsfjärdenincidenten.

Den så kallade Grandinrapporten1, som var resultatet av den ge-
nomförda snabböversynen efter Hårsfjärdenincidenten kom ut redan 
1982-12-03, vilket måste ha varit ett rekord i snabbhet för en så 
pass omfattande utredning. I utredningen presenterades förslag och 
inriktningar på anskaffning samt fortsatt utveckling med prov och 
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Inom dessa områden organiserades i princip stående förband. Utöver
detta kompletterades delar av övriga förband, såväl fasta som rör-
liga, med kapacitet att upptäcka och motverka främmande undervat-
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Fast undervattensspaning och vapeninsats
Av Per Andersson och Sven-Olof Kviman

Efter incidenten på Hårsfjärden 1982 startade ett antal utredningar,
som dels skulle klarlägga statusen på de befintliga systemen, vilka
kunde användas i samband med undervattenskränkningar, dels ge
förslag på hur den fasta undervattensbevakningen snabbt skulle kun-
na förbättras. Vid denna tid var det egentligen bara våra slingsys-
tem och de kontrollerbara minorna, som hade kapacitet att upptäcka
främmande ubåtar och undervattensfarkoster. På några platser runt
våra kuster fanns bottenhydrofonstationer, men hydrofonerna var i
de flesta fall inte utlagda eller hade dålig teknisk status. Att bekämpa
mål under ytan kunde bara utföras genom utnyttjande av minor och
detta hade aldrig gjorts innan minor sattes in och sprängdes under
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Den så kallade Grandinrapportenl, som var resultatet av den ge-
nomförda snabböversynen efter Hårsfjärdenincidenten kom ut redan
1982-12-03, vilket måste ha varit ett rekord i snabbhet för en så
pass omfattande utredning. I utredningen presenterades förslag och
inriktningar på anskaffning samt fortsatt utveckling med prov och
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försök av fasta undervattensbevakningssystem. Dessutom lämnades 
förslag till hur minsystemet M7 i första hand skulle kompletteras 
för att bättre förvarning inför beslut om vapeninsats med minorna 
skulle kunna erhållas. I rapporten framgick att Marinens Fasta Un-
dervattens Bevaknings System (MAFU) provetapp 1 skulle avslutas 
och provetapp 2 omedelbart skulle påbörjas. Anskaffning av fasta 
bottenhydrofonsystem skulle realiseras liksom utvecklingen av ett 
enkelhydrofonsystem. Marina hinder i form av ubåtsnät både med 
och utan larmfunktion skulle utvecklas och anskaffas. Minsystem 
M7 skulle kompletteras med hydrofoner och hela systemet skulle 
långtidstestas. Ytövervakningen skulle förbättras genom anskaffning 
och omfördelning av ljusförstärkare och andra operatörshjälpmedel. 
Studier av ett nytt incidentminsystem skulle inledas för att därefter 
utvecklas och anskaffas.

Minsystemen modifierades efter hand som ett resultat av de erfa-
renheter som den ökade driften gav och nya tekniska lösningar kunde 
integreras efter omfattande säkerhetsanalyser.

Arbeten igångsattes samtidigt med att anpassa reglementen till de 
nya förutsättningar, som nu gällde och i samband med att en ny IK-
FN-del utarbetades avseende undervattensincidenter, skrevs nya re-
gelverk för insats med minor. Även utbildningen av befäl sågs över 
och stora förändringar vidtogs för att anpassa utbildningen till den 
skarpa verksamheten vid incidenter.

För den fasta undervattensbevakningen blev resultatet att tre olika 
områden i Sverige fick kvalificerade centraler för spaning och led-
ning, vilka driftsattes och var under många år bemannade i ständig 
drift året runt. En central organiserades och byggdes på Kungshol-
men utanför Karlskrona, vilken täckte större delen av skärgårdsom-
rådet runt Karlskronabassängen. På Mälsten i södra Mysingen ut-
anför Nynäshamn organiserades och byggdes en central, som täckte 
området från Landsort upp till Dalarö. Detta system kallades den 
”Yttre linjen”. I Oskar Fredriksborg på Rindö byggdes en central, 
som täckte alla infarter till Stockholms hamn d.v.s. Trälhavet med 
Oxdjupet, Kodjupet och Stegesund, vilken är den mer grunda infar-
ten, samt Baggensfjärden med Baggensstäket. Detta system kallades 
den ”Inre linjen”. Gemensamt för alla dessa tre områden var att sys-
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temen bestod i ett antal bottenhydrofonsystem, slingsystem, radar 
för ytövervakning, spanings-TV med mörkerkapacitet samt i vissa 
farleder och passager höj- och sänkbara ubåtsnät. Data från sensorer, 
som inte var närgrupperade med själva centralen, överfördes i regel 
med fiberoptisk kabel utlagd på sjöbotten. I några fall fanns även 
minsystem integrerade i centralerna, men detta var mer undantag 
än regel. Den officiella benämningen av system var Marinens Fasta 
Undervattens Bevaknings System (MAFU) mellan 1982 och 1987. 
Därefter kallades systemet KAFUS (KustArtilleriets Fasta Undervat-
tensbevakningsSystem). 

Ett antal minspärrtroppar i system M7 försågs med såväl hydro-
fonsystem som slingsystem. Dessa minspärrtroppar fanns i olika 
antal i samtliga militärområden med undantag för Bergslagens mili-
tärområde. Malmö marina bevakningsområde fick ny slingutrusning 
och utrustning för ytövervakning. 

Ett större fristående undervattensspaningssystem lades ut inom 
Östra militärområdet i mitten av 1980-talet och kompletterades även 
med radar och spanings-TV med mörkerkapacitet. Detta hydrofon-
system anskaffades från USA. Systemet kom att kallas för System 4. 
Det var ett liknande system, som USA själv använder på olika platser 
runt om i världen fast i avsevärt mycket större skala för att indikera 
främmande ubåtar. Systemet kallas populärt för SOSUS (Sound Sur-
veillance System). Anskaffningen liksom utläggningen hölls hemlig 
för att öka våra möjligheter att upptäcka passerande ubåtar. Om sys-
temets exakta läge var känt, kunde främmande ubåtar undvika att 
passera just där eller sänka farten till ett minimum för att försvåra 
upptäckt. Ju långsammare en konventionell ubåt framförs, desto 
mindre ljud alstras. Detta förhållande gäller normalt inte för reak-
tordrivna ubåtar, som jämfört med konventionella kan generera en 
ganska stor ljudbild i sitt närområde genom sina turbiner och annan 
utrustning ombord.

Att anskaffningen av System 4 gjordes från USA, är i och för sig 
inte alls särskilt märkvärdigt. Där hade de den teknik, som vi efter-
frågade och systemet var väl beprövat i operativ drift och de var vil-
liga att sälja. Hydrofonsystem 301, som anskaffades i ett stort antal 
och utplacerades i de svenska skärgårdarna, köptes från Finland och 
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hade norska hydrofonelement. Helikopterhydrofoner kom bland an-
nat från Frankrike, medan de hydrofoner, som var utplacerade utan-
för Mälsten 1982 för prov och som indikerade ubåtsljud, kom från 
Norge o.s.v. Sverige köper försvarsmateriel från ett stort antal länder 
och i flera fall görs detta med särskilda säkerhetsskyddsavtal i bak-
grunden. Under de år, som marinen bedrev en omfattande ubåtsspa-
ning och ubåtsjakt, togs många system fram som hemlighölls och där 
bara ett litet antal personer kände till dess existens. Detta gjordes 
huvudsakligen för att hålla den kränkande nationen ovetande om vår 
kapacitet både på spanings- och på vapenområdet.

I Mikael Holmströms bok Den dolda alliansen2 står att Sverige 
som motprestation till köpet av hydrofonsystemet skulle förse USA 
med den kunskap, som vi hade om den sovjetiska ubåtsverksamheten 
i Östersjön. Den sortens underrättelsesamarbete styrs inte på sådant 
sätt. Det är däremot mer troligt att avtal träffades om olika former 
av analyshjälp och underhållsstöd. Köpet av System 4 har således 
inget med någon dold allians att göra, utan är ett traditionellt inköp 
av spaningsutrustning.

Det är inte heller så enkelt att man genom anskaffning av ett mo-
dernt system för indikering av ubåtar kan fastställa identitet på en 
i undervattensläge passerande ubåt. I regel gäller att de signaturer, 
som har registrerats, först kan användas som säker identifiering om 
den aktuella signaturen vid något tillfälle har kunnat kopplas till en 
optisk observation eller annan information, som med säkerhet identi-
fierar ubåten till nationalitet och typ. När så har skett, kan signaturen 
användas i ljudbiblioteken för att fastställa identitet på en kränkande 
ubåt och i bästa fall kunna säga vilken ubåtsindivid det är.

Efterhand organiserades rörliga enheter med modifierade bevak-
ningsbåtar för att kunna komplettera spaning, bevakning och vape-
ninsats inom de olika områdena. Under hela denna tid fanns också 
en ständigt avdelad bordningsstyrka, som skulle kunna sättas in, om 
en ubåt tvingades upp till ytan. Styrkans insatsområde var längs hela 
den svenska kusten. Styrkan var utrustad med särskild utrustning för 
att kunna lösa uppgiften att ytterst med våld ta över en ubåt.

Under Hårsfjärdenincidenten 1982 insattes kontrollerbara sjömi-
nor för första gången någonsin in mot en inkräktande ubåt. Under 
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efterföljande år sprängdes ett mindre antal minor i samband med in-
dikationer om befarade passager under vattnet. Regelverket om hur 
dessa insatser skulle utföras, varierade inledningsvis och under en 
kortare tid var order sådana att en fördröjd insats skulle sättas in, 
vilket innebar några sekunder väntan innan själva minelden utlös-
tes. Detta förfarande övergavs dock snabbt. Insatser gjordes också 
med sjunkbomber från bevakningsbåtar, som då oftast leddes in till 
fällningspunkten från en ubåtsjakthelikopter eller annat fartyg, som 
hade målkontakt.

Säkerhetskravet på fredsutlagda mineringar var högt för att inte 
åskväder och felaktiga spänningar från elnätet i närheten av min-
instrumenteringen skulle kunna ledas vidare ut till minan, som var 
punkten med allra lägsta potential. Nästan varenda svensk har någon 
gång passerat över utlagda kontrollerbara sjöminor utan att veta om 
det. Atmosfärelektriska överspänningar innebär naturligtvis en ökad 
risk om de inträffar, vid en passage. Under kalla kriget gjordes därför 
många genomgripande säkerhetsanalyser och efterföljande åtgärder. 
Detta redovisas mer utförligt på annan plats i boken. 

Flottans minfällningsförband
Av Carl Gustav Fransén

Flottans minfällningsresurser genom åren presenteras i avsnittet Re-
surser för fällning och utläggning av minor (sidan 175). Här belyses 
enbart hur flottans mineringsresurser utnyttjades och hur vapensla-
gets mineringsförband byggdes upp under kalla kriget.

Den grundläggande principen för flottans mineringsförband, som 
utvecklades under 1900-talet efter bildandet av kustartilleriet år 1902, 
var att alla fartyg i flottan skulle ha möjlighet att fälla minor. Äldre 
fartyg utrustades med minräls, där så var möjligt och alla nya fartyg 
byggdes med minräls. Kryssare, jagare och fregatter kom att var för 
sig få tämligen stor mineringskapacitet. Kapaciteten förstärktes med 
specialbyggda minfartyg, som kunde medföra en minlast på flera 100 
minor och med särskilda minubåtar. Sammantaget hade flottan fram 
till 1960-talet en avsevärd kapacitet att enbart med stamstridsfartyg 
fälla minor. Men dessa fartyg hade ju också ett flertal andra uppgifter, 
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varför marinen under andra världskriget behövde inkalla några civila 
lastfartyg/färjor (hjälpkryssare) för att ytterligare förstärka minfäll-
ningskapaciteten. 

Några särskilda minfartygsförband fanns inte före kalla kriget. 
Inför ett mineringsföretag sammansattes ett lämpligt förband mot 
bakgrund av mineringens omfattning och den bedömda hotbilden. 
Förutom de minbärande enheterna i förbandet kunde även knytas 
såväl närskydd som fjärrskydd, ubåtar och flygplan. 

I Chefens för marinen syn på den operativa planläggningen efter 
1954 framgår följande avseende minfartyg:

För att fylla behoven av minfartyg inom rimlig kostnad för flot-
tan är det nödvändigt att i viss utsträckning använda hjälpfar-
tyg. Det kommer vid ett krigsutbrott alltid att finnas starka krav 
på att snabbt få ut vissa större mineringar. För den omedelbara 
beredskapens säkerställande erfordras därför att särskilda min-
fartyg ingå i flottan. Dessa minfartyg sammanförs till förband, 
som i fredstid bilda stommen till krigsförbanden. Förbanden 
benämnas minflottiljer. De bestå i fredstid av två minfartyg och 
utökas i krig med två hjälpfartyg.

De två minfartygen var vid den tiden HMS Älvsnabben och det pla-
nerade nya minfartyget HMS Älvsborg, vars byggnation dessvärre 
fick avbrytas efter 1958 års försvarsbeslut. 

1958 års försvarsbeslut innebar dessutom på sikt en övergång till 
”den lätta flottan” där kryssare och fregatter avvecklades och så små-
ningom även jagare. Dessa ”ersattes” med större torpedbåtar (senare 
robotbåtar) och patrullbåtar. De nya fartygen hade också minfäll-
ningskapacitet, men först krävdes ilandtagning av robotar och torpe-
der före varje mineringstillfälle för att minrälsen skulle bli åtkomlig.

I ”Hjälpfartygsplanen” från 1959 ingår åtta hjälpkryssare, varav tre 
var primärt avsedda för minfällning. Dessa var Drottning Victoria vid 
Marinkommando Nord (MKN), Christofer Polhem vid Marinkom-
mando Syd (MKS) och Prinsessan Margareta vid Marinkommando 
Väst (MKV). Från år 1960 började det hända mycket inom minfar-
tygsorganisationen. Efterföljande citat är hämtat ur en skrivelse, som 
skickades från Chefen för marinen till Fartygsuttagningskommissio-

varför marinen under andra världskriget behövde inkalla några civila
lastfartyg/färjor (hjälpkryssare) för att ytterligare förstärka minfäll-
ningskapaciteten.
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tyg. Det kommer vid ett krigsutbrott alltid att finnas starka krav
på att snabbt få ut vissa större mineringar. För den omedelbara
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ningskapacitet, men först krävdes ilandtagning av robotar och torpe-
der före varje mineringstillfälle för att minrälsen skulle bli åtkomlig.

I "Hjälpfartygsplanen" från 1959 ingår åtta hjälpkryssare, varav tre
var primärt avsedda för minfällning. Dessa var Drottning Victoria vid
Marinkommando Nord (MKN), Christofer Polhem vid Marinkom-
mando Syd (MKS) och Prinsessan Margareta vid Marinkommando
Väst (MKV). Från år 1960 började det hända mycket inom minfar-
tygsorganisationen. Efterföljande citat är hämtat ur en skrivelse, som
skickades från Chefen för marinen till Fartygsuttagningskommissio-
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nen (FUK) 1962: 

I Marinplan 60 och ÖB 62 har minkrigföringen tillmätts ökad 
betydelse. Marinen är tilldelad fem hjälpkryssare (minfartyg). 
Hemställer att antalet ökas till 10…/… De föreslagna fartygen 
är icke av den storleken att de bör benämnas hjälpkryssare. 
CM avser därför föreslå att beteckningen HKR ändras till 
HM. (HM utläses hjälpminfartyg).

Detta var inledningen till en kraftfull förstärkning av flottans mine-
ringskapacitet. Särskilda minfartygsförband (krigsförband) bildades 
med minfällning som huvuduppgift. Varje marinkommando skulle 
vid höjd beredskap eller krig disponera ett lämpligt antal min- och 
hjälpminfartyg för minutläggning. Hjälpminfartygen skulle finnas 
tillgängliga, så att de skulle kunna vara vid ombyggnadsvarv inom 
6-12 timmar. 

Minfartygsorganisationen byggdes ut under 1960- och 1970-talen 
och kom att omfatta som mest tre stamminfartyg och 19 hjälpmi-
nfartyg (varav två sjömätningsfartyg), fördelade till sju minfartygs-
flottiljer. Till detta kom också sju reservhjälpminfartyg. De tre stam-
minfartygen var, förutom HMS Älvsnabben (senare ersatt av HMS 
Carlskrona), även de under 1970-talet nya HMS Älvsborg och HMS 
Visborg. Stamminfartygen blev ledningsfartyg i var sin flottilj. Flot-
tiljsammansättningen var dock mer en administrativ funktion, sna-
rare än en minstridsfunktion. Tanken var inte att minfällning skulle 
genomföras ”i minflottilj” med enbart minfartyg och/eller hjälpmin-
fartyg, utan mineringsföretagen skulle, som tidigare, sättas samman 
efter behov, där också en stor del av marinens övriga resurser erfor-
drades för såväl minfällning som när- och fjärrskydd.

Under 1980-talet genomfördes en stor förändring i minfartygsor-
ganisationen. Marinen disponerade nu tre stamminfartyg med stor 
mineringskapacitet. Men det började bli problem att ”hitta” lämp-
liga hjälpminfartyg, eftersom utvecklingen bland färjorna gick mot 
allt för stora fartyg. Följden av att minska på antalet hjälpminfartyg 
kompenserades genom att utrusta våra statsisbrytare som minfartyg. 
Fartygen fanns ju redan i den marina organisationen och var lätt till-
gängliga i hemmafarvatten. Monterbar/demonterbar minräls anskaf-
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fades och fartygen utrustades med luftvärnspjäser. Denna nya organi-
sation av minfartygsflottiljer kvarstod under resterande delen av kalla 
kriget. Under 1990-talet genomfördes en organisationsförändring av 
flottans minkrigsförband. Minröjningsavdelningarna bytte namn till 
minkrigsavdelning och såväl minröjningsflottiljer som minfartygs-
flottiljer ingick i minkrigsavdelningarna. Därefter, med ändrad hot-
bild och andra uppgifter för försvaret, har marinens minfartyg och 
hjälpminfartyg avvecklats eller fått ändrade uppgifter. Mineringska-
paciteten har till i dag reducerats till vad som kan åstadkommas med 
marinens stamstridsfartyg inom ramen för två sjöstridsflottiljer och 
en ubåtsflottilj. Den successiva utvecklingen av minfartygsorganisa-
tionen framgår av bilaga 2.

Kustartilleriets minutläggningsförband
Av Sven-Olof Kviman

Efter andra världskrigets slut fram till mitten av 1950-talet var det 
planerade antalet minor i de kontrollerbara mineringarna ca 2 000, 
varav mindre än häften var fredsutlagda. Detta innebar att krigsför-
banden skulle lägga ut resten efter en troligen relativt kort förvar-
ningstid, vilket var en näst intill omöjlig uppgift.

Innan minutläggare typ 12 tillfördes organisationen fanns åtta ång-
kranpråmar fram till 1939, då HMS MUL 10 tillkom med diesel-
elektriskt maskineri och minräls. År 1920 döptes pråmarna om till 
minutläggare MUL 2-9. MUL 1 var en ångkranpråm som var byggd 
1875 och utrangerades 1923.  Pråmarna saknade räls, vilket med-
förde att minorna fälldes med dävert. Det var en tidsödande metod, 
men den möjliggjorde fällning med hög precision. Minorna var till 
större delen av typerna K 1, K 2, K 3 och K 4. Således skulle ca 1 000 
minor fällas från de åtta pråmarna och MUL 10, vilket innebar att 
ungefär 100 minor skulle fällas av vardera enheten efter mobilisering. 
Förutom att pråmen var svårmanövrerad, var arbetsbåtarna roddso-
fior och tiohuggare, som roddes till och från basen ut till fältet tunga 
och klumpiga.

Från mitten av 1950-talet förändrades läget högst avsevärt till det 
bättre genom att varje kustartilleriförsvarschef förfogade över en el-
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ler flera minutläggningsdivisioner i och med att åtta minutläggare typ 
12 byggdes mellan åren 1953-57. Dessförinnan hade HMS MUL 11 
tillkommit 1947.

Således fanns nu totalt nio divisioner fördelade enl. följande:
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1957 ersattes bottenminorna K 2 och K 3 av K 9 A-D. Kablarna blev 
samtidigt betydligt lättare att hantera, och de ytterst tidskrävande in-
skarvningsmetoderna med skarvlådor, vilka skulle fyllas med flytande 
kabelmassa, ersattes med modernare skarvlådor. De nya minutläggar-
na hade räls och mina K 9 var försedd med hjul vilket innebar att den 
kunde banfällas på platser med relativt jämn sjöbotten. På en ojämn 
botten var risken stor att ett antal minor skulle komma att hamna 
med en viss lutning. Detta är oacceptabelt, eftersom minans induk-
tionsorgan (sensorn) då skulle indikera målet i en felaktig position. 
Med banfällning var det möjligt att fälla 20 minor på ca 30 minuter, 

MUL 10 Foto: Vaxholms fästnings museumMUL 10 Foto: Vaxholms fästnings museum

ler flera minutläggningsdivisioner i och med att åtta minutläggare typ
12 byggdes mellan åren 1953-57. Dessförinnan hade HMS MUL 11
tillkommit 1947.

Således fanns nu totalt nio divisioner fördelade enl. följande:

• Norrlands kustartilleriförsvar (NK) 1
• Stockholms kustartilleriförsvar (SK) 3  (fr.o.m. 1983 4 st)
• Gotlands kustartilleriförsvar (GK) 1
• Blekinge kustartilleriförsvar (BK) 2
• Göteborgs kustartilleriförsvar (GbK) 2

1957 ersattes bottenminorna K 2 och K 3 av K 9 A-D. Kablarna blev
samtidigt betydligt lättare att hantera, och de ytterst tidskrävande in-
skarvningsmetoderna med skarvlådor, vilka skulle fyllas med flytande
kabelmassa, ersattes med modernare skarvlådor. De nya minutläggar-
na hade räls och mina K 9 var försedd med hjul vilket innebar att den
kunde banfällas på platser med relativt jämn sjöbotten. På en ojämn
botten var risken stor att ett antal minor skulle komma att hamna
med en viss lutning. Detta är oacceptabelt, eftersom minans induk-
tionsorgan (sensorn) då skulle indikera målet i en felaktig position.
Med banfällning var det möjligt att fälla 20 minor på ca 30 minuter,
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när de väl stod klargjorda på rälsen. Dävertfällning, där varje mina 
firas ner till botten vid en utbojad minpunkt, kunde med samma antal 
minor kräva fyra till fem timmar. Den största tidsåtgången var dock 
normalt inte fällningen av minorna utan monteringen av tändkolven 
till induktionsorganet (tändkolvspaketet) och montering av paketet i 
huvudladdningen samt minkabel och styrflottören.   

Inom Stockholms kustartilleriförsvar fanns en minavdelning or-
ganiserad och en motsvarande organisation fanns även i de övriga 
kustartilleriförsvaren, som hade uppgifter enligt nedan såväl i freds-
tid som efter mobilisering. Minavdelningarna (motsv.) bestod av en 
förrådsgrupp, två minservicegrupper och en dykgrupp.

Förrådsgruppens uppgift var att i förråd klargöra mineringarna 
med rätt antal minor gällande laddningsvikter, kabellängder och in-
duktionsorgan. Minservicegrupperna skötte installation av instru-
menteringar och driftsättning av nya troppar samt kontrollmätte 
befintliga som underlag för åldersklassens reparationsuppgifter. Dyk-
gruppen reparerade minorna ute i fältet. Personalen i minavdelning-
arna bestod av officerare, civilanställda tekniker och dykare.

Sammantaget innebar detta att förutsättningarna med denna orga-
nisation var bättre för att kunna få de ca 1 000 minorna utlagda. Det, 
som fortfarande gjorde arbetet i minfältet tungrott, var den övriga 
båtparken d.v.s. minarbetsbåtar och skarvbåtar. Minarbetsbåten med 
en synnerligen högljudd diesel och kitchenroder var svårmanövrerad. 

I slutet av 1960-talet utvecklade Kustartilleriets minskola (KA MinS) 

MUL 19 före ombyggnad och byte av kranar m.m. Foto: KÖMS arkivMUL 19 före ombyggnad och byte av kranar m.m. Foto: KOMS arkiv
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i samarbete med Försvarets materielverk en minarbetsbåt med vat-
tenjet för framdrivning, d.v.s. framdrivning utan propeller, och i öv-
rigt helt utformad och utrustad enligt användarnas behov. Vattenjet 
medför också den stora fördelen att manöverförmågan förbättras 
högst avsevärt i jämförelse med en båt med backslag och propeller. 
En framdrivning utan propeller är även till stor fördel i ett minfält, 
där både kablar och tampar hanteras på utsidan av båten. Samtidigt 
togs en ny skarvbåt i plast med utombordsmotor fram enligt de krav, 
som ställdes av KA MinS. Tillkomsten av nya båtar och modifiering-
ar av minutläggare bidrog på ett avgörande sätt att höja minutlägg-
ningskapaciteten. Det känsligaste momentet vid minutläggning var 
inskarvningen av minkablarna och multipelns proppar till en skarv-
låda. Multipeln utgjordes av en tioledarkabel, som kopplade samman 
mingruppens fyra minor med instrumenteringen inne i minstationen. 
I skarvbåten, ofta gungande mitt i en farled och under mörker, skulle 
minören utföra detta helt avgörande moment för att få en fungerande 
minering.

Under åren 1974-1984 ökades minantalet med ytterligare 1 800 

Kabelarbete från äldre minarbetsbåt. Foto: FMV:MinKabelarbete från äldre minarbetsbåt. Foto: FMV:Min
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minor. Det innebar att 3 800 minor ingick i planläggningen. För att 
klara av uppgiften att med kort förvarning ha alla minor på plats 
vid ett krigsutbrott beslutades att minst 75%, d.v.s. ca 2 800 mi-
nor, skulle fredsutläggas. Detta helt avgörande beslut togs i slutet av 
1970-talet. Nu var antalet återigen 1 000 minor, som skulle läggas ut 
av minutläggningsdivisionerna efter mobilisering. Problemet var nu 
att tiden för utläggning hade krympt, eftersom det troliga scenariot 
var att förvarningstiden för ett anfall blivit kortare. Den personella 
resurs, som stod till förfogande för att under fredstid lägga ut och 
underhålla ca 2 800 minor, var åldersklassens värnpliktiga under 
nio veckor i slutet av deras utbildning och minavdelningarna inom 
kustartilleriförsvaren samt övad minutläggningsdivision under krigs-
förbandsövning (KFÖ). Under åldersklassens nio veckor ombord på 
minutläggare utfördes sällan reparation av enstaka minor. I stället 
byttes hela mineringar, som fallit för åldersstrecket. Detta var en me-
ningsfull och stimulerande uppgift.  

För att kunna kontrollera att minorna stod stadigt och upprätt di-
rekt efter fällning samt för byte av tändkolvspaket fanns såväl under 
fred som vid mobilisering mindykare, som dök med luft ner till 40 
meters djup. En begränsning var dock deras korta exponeringstid, 
fyra minuter, på detta djup. Vid djup på 25-30 meter var dock tiden 
tillräcklig för att en dykare skulle hinna med att byta tändkolv med 
sensor utan att huvudladdningen behövde lyftas med minutläggare. 
Detta var en tuff uppgift för dykaren, ofta helt utan sikt och med 
många tampar runt omkring sig. Varje år utbildades ca femton dyka-
re. Det var bland de mest fysiskt och psykiskt starka värnpliktiga som 
mindykareleverna gallrades fram. Ett av momenten i utbildningen 
var att göra fri uppstigning från tjugo meter i en dyktank.  Detta var 
en mycket viktig kunskap eftersom det ofta hände att dykaren fick 
luftstopp på 40 meters djup, eftersom dykaggregatet AGA 1805 i 
mitten på 1960-talet hade haft för många dyktimmar och ej var helt 
tillförlitligt. 1966 ersattes 1805 med AGA 324.

Minutläggaren var, utom under i tiden i minfältet, förtöjd och mas-
kerad vid en krigsförtöjningsplats. För att skydda sig mot anfall från 
landsidan organiserades ett markförsvar med försåtmineringar och 
värn. Detta var en tung uppgift efter en lång arbetsdag på havet. Vid 
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enstaka tillfällen förstärktes divisionen av högre chef med marktrupp. 
Vädret utgjorde alltid ett orosmoment. Vid vindstyrka överstigande 
10 m/sek var det så gott som omöjligt att såväl fälla som skarva in 
minor om minfältet hade ett vädermässigt utsatt läge. 

Det fanns ytterligare en krigsorganiserad resurs, nämligen minut-
läggningsavdelningar. En sådan avdelning bestod av ett inhyrt fartyg, 
som tilldelades vissa minspärrtroppar för att kunna fälla de reserv-
minor, som fanns i förråd. Ett möjligt händelseförlopp vid fällning 
av 20 minor med en krigsorganiserad minutläggningsdivision med 
minutläggare typ MUL 12 kunde te sig enligt följande:

Dag 1 (under förutsättning av tidig ankomst till området)
 Tilltransport till området
 Lastning av minmateriel vid brygga
 Krigsförtöjning
 Klargöring av minor d.v.s. montering av sensor och tändkolv till  
 huvudladdning samt inkoppling av minkabel
 Montering av styrflottör (vid banfällning)
 Utstakning av minlinjer
 Utbojning av första mina (vid banfällning) och position för   
 skarv- båtar
 Utläggning av mingruppskablar
 Organisering av markförsvaret
 Fällning i skymning 
 Inskarvning av minor och multipelkablar

Dag 2
 Efterkontroller
 Överseglingsprov
 Efteranalys

Sammanfattning
En grundförutsättning för att planerat minantal skulle vara utlagda 
vid ett krigsutbrott, var att fredsutläggning och fredsunderhåll hade 
fungerat med insats av minavdelningarna, åldersklassens utbildning 
under nio veckor samt övad division under KFÖ. Denna omfattande 
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verksamhet, där invasionsförsvarets kapacitet direkt påverkades, var 
unik inom vårt försvar. Under större delen av perioden 1942-1992 
var det 1 000 minor som skulle fällas av krigsorganiserade minut-
läggningsdivisioner med stöd av kustartilleriförsvarens förrådsgrup-
per med klargöring. 

Tiden från 1942 till mitten av 1950-talet var det med all sannolik-
het svårt att få minorna utlagda i tid p.g.a. svårhanterbar materiel 
och låg kapacitet på fällningsresurserna om förvarningstiden var en-
dast två veckor. När åtta minutläggare av typ 12 gått av stapeln i 
mitten av 1950-talet ökade möjligheterna högst avsevärt i kombina-
tion med mer hanterbara kablar och betydligt bättre skarv- och min-
arbetsbåtar. Den orosfaktor, som dock alltid fanns var vädret, som 
skulle kunna försena utläggningen med flera dygn av väderutsatta 
mineringar.

Kustartilleriets fasta och rörliga minsystem
Av Per Andersson, Sven Olof Kviman, Bengt Orre och Sune Thomsson

Kort historik – skillnaden mellan vapenslagens minsystem
Flottans minförsvar med dess fasta kontrollerbara mineringar över-
fördes 1902 till kustartilleriet, som nu skulle försvara flottans baser. 
Kvar under flottans ansvar blev de rörliga okontrollerbara systemen. 
Den kontrollerbara minan blev tillsammans med sjöfrontskanonen 
det nybildade kustartilleriets huvudvapen. De första mineringarna 
skulle spärra inloppen till sjöstridskrafternas baser i Stockholm och 
Karlskrona. De var utlagda redan i fred och tidvis även bemannade. 
Under första världskriget flyttas minförsvaret till mer framskjutna 
inlopp och de så kallade fasta spärrarna organiserades med utlagda 
mineringar och artilleri. En översikt över kustartilleriets minsystem 
återfinns i bilaga 3.

Våra skärgårdar är idealiska för minor genom att djupen i regel un-
derstiger 40 meter. Där ligger räckvidden för bottenminans spräng-
verkan mot ytfartyg och där medger mindyksystemet att minorna 
kan inspekteras och repareras. Det fanns därför militärgeografiska 
förutsättningar när minförsvaret under andra världskriget byggdes ut 
ännu mer. Under kalla kriget ligger mineringarna i stort sett kvar på 
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samma platser och ingår i 30-talet fasta spärrbataljoner, en viktig del 
av vårt invasionsförsvar. Den operativa planeringen utgår, som fram-
gått ovan, från att så många fasta kontrollerbara mineringar som 
möjligt skulle vara fredsutlagda, och så blev också fallet.

Mötet mellan andra världskrigets minstationer m/ä och modern 
minteknik skapade under kalla krigets inledning en del problem för 
minspärrtroppchefen. Han skulle samtidigt hantera information från 
minstationens periskop och från minsensorernas lamptablåer. Även 
åsknedslag blev besvärligare, när modern teknik infördes. Vatten 
trängde in i minkablarna och förorsakade störningar i den känsliga 
elektroniken. Dessa problem blev tydliga under de tusentals drift-
timmar som blev en följd av ubåtsincidenter där kontrollerbara mi-
neringar kom att användas i stor utsträckning. Problem blev i stort 
lösta, men först när kalla kriget upphörde 1991.

Under kalla kriget var nästan alla mineringar så kallade avstånds-/
syftmineringar. Detta innebar att ett ytmål kunde sprängas på två 
sätt. Antingen skedde detta genom att minans avståndssensor indike-
rade varvid  minan detonerade automatiskt eller att, om indikering 
av någon anledning uteblev, en grupp av minor sprängdes manuellt, 
när målet i periskopet passerade minlinjen. En blandning av äldre 
och modern teknik skulle säkerställa att målet bekämpades. Under 
1980-talet utformas en del mineringar för användning särskilt mot 
ubåtar. Dessa mineringar byggde på samma materiel som i de fas-
ta mineringarna avsedda för ytmål, men nu med större laddningar 
och mintäthet. De kompletterades med sonarer, radar och TV. Dessa 
”ubåtsmineringar” ingick i de fasta ubåtsskyddskompanierna i an-
slutning till Vaxholm, Mälsten och Karlskrona. Ubåtsmineringarna 
var inte i kontinuerlig drift utan bemannades på särskild order.

Omfattningen av de fasta kontrollerbara mineringarna under kalla 
kriget speglar den operativa planeringen. Norrlandskustens mine-
ringar utmärks av att inloppen till hamnarna skulle försvaras. Sunds-
vallriktningen mot Norge var en tänkbar operation som avspeglar 
sig i koncentrationen av mineringar. Men även en riktning över Kalix 
och Luleå skulle beaktas. Gävleriktningen kunde inte uteslutas. Stor 
hamnkapacitet och närhet till E 4 påverkade. Inom militärområdet 
fanns endast en minutläggningsdivision. 

samma platser och ingår i 30-talet fasta spärrbataljoner, en viktig del
av vårt invasionsförsvar. Den operativa planeringen utgår, som fram-
gått ovan, från att så många fasta kontrollerbara mineringar som
möjligt skulle vara fredsutlagda, och så blev också fallet.

Mötet mellan andra världskrigets minstationer m/ä och modern
minteknik skapade under kalla krigets inledning en del problem för
minspärrtroppchefen. Han skulle samtidigt hantera information från
minstationens periskop och från minsensorernas lamptablåer. Även
åsknedslag blev besvärligare, när modern teknik infördes. Vatten
trängde in i minkablarna och förorsakade störningar i den känsliga
elektroniken. Dessa problem blev tydliga under de tusentals drift-
timmar som blev en följd av ubåtsincidenter där kontrollerbara mi-
neringar kom att användas i stor utsträckning. Problem blev i stort
lösta, men först när kalla kriget upphörde 1991.

Under kalla kriget var nästan alla mineringar så kallade avstånds-/
syftmineringar. Detta innebar att ett ytmål kunde sprängas på två
sätt. Antingen skedde detta genom att minans avståndssensor indike-
rade varvid minan detonerade automatiskt eller att, om indikering
av någon anledning uteblev, en grupp av minor sprängdes manuellt,
när målet i periskopet passerade minlinjen. En blandning av äldre
och modern teknik skulle säkerställa att målet bekämpades. Under
1980-talet utformas en del mineringar för användning särskilt mot
ubåtar. Dessa mineringar byggde på samma materiel som i de fas-
ta mineringarna avsedda för ytmål, men nu med större laddningar
och mintäthet. De kompletterades med sonarer, radar och TV. Dessa
"ubåtsmineringar" ingick i de fasta ubåtsskyddskompanierna i an-
slutning till Vaxholm, Mälsten och Karlskrona. Ubåtsmineringarna
var inte i kontinuerlig drift utan bemannades på särskild order.

Omfattningen av de fasta kontrollerbara mineringarna under kalla
kriget speglar den operativa planeringen. Norrlandskustens mine-
ringar utmärks av att inloppen till hamnarna skulle försvaras. Sunds-
vallriktningen mot Norge var en tänkbar operation som avspeglar
sig i koncentrationen av mineringar. Men även en riktning över Kalix
och Luleå skulle beaktas. Gävleriktningen kunde inte uteslutas. Stor
hamnkapacitet och närhet till E 4 påverkade. Inom militärområdet
fanns endast en minutläggningsdivision.

1 3 2



133

De breda inloppen medförde att mineringarna i Östra militärområ-
det omfattade fler minor än i något annat militärområde. Koncentra-
tionen till Rådmansöområdet, Nynäshamnsområdet och Oxelösund 
återspeglar operationsriktningar mot Stockholmsområdet. Minering-
arna utanför Nynäshamn var integrerade med Ubåtsskyddskompani 

Mälsten. Tre minutläggningsdivisioner disponerades. En fjärde till-
kom på 1980-talet i och med minutläggaren Furusund utrustad med 
bemannade dykfarkoster. Fasta mineringar täckte hela inlopp med 
för underhållet besvärande stort antal minor. Under andra världskri-
get löstes detta med en kombination av okontrollerbara och kontrol-
lerbara mineringar i samma inlopp. Under kalla kriget var dock be-
redskapskraven högre som en följd av Warszawapaktens förmåga till 
anfall med kort förvarning. Kontrollerbara mineringar skulle därför 
utläggas i hela inloppet.

Norra Gotland med Fårösund som nautiskt skyddat område och 

Norrlandskustens 15 kontrollerbara mineringar. 
Kartan anger inte mineringarnas exakta lägen

18 kontrollerbara mineringar inom Östra 
miltärområdet(utom Gotland). Kartan anger 
inte mineringarnas exakta lägen
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Runt Gotland fanns 19 kontrollerbara mineringar. Kartan 
anger inte mineringarnas exakta lägen.

35 kontrollerbara mineringar fanns inom Södra 
militärområdet. Kartan anger inte mineringarnas 
exakta lägen.

Inom Västra militärområdet fanns 15 kontroller-
bara mineringar. Kartan anger inte mineringarnas 
exakta lägen.

Runt Gotland fanns 19 kontrollerbara mineringar. Kartan
anger inte mineringarnas exakta lägen.

35 kontrollerbara mineringar fanns inom Södra
militärområdet. Kartan anger inte mineringarnas
exakta lägen.

Inom Västra militärområdet fanns 15 kontroller-
bara mineringar. Kartan anger inte mineringarnas
exakta lägen.
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Slite med sin omfattande hamnkapacitet var prioriterat. Den senaste 
mineringen tillkom på Fårö sent under kalla kriget. En minutlägg-
ningsdivision disponerades.

Mineringarna utanför Blekinges kust pekar på vikten av basförsvar 
respektive flankskydd vid en operation mot Skåne. Mineringarna i 
Öresundsområdet är en följd av hotet från danskt område efter WP 
ockupation. Två minutläggningsdivisioner disponerades.

Mineringarnas lägen visar på betydelsen av Göteborgsområdet för-
svar liksom försvaret av Gullmarsfjorden som ett viktigt basområde 
för sjöstridskrafterna. Två minutläggningsdivisioner disponerades.

De kontrollerbara mineringarna var verksamma redan i fred
Utbyggnaden av de kontrollerbara mineringarna gjordes fortlöpande 
i små steg styrd av ekonomin och därför inte alltid i nivå med det ope-
rativa behovet. Felaktiga prioriteringar förekom, som när till exem-
pel Västerviks minering lades ut före mineringarna i Oxelösundsrikt-
ningen. Analys av utbyggnadsplaner har inte gjorts här men intrycket 
är att med arvet i form av äldre minor och minstationer inräknade 
kunde de operativa behoven i stort tillgodoses, dock inte alltid de 
taktiska kraven. Situationen hade underlättats om en del inlopp hade 
planerats för okontrollerbara beredskapsmineringar vilket var fallet 
under andra världskriget.

Sett över hela perioden blev resultatet av de små stegen betydande 
som framgår av bilderna ovan. Nya moderna minstationer med be-
tydande skyddsnivå och säkra minförråd rullades in i fortifikations-
planerna. Minor, instrumenteringar och kablar anskaffades genom 
årliga kvotanslag till skillnad mot större materielobjekt där riksdags-
beslut krävdes. Den senaste tekniken användes i stor omfattning. Som 
exempel, redan från 1960-talet, transistorn som kom att påverka ut-
formningen av minsensorer och mininstrumenteringar. Digitaltekni-
ken kom för sent för att påverka utformningen av minsystemen. Den 
fick betydelse först efter kalla kriget och då för amfibieförbandens 
minsystem.

Strävan var att lägga ut alla kontrollera mineringar och omkring 
75% kom, som sagts ovan, att fredsutläggas. Begränsningen var bland 
annat en följd av hänsyn till sjötrafikens behov av ankringsområden, 
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under andra världskriget.
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restriktioner i hamnarna också med hänsyn till kustartilleriförsvarens 
begränsade underhållsresurser. Som en säkerhetsåtgärd inplanerades 
och anskaffades redan under 1950-talet minutläggare typ 12 i åtta 
exemplar. Detta möjliggjorde vid mobilisering att återstående, inte 
utlagda mineringar, teoretiskt kunde utläggas på ett par veckor. Tiden 
det tog skulle i hög grad bero på väder och angriparens bekämpning 
före landstigning. Utläggning och reparation av mineringarna utför-
des av regementenas åldersklass under sommarmånaderna eller av 
repetitionsövande förband som KFÖ. Efterhand som reparationsbe-
hoven ökade och ubåtsskyddet tillkom, övertogs uppgiften av kustar-
tilleriförsvarens minavdelningar med sina kvalificerade tekniker.

Inriktningen blev både fast och rörligt  
Anskaffningen av de rörliga kontrollerbara mineringarna under kall-
la kriget innebar att de fasta skärgårdsförbanden kunde förstärkas 
med fem rörliga spärrkompanier som förutom minor även innehöll 
sjömålsrobot. De sex rörliga spärrbataljonerna med sina rörliga mi-
neringar gavs en gruppering som tyder på att det egentligen kunde 
byggas ut ännu mer fast kustartilleri, vilket knappast var förvånande 
med tanke på vår långa kust. Sålunda grupperades bataljoner i ett 
grundalternativ i Luleåområdet, norra Roslagen, Östergötlands skär-
gård, Gotland, Västervikstrakten och Lysekilsområdet. En klar fördel 
med de rörliga mineringarna var att deras lägen, till skillnad från 
de fasta mineringarna, inte alltid behövde tillkännages efter utlägg-
ning, att de kunde utläggas på några timmar och att, om man kom i 
efterhand, kunde omkopplas till okontrollerbar drift. Minan förblev 
ett av huvudvapnen, precis som det var tänkt redan då kustartilleriet 
bildades 1902. Sverige var under kalla kriget inringat av sina kontrol-
lerbara mineringar.

Ubåtsskyddet under kalla kriget
Som framgår på annan plats i denna bok utsattes Sverige för kränk-
ningar under hela kalla krigets epok. Det som hände 1980 vid Utö 
och 1982 i Hårsfjärden satte igång en intensiv period av utveckling. 
Vi förbättrade våra befintliga system, tog fram nya förband, nya sen-
sorer, nytt regelverk och startade nya utbildningar för såväl värnplik-
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tiga som befäl. Det tog tid men vid slutet av 1980-talet ansågs vår 
förmåga inom ubåtsskydd i grunda vatten ligga på en hög nivå. Det 
som däremot aldrig blev riktig bra var vår ledningsstruktur.

Genom en omorganisation av krigsspärrbataljonerna Mälsten och 
Kungsholmen skapades med delar av spärrbataljonernas resurser två 
nya ubåtsskyddskompanier. De nya kompanierna organiserades med 
stab; underrättelsepluton med sammanställningsplats, bevaknings-
båtspluton med två bevakningsbåtar samt en spaningspluton för in-
sats med trupp över ytan. Den senare var i grunden en markstrids-
pluton med full mörkerspanings- och dokumentations kapacitet och 
en kraftig utökning av tunga vapen. Härigenom skapades en organi-
sation med uthållighet för årslång dygnetruntverksamhet, samtidigt 
som kompanierna hade förmåga att agera eller genomföra dolda in-
satser över ytan. De nya förbanden bemannades med utbildnings-
organisationens resurser. Genom att utbildningsverksamheten helt 
lades om för att möta hotbilden, samtidigt som nya spanings- och 
vapenutrustningar tillfördes, fick kustartilleriförsvarens chefer kvali-
ficerade förband för taktisk och i viss mån operativ verksamhet, som 
med sina rörliga delar kunde ombaseras och underställas andra mi-
litärbefälhavare i områden, där undervattensverksamhet befarades. 

Genom snabb materielanskaffning och utveckling, omfattande ut-
bildningsverksamhet, både lokalt och via Kustartilleriets skjutskola, 
samt genom deltagande i ett stort antal skarpa insatser höjdes led-
nings-, insats- och inte minst underhållstjänst och sjukvårdsförmå-
gorna till en hög kompetensnivå.   

Ubåtsskyddskompanier
Kompanier organiserades först på Kungsholms fort och Mälsten. 
Senare tillkom Vaxholm. Den lokala geografin styrde av naturliga 
skäl behovet av fasta undervattensinstallationer; lika väl som nöd-
vändiga system för ytövervakning. Även trånga och grunda passager 
där små farkoster kunde tänkas passera, utrustades med system vars 
indikeringar överfördes till centralerna via fibernät för att minimera 
behovet av dygnetruntbemannade platser. De minspärrtroppar, som 
ingick i det fasta systemet runt baserna, behöll i allt väsentligt sin 
organisation. 
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I varje ubåtsskyddskompani fanns en underrättelsepluton. Från 
denna leddes den dagliga, minutaktuella verksamheten genom stän-
dig spaning med de optiska och optroniska systemen, liksom med ra-
dar samt undervattenssensorerna, samt de minspärrtroppar som var 
bemannade. Beredskapen för vapeninsats med mineld var i praktiken 
fem minuter eller mindre då tropparna var bemannade. Tidsfördröj-
ningar berodde alltid på tröghet i formerna för att få eldtillstånd. Från 
att inledningsvis vara hänvisad till den materiel som ingick i krigsor-
ganisationen  moderniserades systemen snabbt först med TV-system 
med högt kvalificerad dager- och mörkerkapacitet, senare även med 
IR-kapacitet. Nya, kvalificerade radarutrustningar med färgdisplay-
er; optiska fibersystem för överföring av TV, radar och samband och 
högkvalitativa videobandspelare för dokumentation anskaffades. 
Under vattnet förbättrades de magnetiska sensorerna; kvalificerade 
passiva hydrofoner infördes och olika aktiva hydrofonsystem testa-
des i de olika inloppen. Höj- och sänkbara ubåtsnät installerades och 
på några platser även fasta ubåtsnät. Näten larmade om de utsattes 
för åverkan På många platser byggdes fasta spaningsplatser i contain-
rar, varifrån alla systemen, inklusive vapeninsats, kunde ledas lokalt. 
Samtidigt framtogs det som kom att kallas för KAFUS-systemet som 
behandlas på annan plats i boken.  

I ubåtsskyddskompaniet ingick också en bevakningspluton
De gamla  bevakningsbåtarna av” typ 60” som inledningsvis ingick 
i bevakningsplutonen var otidsenliga för ubåtsskyddsverksamheten 
och genomgick därför stora upprustningar och fick en helt ny hytt, ny 
sonar, modern radar, ny navigations- och sambandsutrustning med 
kryptofunktioner samt dubbla rälssystem för sex sjunkbomber. Även 
automatkanonen moderniserades och nya kulsprutor tillfördes. To-
talt modifierades tio bevakningsbåtar. Med dessa som förebild togs 
senare den nya bevakningsbåten ”typ 80” fram, och nu med ett anti-
ubåtsgranatsystem med fyra antiubåtsgranatkastare ombord. Dessa 
var modifierade till mer än fyrdubblad träffsannolikhet och med ett 
direktkopplat eldledningssystem. Båtarna var även utrustade med 
undervattensfarkost.

Spaningsplutonen i ubåtsskyddskompaniet hade inledningsvis 
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relativt omodern utrustning men tillfördes med tiden kvalificerad 
mörkerspaningsutrustning, krypterat samband och även den person-
liga utrustning samt vapenutrusningen kom att bli i absoluta topp-
klass i försvaret. 

För snabba insatser organiserades också särskilda incidentmine-
ringar, ett slags rörligt M7-system som kunde läggas ut på order från 
militärbefälhavaren. 

Rörliga ubåtsskyddskompanier
Dessa organiserades inom samtliga kustartilleriförsvar med fredsor-
ganisationens resurser och omfattade ca 100-150 man. Organisatio-
nen varierade under året men bestod i regel av:
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ningsbåtar

Två-tre spaningsplutoner ur armén ingick som regel samt granatsge-
värsgrupp. Beroende på grupperingsplats kunde också en radarspa-
ningsbil ingå i det rörliga ubåtsskyddskompaniet.

Bevakningsbåten hade sex sjunkbomber, knallskott och handgrana-

Bevakningsbåt typ 80 består av 12 enheter - här HMS Stolt. Foto: FMV
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ter. Indikerande nät kunde utläggas i mindre inlopp på ett par ställen. 
En spaningspluton kunde upprätta 4-5 posteringar med god uthål-
lighet. Avlösning med nya plutoner gjordes efter 1-2 veckor. Verk-
samheten genomfördes som förhandsoperationer i samverkan med 
örlogsbasen. Förbandet rapporterade till kustartilleriförsvarschefen 
och i förkommande fall till försvarsområdesbefälhavaren. Förban-
dets styrka var det stora antalet posteringar med mörkersiktförmåga. 
Eldtillstånd mot attackdykare låg hos varje postering. Enstaka eld-
öppnande förekom under mörker men elddisciplinen var genomgå-
ende hög.

Fasta minspärrtroppar
Minspärrtropparna var hjärtat i kustartilleriets minvapen. Det var 
från dessa, som mineld kunde insättas mot passerande fartyg och ubå-
tar. Det fanns strax över 100 minspärrtroppar, när minvapnet stod på 
sin höjdpunkt. Ett stort antal av dessa hade minorna fredsutlagda. 
På några platser som exempel i grunda inseglingar till hamnar tillät 
inte säkerheten att minorna var utlagda då risken för att de kunde 
bli påseglade av djupgående fartyg var för stor. Genom att minering-
arna var fredsutlagda och all materiel som ingick i krigsförbandets 
uppbörd i princip fanns på plats var rustningstiden mycket kort och 
många minspärrtroppar ingick därför i den kuppförsvarsberedskap, 
som organiserades med fredsorganisationens resurser. Som framgår 
på annan plats i denna bok var moderniteten högst varierande mel-
lan olika minspärrtroppar och kunde även variera mellan olika kust-
artilleriförsvar beroende på hur den interna prioriteringen av vilka 
befästningsanläggningar som skulle byggas eller uppgraderas. Den 
lägsta nivån av fortifikatoriskt skydd och modernitet kallades popu-
lärt för ”potatiskällare” och kunde bestå av en betongbunker med 
utblick mot mineringen genom en syftspringa som kunde skyddas 
med en pansarplåt som kunde dras åt sidan. Personalen fick oftast bo 
i närbelägna baracker. Den vanligaste typen av minstation hade för-
stärkt splitterskydd för personal och materiel och förläggning fanns 
i anläggningen. Dessa minspärrtroppar hade periskop som optisk ut-
blick och kunde även vara utrustad med radar. I regel hade alla min-
spärrtroppar strålkastare och under 1980-talet tillfördes även ljus-
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Skissen ovan visar principen för Minspärrtropp typ 2, med mineringssystem M3 eller M4. Typ 2-trop-
parna uppgraderades inte med modern spaningsutrustning

Skissen ovan visar principen för Minspärrtropp typ 1 med mineringssystem M7. Typ 1-tropparna var 
uppgraderade med spaningsutrustning. Oftast hade Typ 1-tropparna två spaningsslingor framför min- 
och hydrofonsystemet och dessutom spaningsslingor bakom systemet.

Kablarna tas in
genom långhäls-
borrning som
mynnar ut på
isfritt djup

Minor K10/K13

Skissen ovan visar principen för Minspärrtropp typ 1 med mineringssystem M7. Typ 1-tropparna var
uppgraderade med spaningsutrustning. Oftast hade Typ 1-tropparna två spaningsslingor framför min-
och hydrofonsystemet och dessutom spaningsslingor bakom systemet.

Kablarna tas in
genom långhåls-
borrning som
mynnar ut på
isfritt djup

Spaningsslinga kan
finnas vid vissa
minspärrtroppar

Skarvlåda

Skissen ovan visar principen för Minspärrtropp typ 2, med mineringssystem M3 eller M4. Typ 2-trop-
parna uppgraderades inte med modern spaningsutrustning
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förstärkarutrustning. Alla minspärrtroppar hade direktsamband med 
överordnad chef och radio (ofta RA 806) som reservsamband för 
stridsledning. Minspärrtroppar, som bedömdes ur taktisk synpunkt 
ligga i områden, som vara primära mål för den främmande undervat-
tensverksamheten utrustades i regel med bottenfasta hydrofoner och 
magnetslingor.

Under 1990-talet kom prototyperna till ett nytt minstationssytem 
som byggde på containers där all utrustning installerats i förväg och 
där sedan ett antal containermoduler kördes in i en utsprängd bergs-
tunnel och anslöts till varandra. Detta system hade även ett fullstän-
digt skydd mot EMP-effekter. Endast ett mindre antal minstationer 
(fem) av denna typ hann förverkligas innan besluten om att minvap-
net skulle läggas ner och alla minor tas upp och skrotas togs av den 
politiska ledningen.

Minspärrtropparnas uthållighet kunde variera. Svaga sektorer 
var strömförsörjning som många gånger byggde på luftledningar på 
skärgårdsöarna. Reservkraftaggregat fanns som regel men för många 
minspärrtroppar var dessa egentligen avsedda för att ladda tändbat-
terierna. Inom kustartilleriet fanns ingen stark övergripande funk-
tion, som styrde hur minspärrtropparna skulle inredas rent stridstek-
niskt för att kunna fungera optimalt. Inom artilleriutvecklingen fanns 
Kustartilleriets skjutskola som med tung hand påverkade så att likhet 
mellan regionerna fanns, men motsvarande uppgift hade inte lagts på 
Kustartilleriets minskola, som istället reglerade mintjänsten genom 
reglementen, utbildning samt prov och försök. Detta medförde att det 
många gånger gjordes installationer i anläggningarna där man skru-
vade upp utrustningen där det fanns tomma ytor på väggarna. Detta 
kunde vara förvirrande för reservofficerare som utbildats centralt och 
sedan kom till sina krigsförband där man inte kände igen sig. Det var 
dock inget som påverkade stridsvärdet i någon större grad. 

Minsystemen var så konstruerade att de fungerade oavsett om el-
kraften slogs ut och man fick leta sig fram med ficklampa eller foto-
genlykta. Mininstrumenteringarna drevs med batterier som fanns i 
flera uppsättningar och kunde laddas efterhand med hjälp av elverk. 
Teoretiskt behövdes det bara en man för att kunna utlösa mineld mot 
ett fartyg. Den svagaste delen i minspärrtroppen var oftast markbe-
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vakningen. Minspärr-
troppens egen perso-
nal räckte inte till för 
att kontinuerligt hålla 
hög markstridsbered-
skap och samtidigt 
hög stridsberedskap 
med minorna. Detta 
löstes vid krigsför-
bandsövningar och 
även i stridsplaner för 
krig och beredskap 
genom att bataljons-
chefen eller närmast 
högre chef avdelade 
markstridspersonal 
från tilldelade armé-
förband, oftast cykel-
skytteförband. Detta 
underlättade i hög 

grad minspärrtroppchefens verksamhet och det var även populärt 
hos de tillförda enheterna att få tjänstgöra på en fast plats med regel-
bunden varm mat och oftast en ordnad förläggning. 

En av de viktigaste uppgifterna en chef för en minspärrtropp var 
att ha fullständig kontroll på alla förhandsmeddelanden om in- och 
utpassager så att ingen vådabekämpning skulle kunna ske. Det låg 
också i fartygsförbandschefernas intresse att detta fungerade. Ett 
av hoten mot minspärrtropparna var dykare, som kunde slussas ut 
från ubåtar eller kanske fallskärmsfällas på avstånd från minering-
en. Äldre minstationer hade ingen hydrofonutrustning för spaning 
mot dykare utan där fick man om högre chef bedömt detta hot som 
överhängande då och då slänga handgranater i vattnet för att på så 
vis försvåra för dykares verksamhet. Alla mineringar hade ett omfat-
tande kabelsystem och anslutningen till själva minstationen bestod 
oftast i långhålsborrade kabelkanaler, som gjorde att kablarna var 
skyddade närmast minstationen. Minspärrtroppar, som inte hade 

Principiell uppbyggnad av minspärrtropp typ1Principiell uppbyggnad av minspärrtropp typl
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långhålsborrade kanaler, hade problem med is om kablarna låg på 
grunda vatten. I förbandets utrustning fanns även granatgevär, som 
skulle användas mot mindre sjömål samt vid markstridssituationer 
eller mot helikoptrar, som hovrade in för urlastning inom skotthåll.

Allt befäl i mintjänst har vid flera tillfällen under sin tjänstgöring 
haft befattningen som minspärrtroppchef. Det var en stundtals spän-
nande uppgift, som alltid bjöd på nya överraskande problem av al-
lehanda slag, men problem var till för att lösas och det var sällan man 
hörde klagan hos högre chefer. Man löste helt enkelt problemen på 
plats. Det var en trevlig tid att få tjänstgöra som chef för ett så pass 
litet förband, men som hade sådan enorm eldkraft och hög bered-
skap. Det krävdes bara någon minut att från låg beredskap ta fram 
nycklar och låsa upp tändströmbrytarna och därefter ha full kontroll 
över ett stort antal minor med laddningsvikter på upp mot 800 kg 
högexplosivt sprängämne.

På 1980- och 1990-talen utnyttjades ofta de fredsutlagda mine-
ringarna i de områden som ubåtsskyddsverksamhet pågick. För att 
höja redundansen avdelades i regel två befäl med samma kompetens 
och befogenheter till varje minspärrtropp för att kunna ha hög bered-
skap dygnet runt under lång tid. Samtidigt avdelades också ett antal 
värnpliktiga för bevakning och underhållstjänst. Som exempel kan 
sägas att under Hårsfjärdenincidenten 1982 bemannades sex mine-
ringar från Utö i norr till Mälsten i söder.

Som det har framgått ovan, fanns det lite mer än 100 mineringar 
runt våra kuster. Antalet minor i en minering varierade stort från 
plats till plats. I Ronehamn på Gotland fanns som exempel färre än 
fem minor medan mineringen i Öregrund hade 120 minor. Med så 
många minor bör det ha varit 15 olika lamptablåer fördelade i två 
minlinjer, som tillsammans med ett stort antal driftsomkopplare och 
annan utrustning måste ha medfört ett stort tryck på minspärrtropp-
chefen när passager över mineringen skedde.

Det för minvapnet höga kravet på tillgänglighet för fredsutlagda 
minor (av storleksordningen 90-95% under en utläggningstid av 12 
år) uppfylldes väl för de äldre minsystemen (M42, M1 och M2) från 
slutet av andra världskriget till ca 1960, då M3/M4 kom. Då var det 
en period, där åskan ställde till problem med funktionen och säker-
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heten. Emellertid löstes det i mitten av 1960-talet genom framtagan-
det av ett nytt åskskydd. Från 1975, när M7 kom, erhölls på nytt 
tillgänglighetsproblem inom funktionen genom åskans skadeverk-
ningar. Säkerheten var däremot betryggande genom att erfarenheter 
från M3/M4 utnyttjades. Vid kalla krigets slut hade man klarat ut 
problemen med tillgängligheten. 

Alla ca 100 mineringar kontrollerades av minservicegruppernas 
mintekniker minst en gång per kvartal med avseende på isolation och 
kontrollpuls. Denna kontrollverksamhet gav underlag för erforder-
liga reparationer, där minutläggningsdivisionerna engagerades. 

Slutsatsen är ändå att minsystemen under kalla kriget verkligen lev-
de upp till kravet att vara tillgängligt med mycket kort beredskapstid. 
Minorna blev ju genom fredsutläggningen provade i sin rätta miljö.

Taktiken för kustartilleriets minsystem 
Av Per Andersson

De fasta minspärrtropparna var till antalet ca 100 och därmed den 
till antalet mest förekommande förbandstypen i kustartilleriet krigs-
organisation.  Till detta kom sedan 11 rörliga minspärrtroppar. De 
fasta minspärrtropparna ingick som regel i fasta spärrbataljoner eller 
fasta spärrkompanier, men ett mindre antal var grupperade där inga 
andra marina förband fanns och var då oftast underställda områdets 
försvarsområdesbefälhavare (fobef).

Minspärrtropparna sågs ofta som det sista vapensystemet, som 
skulle stoppa inträngande fartyg inomskärs, när andra stridskrafter 
som attackflyg, ubåtar, ytattackförband, okontrollerbara sjöminsys-
tem samt artilleri- och robotsystemen i de olika kustartilleriförban-
den bekämpat och förhoppningsvis minskat antalet fientliga fartyg 
på väg mot vår kust för att där urlasta trupp och materiel. 

De fasta minsystemen inordnades vanligtvis inom vad som kallades 
eldplan sjömål. I denna plan, som var fastställd av spärrbataljons-
chefen, fanns direktiv om vilka typer av mål som skulle bekämpas 
med de olika förbanden. Inom en spärrbataljon fanns normalt ett 
eller flera tunga kanonbatterier samt ett eller flera lätta kanonbat-
terier. Dessutom fanns minst ett lätt robotbatteri samt ett antal min-
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spärrtroppar. Bataljonschefen hade upprättat sin eldplan sjömål på 
olika former av typinträngningar och hur dessa då skulle bekämpas. 
Eldplan sjömål gällde om sambandet bröts eller om stridssituatio-
nen blev sådan att normal stridsledning inte kunde utövas. Då följde 
förbanden denna i förväg uppgjorda plan och den tjänade som rikt-
märke för stridens förande. Sedan var det upp till respektive chef 
att agera självständigt beroende på stridsvärdet på sitt förband. För 
minspärrtropparna gällde som regel att med mineld bekämpa större 
trupptransportfartyg och fartyg, som transporterade utrustning samt 
de mest motståndskraftiga fartygen. Mindre ytattackenheter och es-
kortfartyg skulle endast utsättas för mineld om inga prioriterade mål 
fanns. Mineringen sågs ofta som en avvärjningslinje och över denna 
skulle inga prioriterade mål tillåtas tränga fram.

En plan var alltid en plan och sällan blev det exakt som plane-
rat. Faktorer, som påverkade minspärrtroppchefens beslut om insats 
med minorna, var flera. Den första var om de inträngande fartygen 
kunde målföljas eller inte. Om detta var möjligt kunde reglementet 
följas och minorna sprängas automatiskt på ett optimalt sätt. Om 
han inte visste exakt var målen befann sig beroende på mörker, rök, 
förstörd spanings-TV eller obrukbart periskop m.m. fick minspärr-
troppchefen oftast tillämpa någon reservmetod och kanske spränga 
en hel mingrupp om vanligen fyra minor eller som sista utväg mot ett 
prioriterat stort mål spränga en hel minlinje.

Tankar, som många gånger framfördes vid fredstida planering, gick 
ut på att motståndaren med små enheter skulle kunna göra raidfö-
retag in i våra skärgårdar. Sådana tankegångar hade nog inte någon 
särskilt solid grund att stå på. Våra skärgårdar, särskilt där våra sjö-
stridskrafter var baserade och de som ledde till stora hamnar, var 
välutbyggda med både fasta och rörliga förband och var dessutom 
välkända områden för våra sjöstridskrafter, vilka snabbt kunde för-
flytta sig mellan olika områden i skydd av öbarriären. Att däremot 
intränga tyst och dolt med ubåtar av olika slag var nog mer sanno-
likt. Där var minan med tillhörande slingor och senare också hydro-
foner ett bra system för att indikera detta och dessutom, om så gick, 
bekämpa sådana intrång.

Spärrbataljonerna hade uppgiften att ”avvärja framträngande mot 
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en hel mingrupp om vanligen fyra minor eller som sista utväg mot ett
prioriterat stort mål spränga en hel minlinje.

Tankar, som många gånger framfördes vid fredstida planering, gick
ut på att motståndaren med små enheter skulle kunna göra raidfö-
retag in i våra skärgårdar. Sådana tankegångar hade nog inte någon
särskilt solid grund att stå på. Våra skärgårdar, särskilt där våra sjö-
stridskrafter var baserade och de som ledde till stora hamnar, var
välutbyggda med både fasta och rörliga förband och var dessutom
välkända områden för våra sjöstridskrafter, vilka snabbt kunde för-
flytta sig mellan olika områden i skydd av öbarriären. Att däremot
intränga tyst och dolt med ubåtar av olika slag var nog mer sanno-
likt. Där var minan med tillhörande slingor och senare också hydro-
foner ett bra system för att indikera detta och dessutom, om så gick,
bekämpa sådana intrång.

Spärrbataljonerna hade uppgiften att "avvärja framträngande mot
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XX” eller beroende på stridsvärdet ”försvåra framträngandet mot 
XX” och minspärrtroppchefen fick oftast sina bekämpningsorder i 
form av orden ” hejda landstigningsfartyget/jagaren” etc. men även 
andra uttryck kunde förekomma. Hur många minor, som skulle sät-
tas in mot de olika målen, var i praktiken mera en akademisk diskus-
sion. Verkligheten skulle ha avgjort detta. 

Minsystemen hade inbyggda säkerhetsfunktioner, som skulle för-
hindra vådasprängningar eller seriedetonationer. Om en mina spräng-
des, kopplades automatiskt närliggande minors sensorer ur under en 
mycket kort tid för att inte det upprörda vattnet, som alltid uppstår 
efter en minsprängning, skulle kunna påverka närliggande minor. Om 
det då i teorin kom ytterligare fientliga fartyg mycket nära det, som 
utsatts för mineld, skulle dessa ha kunnat passera utan att de skulle 
kunna bekämpas. Nu var systemen så konstruerade, att om detta 
fall skulle inträffa, kunde minorna omedelbart sprängas manuellt. I 
yttersta nödfall kunde troppchefen, om det fanns optisk utblick över 
minlinjerna, välja att manuellt spränga en hel mingrupp eller en hel 
minlinje. I de reglementen, som reglerade hur minspärrtroppchefen 
skulle agera vid olika typer av indikationer, fanns olika riktlinjer att 
förlita sig till, men minspärrtroppchefen hade vid en indikation av en 
eller flera minor endast ett fåtal sekunder för att fatta beslut om fort-
satt agerande om flera minor skulle sprängas eller inte. I teorin kunde 
man tänka sig att om indikationerna i den främre minlinjen inte var 
sådana att automatisk sprängning kunde initieras, kunde man vänta 
med vapeninsatsen tills målet kom till den bakre linjen med den ris-
ken att målet kanske inte indikerade alls vid den senare passagen. Så-
dana ställningstaganden måste beslutas på några sekunder och blev 
givetvis än mer komplexa om flera mål samtidigt passerade mine-
ringen eller om optisk målföljning inte var möjlig. Ett typexempel på 
detta var passage av en ubåt, som ju inte kunde ses optiskt. I de flesta 
fall var det bättre att spränga så fort tillfälle gavs dvs. i den främre 
linjen. Då fanns möjligheten att sätta in ytterligare minor, om målet 
sedan drev ner och över den bakre minlinjen.

En brist, som inledningsvis fanns vid ledning av minspärrtroppar-
na, men som sedermera förbättrades, var överföringen av måldata 
dvs. var de fientliga fartygen befann sig. Det var inte alltid som ra-
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darsystemen hade tillräckligt bra upplösning längre in i skärgården 
om nu inte minspärrtroppen hade en egen radar. Till viss hjälp hade 
troppchefen minslingor, som kunde förvarna om inträngande fartyg 
och i vissa fall även hydrofoner och slutligen också en strålkastare 
att utnyttja i mörker. Strålkastarens huvuduppgift var emellertid att 
användas efter mininsats för att kunna avgöra hur skadat målet var.

Några typer av minsystem hade en förberedd funktion för att kun-
na göras okontrollerbara och som fungerade helt automatiskt efter 
driftsättning även om själva minspärrtroppen skulle falla i fiendens 
händer eller ha förstörts vid bekämpning. Om en sådan omkoppling 
gjordes skulle mineringen bli lika farlig för egna sjöstridskrafter som 
för fienden om inte order om förbud att passera mineringen hunnit 
meddelats som ett alarmmeddelande till alla sjögående förband. Även 
de minsystem, som inte hade denna förberedda funktion, hade i prak-
tiken kunnat göras okontrollerbara genom att minspärrtroppchefen 
manuellt ställt om driften till automatik, låst stationen och lämnat 
platsen med sin personal. Då hade mininstrumenteringen fortsatt att 
automatiskt spränga minor mot alla fartyg, som påverkade de olika 
minorna, tills det inte längre fanns några minor kvar eller om tänd-
batterierna tömts på all kraft, vilket kunde ta lång tid.

En av de viktigaste uppgifterna som troppchefen hade var att ha 
kontroll över förhandsmeddelanden om egna in- och utpassager så 
att ingen vådabekämpning av egna enheter kunde inträffa. Detta var 
också prioriterat inom de sjögående förbanden, som sällan passerade 
en bemannad minering utan att ha fått klarsignal.

Minspärrtropparna var personalsvaga förband och oftast tillförde 
högre chef enheter för att förstärka bevakning och markförsvar. Om 
ett fullastat trupptransportfartyg hade minsprängts hade nog situa-
tionen i området blivit olustig. Moderna marina fartyg sjunker sällan 
efter en mindetonation eller så tar det åtminstone lång tid innan så 
sker. Det som händer är att fartyget blir manöverodugligt och stora 
delar av truppen ombord skulle sannolikt ha klarat sig och kanske 
förr eller senare tagit sig iland, dock utan särskilt mycket utrustning. 
Med sin sprängkraft mot framför allt ytmål kallades minlinjen oftast 
”bottenproppen” dvs. hit men inte längre.
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Rörliga minspärrtroppar
Inom Försvarsmakten ökade kraven kring mitten av 1960-talet till 
att större rörlighet och flexibilitet skulle finnas hos de stridskrafter vi 
dels hade, dels var på väg att sätta upp. Inom kustartilleriet var vid 
denna tid de enda rörliga förbanden, som fanns och som kunde verka 
i skärgårdsterräng kustjägarförbanden och de lätta robotbatterierna 
med robot 52. Det rörliga artilleri, som vi hade, var mer att betrakta 
som flyttbart än rörligt. Dessutom fanns ett rörligt tungt kustrobot-
batteri.

För att tillgodose de nya kraven påbörjades arbetet med att sätta 
upp två helt nya typer av förband – rörligt spärrkompani och rörlig 
spärrbataljon. Det rörliga spärrkompaniet skulle vara helt autonomt 
och innehålla både min- och robotsystem samt lednings- och under-
hållsfunktioner. Förbanden tilldelades egna sjötransportresurser för 
att medge total rörlighet och även kunna lägga ut de särskilda min-
system som var tilldelade. Minorna ingick i förbanden från 1969.

Den rörliga spärrbataljonen, som hade samma min- och robot-
system som det rörliga spärrkompaniet men hade dessutom rörligt 
artilleri 7,5 cm m/65. Förbandet skulle verka från fastlandet eller i 
skärgård med ringa djup. Den rörliga spärrbataljonen var fordons-
bunden. Minsystemet skulle läggas ut med hjälp av tillförda resurser 
eller med amfibiebil. Den sistnämnda var under ständig provverk-
samhet och fungerade inte särskilt bra i praktiken.

Minsystem M6
Ett helt nytt minsystem togs fram till de två nya förbandstyperna och 
organiserades i rörliga minspärrtroppar, en per förband. Två min-
typer ingick i systemet. Det var dels en flytmina, mina K 11 och en 
bottenmina, mina K 12. Mina K 12 togs dessutom även fram som en 
speciell hamnförsvarsmina, F 24, som var tänkt att fällas från lastbil 
direkt från kajkanten eller med hjälp av bogserbåt med kran. Dessa 
hamnförsvarsminor ingick i arméns förband och underställdes nor-
malt respektive försvarsområdesbefälhavare. 

Även en strandförsvarsmina, F 23, med principerna från K 12 togs 
fram. Hamnförsvarsminorna var tänkta att fällas från lastbil direkt 
från kajkanten eller med hjälp av bogserbåt med kran.
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Minsystem M 6 kunde göras okontrollerbart genom att elektroni-
ken till stora delar fanns i den gruppcentral, som efter inkoppling av 
mingrupperna sänktes till botten efter det att en landkabel dragits till 
minstationen. Genom att lossa landkabeln från mininstrumenteringen 
och sätta dit ett överkopplingsdon och sedan sänka landkabeln helt 
och hållet kunde systemet verka i okontrollerbar drift i flera veckor.

Mina K 11, förankrad flytminan, kunde fällas ner till 100 meters 
djup och hade ett automatankare med hydrostat som gjorde att mi-
norna automatiskt hamnade på sex meters djup. Mingrupperna bestod 
av sex minor och var sammankopplade med kablar och vajer till ett 
minband. Mina K 11 var den första flytmina som hade den nya gradio-
meter tekniken (organ 11) som sensor i sitt avståndskännande organ.

Mina K 12, bottenmina, var sammankopplad med kablar och vajer 
enligt samma princip som flytminorna. För att inte minorna skulle 
lägga sig över de sammanbindande kablarna, när minorna låg på bot-
ten, gjorde minans unika utformning, som en rocka, att den seglade 
iväg snett ner mot botten vinkelrätt mot fällningsriktningen. Max-
djupet för mina K 12 med hänsyn till verkanseffekten var ca 15 me-
ter. Även mina K 12 hade gradiometer som avståndskännande organ.

Minutläggning från amfibiebil typ ALVIS var föga framgångsrik. Foto: Vaxholms fästnings museumMinutläggning från amfibiebil typ ALVIS var föga framgångsrik. Foto: Vaxholms fästnings museum

Minsystem M 6 kunde göras okontrollerbart genom att elektroni-
ken till stora delar fanns i den gruppcentral, som efter inkoppling av
mingrupperna sänktes till botten efter det att en landkabel dragits till
minstationen. Genom att lossa landkabeln från mininstrumenteringen
och sätta dit ett överkopplingsdon och sedan sänka landkabeln helt
och hållet kunde systemet verka i okontrollerbar drift i flera veckor.

Mina K 11, förankrad flytminan, kunde fällas ner till 100 meters
djup och hade ett automatankare med hydrostat som gjorde att mi-
norna automatiskt hamnade på sex meters djup. Mingrupperna bestod
av sex minor och var sammankopplade med kablar och vajer till ett
minband. Mina K 11 var den första flytmina som hade den nya gradio-
meter tekniken (organ 11) som sensor i sitt avståndskännande organ.

Mina K 12, bottenmina, var sammankopplad med kablar och vajer
enligt samma princip som flytminorna. För att inte minorna skulle
lägga sig över de sammanbindande kablarna, när minorna låg på bot-
ten, gjorde minans unika utformning, som en rocka, att den seglade
iväg snett ner mot botten vinkelrätt mot fällningsriktningen. Max-
djupet för mina K 12 med hänsyn till verkanseffekten var ca 15 me-
ter. Även mina K 12 hade gradiometer som avståndskännande organ.
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Fällningsprincipen var att minbanden klargjordes på däck på an-
tingen den minarbetsbåt större (MabS) som ingick i det rörliga spärr-
kompaniet eller på de ombyggda 200-båtar (TpbS typ 280) som för-
setts med minräls och kran. På MabS kunde två minband lastas och 
klargöras medan de modifierade 200-båtarna kunde ha fyra klargjor-
da minband. Fällningen började med att ett ankare fälldes eller att en 
lina fästes i ett träd på en ö och att sedan linans längd avpassades så 
att första minan hamnade på exakt rätt avstånd från ön och när linan 

sträckts upp drogs 
minorna ut en och 
en genom att fäll-
ningsplattformen 
hela tiden körde 
med jämn och väl 
avvägd fart fram-
åt längs minlinjen. 
Efterhand som mi-
norna drogs ut fick 
personalen hela ti-
den skjuta fram de 
efterföljande mi-

norna på rälsen så att de hela tiden var så långt akterut som möjligt. 
Detta fällningsförfarande var det absolut farligaste arbetsmoment, 
som vi hade i minvapnet, särskilt vid mörkerfällning. Om någon 
skulle fastna i någon lina eller wire så var risken uppenbar att denne 
skulle dras med minorna ut i sjön och drunkna. Mina K 12 sjönk 
direkt medan minbandet med K 11 minorna flöt under en kort stund 
för att man skulle hinna spänna upp minbandet för att erhålla rätt 
minavstånd om någon wire inte löpt ut på rätt sätt. Kort därefter bör-
jade minaggregaten sjunka mot botten och minorna frigjordes från 
ankarna och intog automatiskt sex meters mindjup.

De minband, som vanligtvis användes under utbildningen, hade 
ingen elektronik och minorna satt hela tiden kvar på sina ankare. 
För att öva under realistiska förhållanden under en slutövning eller 
en KFÖ fanns särskilda elektronikband att tillgå. Dessa hade samma 
funktioner som de skarpa minbanden men saknade laddningar. Det 

Minarbetsbåt större MabS lastat med ett minband K 11 och ett minband 
K 12. Foto: Vaxholms fästnings museum
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var dyrt och komplicerat att återställa dessa elektronikband efter 
hemtagning, varför antalet övningstillfällen med dessa för den rörliga 
minspärrtroppen var få.

Tanken med det rörliga minsystemet M6 var bra. Med detta skulle 
ansvarig områdeschef kunna fatta ett sent beslut om var mineringen 
skulle läggas ut. Själva utläggningen och inkopplingen kunde genom-
föras på kanske 20 minuter om allt stod klargjort på däck. Då kun-
de man även ha minstationsinstrumenteringen ombord så att de få 
handgrepp, som krävdes för att göra systemet okontrollerbart kunde 
klaras av utan att man överhuvudtaget taget gick iland. Sedan kunde 
man bara sänka landkabeln och snabbt lämna platsen i mörkret med 
båten.

Systemet hade inledningsvis sina brister genom att den spärran-
ordning, som skulle se till att flytminorna automatiskt fick sex me-
ters mindjup, hade en mycket osäker funktion. Detta resulterade i att 
många flytminors kablar inte spärrade och minorna hamnade flytan-
de på vattenytan. Detta problem åtgärdades av FMV och efter detta 
fungerade systemen bra. Även bottenminorna hade sina problem med 
balansen och simmade inte alltid ut i den riktning man hade tänkt sig 
utan hamnade för nära den sammanbindande kabeln 

Minsystem M6 var av typen ”lagt kort ligger”, vilket innebar att 
förbandet inte själva kunde återställa och klargöra en fälld minering 
efter upptagning för nya uppgifter och ny utläggning. Detta fick gö-
ras i förråd av minteknisk personal. Detta gjorde att man planerade 
att fälla minorna i ett mycket sent skede när man hade en bedöm-
ning om var en angripares fartyg kunde tänkas intränga i skärgården. 
Systemets speciella natur gjorde att kabellängder och antal minband 
var klargjorda till förbandens utgångsgrupperingar, vilket i viss mån 
kunde hämma ett sent beslut om omgruppering innan minorna fällts, 
då kabellängderna kanske inte skulle räcka till på den nya platsen om 
den totala minlinjen var längre än den planerade utgångsmineringen. 
Om minlinjen på en ny alternativ plats däremot var kortare än den 
planerade, var det inga problem att snabbt skifta till den nya platsen 
och lägga ut mineringen.

Fällningskapaciteten för den rörliga minspärrtroppen som ingick 
i den landgående rörliga spärrbataljonen fick förlita sig på tillförda 
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fällningsresurser. Den amfibiebil, Alvis, som ingick i förbandet var i 
princip oduglig för denna uppgift eftersom den dels fick hög tyngd-
punkt och dels blev instabil under fällningen. Det sista M6-minsyste-
met togs ur krigsorganisationen kring 1995. 

De rörliga spärrkompanierna ersattes senare av de enheter som or-
ganiserades inom amfibiebataljonssystemet och minsystem M6 ersat-
tes av minsystem M9 med nya utvecklade sensorer men med liknande 
utläggningsprinciper som de rörliga spärrkompanierna

Kustartilleriets minsystem 1942–1960
Av Bengt Orre

Min- och slinginstrumenteringar
Under andra världskriget var minstationen mestadels en mycket en-
kel i berg eller mark insprängd byggnad med syftspringa för att spana 
över minlinjen. Instrumenteringens apparatdelar t.ex. kopplingsplin-
tar, knivströmställare, kontaktapparat och tändnyckel var väl inkaps-
lade i fukttäta siluminlådor. Det säger en hel del om att det var en 
fuktig miljö inne i stationen.  Trots dåligt skydd hade anläggningarna 
ändå ett kollektivt gasskydd.   
Den syft- och stötinstrumentering, som användes under andra världs-
kriget byggdes ihop av apparatdelar benämnda M/37 till M/41, kall-
las M/Ä. Benämningen blev fr.o.m. 1950-talet ett samlingsnamn för 
det system, som byggdes ihop av befintliga apparatdelar.   Efter andra 
världskriget användes enbart dubbelledare till minans tändsystem. 
Tidigare fanns möjligheten att använda enkelledare, men det visade 
sig att vara ganska osäkert. 

Från 1942 utvecklades ett avståndsminsystem av ASEA baserat på 
induktion ute vid minan. Instrumenteringen kallades M/42 och hade 
högkänsliga reläer. Stod instrumenteringen i automat inträffade ome-
delbar tändning. M/42 var det första system, som utnyttjade induk-
tionsmagnetik och det visade sig snart vara alltför optimistiskt att ut-
nyttja den principen för flytminor. Flytminan kom p.g.a. strömt vatten 
lätt i svängning. För att få fullgod funktion fick den bara avvika max 
3˚ från horisontellt läge. Det klarades inte, varför man blev tvungen 
att upphöra med flytmintillämpningen 48/491.  Däremot kunde man 
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fortsätta med magnetiken2 genom att använda M/42 till bottenmi-
norna M/K:2 och K:3. M/42 användes också som syftminering. 

1951 kom mininstrumenteringen M 1 tillsammans med minsling-
instrumenteringen MS1. Vanligtvis kombinerades de två systemen 
genom att lägga ut en minslinga framför varje grupp om fyra minor. 
Användningen av magnetik kunde nu återtas till bl.a. flytminor. MS1 
registrerade induktionssignalen med en spegelgalvanometer. Två ty-
per av galvanometerlådor förekom. Den ena bestod av en kanal med 
skala som angav signalnivåerna. Den andra hade fem slingkanaler.  
Larm skedde med ringklocka. Från 1957 fanns slinginstrumentering 
MS2, där varje slinga utgjorde ett avståndsorgan till fyra-åtta minor, 
som kunde vara antingen botten- eller flytminor.

Minsystem M2 kallades från början Minstationsinstrumentering 
M/50 för stötminering. Varje tändenhet (reläbox) kopplade in 12 mi-
nor. M2 var försedd med automatisk urkopplingskrets för sprängd 
mina.

Från 1958 började M3 ersätta M/42. Förstärkare baserade på ger-
maniumtransistorer hade nu införts.  Högkänsliga reläer fanns fort-
farande kvar för att registrera signalnivåer med olika polaritet. Sys-
temet utnyttjade bottenminor K 9 försedda med organ 4-5. Minan 
gav vid påverkan enkel- eller dubbelindikering på en lamptablå, var-
vid minspärrtroppchefen kunde spränga överseglad(e) mina (minor). 
Minsprängning kunde också utföras som en syftminering.  Här och 
i de tidigare minsystemen användes Tändbatteri 40. Det bestod av 
NiFe-celler, som kunde stå oladdade långa tider. Laddningen gjordes 
med Laddelverk 51, som fanns på varje förband/minstation.

Minor
Vid inledningen av kalla kriget fanns det många typer av sprängäm-
nen för minor. Dess stabilitet vid förvaring långa tider följdes upp av 
FMV genom en skyddsteknisk kontroll av kvaliteten för laddningar 
och tändare. Trotyl var ju det mest stabila sprängämnet, varför trotyl-
minor användes i första hand. Emellertid kunde problemet med knall-
ning inträffa med trotyl, när laddhålspluggar skruvades loss. Vätgas 
bildades, när trotyl var inneslutet och sprängämnesrester i gängorna 
kunde ge gnistor, när man skruvade. Vätgas med luft bildade knallgas 
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som kunde smälla, vilket var nog så otäckt om man befann sig i en 
verkstad med många andra laddningar.

Minorna (M/00-M/01), som hade tillverkats från tiden för första 
världskriget med laddningar av andra mer instabila sprängämnen 
än trotyl och hexotonal avvecklades fram till 1958. Då avvecklades 
också minor M/25 K och M/31 K som hade tillverkats under mel-
lankrigstiden. De minor, som användes till fasta minspärrtroppar, var 
således M/K: 1- 4. Dessa hade tagits i bruk från 1942. I slutet på 
1950-talet tillkom K 9-minserien.Till min- och slingsystemen använ-
des skarvlådor av vanligt järn.  De fylldes med kabelmassa, när de 
var färdigkopplade. Proppmaterielen var gjord i rödgods (en legering 
av koppar och zink), som visade sig resistent mot korrosionsangrepp.

Periskop
Periskop 45 och 52 tillfördes en del minstationer.  Tidigare fanns bara 
syftspringa. Fortifikatorisk inbyggnad gjordes till periskopen. Brun-
belysning infördes i stationerna för att behålla ett gott mörkerseende 
hos personalen. 

Åskskydd
Åskskydd infördes genom att installera gniströr på ingångarna till 
de elektriska sprängrören redan på de minor som användes till M/Ä. 
Gniströren fyllde sin funktion och minskade risken för åska, men de 
ledde bara bort åskspänningarna, som var högre än 230 V. De spän-
ningar som var under 230 V var fortfarande farliga. Instrumentering 
M/42 hade ett förbättrat åskskydd genom att det försågs med ett 
spänningsberoende motstånd, som monterades in i tändkretsen på 
minan. Det användes också, när M1 och M2 användes. Emellertid 
förvärrades åskproblemen när M3 kom. Hela minlinjer vådaspräng-
des i slutet av 1950-talet och i början av 1960-talet. Emellertid in-
fördes 1961 Åskskydd nr 1, som löste åskproblemen från vådatänd-
ningssynpunkt. Emellertid förekom relativt ofta funktionsbortfall 
vid åska. Vid Kappelshamnsviken på Gotland monterades åskskydd 
i den ena linjen, medan detta inte hanns med i den andra linjen. Re-
dan efter någon dag kom åskan och alla minorna i den andra linjen 
vådatändes i en smäll. Det var som vår främste minexpert, Karl Erik 
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Nordell sade, ”Det perfekta provet, eftersom den första linjens minor 
med det nya åskskyddet hade klarat sig”.

Slingor
Olika begrepp finns för slingsystemen. För att få information var i 
syftmineringen målet kommer användes minslingan, som lades nära 
framför en mingrupp. Larmslinga användes för att få god förvarning 
innan fartyget kom fram till mineringen. Bevakningsslingan eller spa-
ningsslingan lades ut långt framför mineringen. Vid Mälsten hade 
man slingor som gick ända till Gunnarstenarna. Slinginstrumente-
ringarna var ofta fristående från minspärrtropparna.  Bevaknings-
slingornas instrumenteringar fick namnet S1 och S2. För S2 användes 
skrivare i stället för galvanometer. 

Kustartilleriets minsystem 1960-1970
Av Bengt Orre

Mininstrumenteringar
M4 infördes 1964. Den hade samma principiella funktioner som M3, 
men elektroniken hade nu transistoriserats helt. Med en omkopplare 
fanns nu också möjlighet att ställa in minsensorernas känslighet, be-
roende på förväntad måltyp. Vid automatisk tändning sprängdes den 
eller de minor, som erhöll fullständig påverkan från passerande mål. 
Manuell tändning kunde göras av enskild(a) minor eller hel mingrupp. 
M4 har under åren visat sig vara ett mycket driftsäkert system. I 
samband med jakten på främmande ubåtar under 1980-talet, genom-
fördes en modernisering av c:a 50% av antalet system, innebärande 
möjlighet att indikera mål med än svagare magnetism. Vid spräng-
ning kunde chocksignalen kopplas in, så att intilliggande minor inte 
vådasprängdes. För M4:s strömförsörjning användes tändbatteri 60, 
som bestod av NiCd-batterier. De var mer effektiva än NiFe-celler 
och hade låg urladdning.  Nu kunde man alltid ha tändbatterierna 
laddade, vilket innebar fördelar från beredskapssynpunkt.

Minsystem M5 infördes. Även detta system var avsett för fasta 
minspärrtroppar med bottenminor. Systemet var speciellt avsett för 
att användas i trånga hamnar och hade induktionsorgan bara i den 

Nordell sade, "Det perfekta provet, eftersom den första linjens minor
med det nya åskskyddet hade klarat sig".
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syftmineringen målet kommer användes minslingan, som lades nära
framför en mingrupp. Larmslinga användes för att få god förvarning
innan fartyget kom fram till mineringen. Bevakningsslingan eller spa-
ningsslingan lades ut långt framför mineringen. Vid Mälsten hade
man slingor som gick ända till Gunnarstenarna. Slinginstrumente-
ringarna var ofta fristående från minspärrtropparna. Bevaknings-
slingornas instrumenteringar fick namnet S1 och S2. För S2 användes
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Kustartilleriets minsystem 1960-1970
Av Bengt Orre

Mininstrumenteringar
M4 infördes 1964. Den hade samma principiella funktioner som M3,
men elektroniken hade nu transistoriserats helt. Med en omkopplare
fanns nu också möjlighet att ställa in minsensorernas känslighet, be-
roende på förväntad måltyp. Vid automatisk tändning sprängdes den
eller de minor, som erhöll fullständig påverkan från passerande mål.
Manuell tändning kunde göras av enskild(a) minor eller hel mingrupp.
M4 har under åren visat sig vara ett mycket driftsäkert system. I
samband med jakten på främmande ubåtar under 1980-talet, genom-
fördes en modernisering av c:a 50% av antalet system, innebärande
möjlighet att indikera mål med än svagare magnetism. Vid spräng-
ning kunde chocksignalen kopplas in, så att intilliggande minor inte
vådasprängdes. För M4:s strömförsörjning användes tändbatteri 60,
som bestod av NiCd-batterier. De var mer effektiva än NiFe-celler
och hade låg urladdning. Nu kunde man alltid ha tändbatterierna
laddade, vilket innebar fördelar från beredskapssynpunkt.

Minsystem MS infördes. Även detta system var avsett för fasta
minspärrtroppar med bottenminor. Systemet var speciellt avsett för
att användas i trånga hamnar och hade induktionsorgan bara i den
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främre linjen. Systemet var konstruerat för att kunna göra minering-
en okontrollerbar, om det blev tvunget att överge minstationen. En 
stor del av elektroniken var därför monterad i en stor reläcentral, 
som utgjorde förbindelsen mellan minstationens manöverapparat 
och de olika mingrupperna. Reläcentralen var placerad i sjön, vilket 
underhållsmässigt inte var helt problemfritt. Småningom lyftes cen-
tralen i land och placerades på väggen i minstationen. En mingrupp 
med fyra minor kunde arrangeras så att minor med sensor placerades 
framför minor utan sensor. Vid fartygspassage påverkades sensorn 
i den första minan och med viss fördröjning, svarande mot målets 
förflyttning, tändes den andra. Minan med sensor fanns då kvar för 
att kunna användas mot nästa fartygsmål. M5 kunde göras okon-
trollerbart. Som strömkälla användes Batterilåda M5, som innehöll 
NiCd-celler.

Till de rörliga minspärrtropparna kom nu instrumentering M6. In-
strumenteringen var kompakt byggd. Alla manöverorgan och lampor 
var integrerade i en manöverapparat. Den grupperades ute i det fria 
(i tält) och man hade endast en batterilåda och en jordkabel från ett 
jordspett förutom en 36-ledar manöverkabel. Ett överkopplingsdon 
och en batterilåda fanns, som kunde kopplas in på kabeln och sedan 
slängas i vattnet.  Därmed hade minsystemet gjorts okontrollerbart. 

Minor
Mina K 10 bestående av fyrkantiga laddningsbehållare med dragstäng-
er, hjul och kors i vanligt stål började levereras från 1961. Till-
verkningen gjordes samordnat med flottans minor F 63 och F 66. 
Laddningsbehållarna var gjorda av glasfiberarmerad polyester. Som 
induktionsorgan togs organ 6 och 7 fram och de kunde också användas 
till K 9-minorna. Mina K 11 och K 12 tillkom till de nyinförda rörliga 
minspärrtropparna. Minaggregat K11 var en flytmina på ett helauto-
matiskt ankare. Det sjunker till botten först, sedan frikopplas minan 
genom att en smältsprint upplöses och en urkopplare träder i funk-
tion. Då stiger minan upp till ett i förväg på en hydrostat inställt djup 
som ofta var sex meter. Det fanns ingen lina vid förankringen utan 
minan var fäst i ankaret genom minkabeln. Det var många problem 
med att en bromsklack i ankaret vid uppbromsningen av minan ska-
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dade och ofta gjorde hål på kabeln med dålig isolation och funktion, 
som följd. Vid slutet av 1970-talet och under 1980-talet gjordes en 
hel del förbättringar. Flytelementet i minan var divinycell. Materialet i 
minans metalldelar var av marin mässing eftersom magnetiksonderna 
i gradiometern krävde att det inte fanns någon störande magnetism i 
omgivningen. Minan hade ett genom centrum gående centralrör. Mi-
nans överdel bestod av runda divinycellplattor och minans nederdel 
innehöll laddningen. Tändkedjan inleddes med sprängkapselliknande 
”sprängrör” som satt instuckna i tändkolvsladdningen. 

Mina K 12 var en bottenmina och blev en kabelvariant av den så 
kallade Rockan, dvs. flottans mina F 23 och arméns F 24. Minan var 
gjord av glasfiberarmerad polyester. Efter fällning var det meningen 
att minorna skulle simma ut från utläggningsfartyget och därigenom 
komma bort från minbandskabeln, så att den inte sprängde av ka-
beln vid minsprängning.  Innanför polyesterskalet fanns laddning, 
tändkolv med armeringsdon, centralrör med skillnadssond. Alla me-
talldelar var gjorda av den omagnetiska marina mässingen. Vid leve-
ransen fanns ett armeringsdon, den så kallade ”snurran”, som vred 
in sprängrören efter att ett vattentryck hade armerat donet. Arme-
ringsdonet godkändes inte under mitten av 1970-talet av Sprängäm-
nesinspektionen för förrådshantering och transport, varför ett utbyte 
gjordes för samtliga nya minor till sjömintändare.

Periskop
Periskop 63 tillverkades av Jungner AB. Det hade bättre optik än de 
föregående periskop 45 och 52. De nya periskopen var försedda med 
chocktåligt objektiv. Om det ändå sprängdes av, var det möjligt att 
montera dit en ny överdel. Några sådana fanns i reserv.

Nytt kabelsystem
Ett nytt kabelsystem med hyls- och stiftproppar utvecklades. Minans 
hylspropp var tillverkad i marin mässing medan övriga var tillver-
kade av rostfritt. 16- och 36 ledarkabel tillverkades. 
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Kustartilleriets min- och ubåtsskyddssystem 
1970–2001
Av Bengt Orre

Mininstrumenteringar
I början på 1970-talet utvecklades Instrumentering M7. Det blev sto-
ra förändringar mot M4 genom att stora delar av elektroniken låg i 
sjön och manöverapparaterna var svårhanterbara för minspärrtropp-
cheferna. Utformningen var i linje med M5 och M6 att integrera en 
mängd funktioner i en manöverapparat. Elektronik lades ut i vattnet 
genom att använda mingruppscentral med apparatinsats. Både M5 
och M6 var möjliga att göras okontrollerbara. M7 var genom sin 
systemlösning också förberett till att göra okontrollerbart, men det 
genomfördes inte. Detta innebar att mycket elektronik låg i vattnet 
vid fredsutlagda system. Underhållsbehovet blev större än med M4, 
där ingen elektronik låg i vattnet. Tändspänningen i M7 var från bör-
jan 24 V, men efter en incident 1974 i Järnavik i Blekinge1 ändrades 
den till 48 V med omvänd polaritet för att öka säkerheten. Manö-
verapparaten modifierades många gånger till följd av driften som ett 
ubåtsskyddssystem.

I M4-systemet fanns minorna K 9 A-D och K 10 A-B. Serien fort-
satte i M7-systemet med omagnetiska metalldelar med K 10 D-H. För 
mindre djup användes organ 14 och för större djup ned till 40 m an-
vändes organ 8, som var en summasond. Mina K 13 med organ 13 var 
den första flytminan för fasta minspärrtroppar sedan 1940-talet. Ge-
nom gradiometerprincipen, som infördes för K 13, fungerade minan 
trots att den sattes i rörelse vid strömt vatten. Detta var ett avsevärt 
tekniskt framsteg jämfört med de tidigare flytminorna K 1 och K 4.  
Emellertid var det problem i början av leveranserna med den paral-
lella inriktningen av gradiometerns båda sonder.

Som exempel kan nämnas att det med stor sannolikhet resulterade 
i att den första sprängningen vid Mälsten 1982 i samband med ubåts-
jakten skedde på grund av detta problem. I fredstid lades K 13 ut med 
ankare (723 kg) och tillkapad 13 mm:s polyesterlina, så att djupet 
blev 15 m. För beredskap modifierades de helautomatiska Ankare 53 
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med urkopplare, lina och med en modifiering av hydrostaten.  
En mingruppscentral var placerad i vattnet med en apparatinsats. 

Apparatinsatsen innehöll säkringar, som kopplade ifrån minkabeln 
med dålig isolation, när en mina hade sprängts.  Materialvalet för 
M7-systemet var marinmässing i minans omgivning. En hylspropp 
768 (7 = antal hylsor, 68 = första tillverkningsår) var gjord i marin 
mässing.  Mingruppcentralen och övriga proppar var tillverkade i 
rostfritt, men FMV bytte ut materielen till aluminiumbrons, som var 
resistent mot korrosionen i våra kustfarvatten.

Larmslingor och spaningsslingor
På 1970-talet kom S3-instrumenteringen. Den hade samma utseende 
som S2 med förstärkarlåda och mekaniskt uppdragbar skrivare (Eas-
terline Angus). Förstärkningen var högre och den hade högre band-
bredd, så i vissa fall kunde växlande magnetfält från målet registre-
ras. Från ubåtar fanns det ett varierande magnetfält från propeller, 
maskin och den viskösa kopplingen, som kunde ses på skrivaren.

Ett problem var att den lättböjliga slingkabeln låg ganska lätt på 
botten och var därför känslig för vattenströmmar på botten, som 
uppstod från vågrörelser och fartyg. Det var ännu värre om det var 
grunt. När slingan rörde sig, påverkades denna genom induktion i 
det geomagnetiska fältet, detta registrerades av S3-skrivarna.  

Marinens fasta undervattensspaning (MAFU)
FMV:s minbyrå hade tillsammans med LM Ericsson i Mölndal un-
der slutet av 1970-talet tagit fram en slingförstärkare med hög för-
stärkning och bandbredd på ca 5 Hz. Minavdelning vid Göteborgs 
kustartilleriförsvar lade ut en slinga utanför Älvsborgs fästning, där 
förstärkaren provades under många år med mycket lovande resultat 
om man kunde göra en kabel som låg still på botten. Minbyrån ansåg 
att det var helt genomförbart att ta fram ett enkelt system, som be-
vakade under vattenytan till ett lågt pris. Provtillverkning gjordes av 
en 1 000 meter lång kabel med blymantel, vilket fungerade bra.  Dis-
kussioner med marinstaben och andra byråer inom FMV ägde rum, 
när STRIKA skulle tas fram, så att tillgång till spaningsinformation 
under vattenytan skulle kunna erhållas. Slingdelen ströks emellertid 
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bort från STRIKA-målsättningen på ett sent stadium. Det här var 
före U 137-händelserna. Men när denna incident inträffade, blev det 
annan aktivitet på ubåtsskyddsområdet.  MS/Plan upprättade en UT-
TEM ”Fast undervattensbevakning” på nyåret 1982. För att komma 
igång med utprovning av magnetslingor och hydrofoner, bildades 
projektet MAFU (Marinens Fasta Ubåtsspaning) och ett provsystem 
togs fram. 

De fem hydrofonerna, som var utlagda den 14 september 1982  
var tillverkade av ett norskt företag. De användes under ubåtshän-
delserna under oktober månad (Hårsfjärdenincidenten). Två slingor 
lades senare ut i leden i Danziger gatt ca 200 m söder om hydrofo-
nerna.  Den nyutvecklade S4 tvåkanalsprototypen skapade en skill-
nadssignal och extraherade larm och överseglingssignal från denna. 
På detta sätt behölls ungefär samma känslighet vid slingspaningen 
oberoende av störförhållanden, exempelvis vid ökad geomagnetisk 
aktivitet, solfläckar, norrsken och även vattenvågsbrus. Kom däre-
mot en kabel i rörelse, uppstod risk för falsklarm.  Slingkabeln var 
därför tung i vattnet, då den hade en mantel av bly. Ytterst var kabeln 
emellertid försedd med en mantel av kloroprengummi. Slingsystemet 
blev mycket bättre, när blykabeln infördes, men den var stel, varför 
den inte följde botten så väl, utan kunde bli uppspänd fri från botten 
om den exempelvis gick över två stenar. Kabeln kunde då komma i 
svängning likt en fiolsträng och då ge upphov till störningar. Därför 
var det nödvändigt med noggrann kartering på botten och att över-
längd lades ut.

Utläggningsfartyget (MUL 20) utrustades med ett inhyrt positions-
system från DECCA och ett ekolod med god upplösning. Efter några 
år anskaffades till samtliga regioner Motorola precisionsnavigerings-
system med tre sändare och Side Scan Sonar system från Klein. In-
för Mälstenutläggningarna provades ett Side Scan Sonarsystem från 
Ocean Research (ORE) i Norge.  Kabelhanteringssystem anskaffades 
från Reelotech i England.

Utrustningen inrymdes i en av stugorna nere vid fiskehamnen på 
Mälsten kallad Gösen. I mitten på november 1982 lades slingorna 
ut. Prov genomfördes med ubåtslöp och samarbete samt emellanåt en 
tävling att bäst detektera och bestämma målets parametrar inleddes. 
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En dualitet fanns mellan minbyrån och spaningsbyrån inom FMV, 
som påminner om den som vi hade tidigare inom minbyrån mellan 
min- och minröjningssektionerna och även den vi hade inom KUMFO 
på 1990-talet angående icke-akustiska sensorer, där FMV:s minbyrå 
och FOA arbetade med att ta fram den bästa undervattenssensorn.

Uppgiften att ta fram ett ubåtsdetekterande system anförtroddes 
FMV:s min- och hydrofonsektioner på nyåret 1982. U 137 hade ju 
varit i Gåsefjärden oktober 1981 och alla förväntade sig att något 
måste hända. Kalla krigetstämningar rådde i landet, och genom att 
det fanns erfarenheter av fasta slingsystem och hydrofonsystem enligt 
nedan, fanns ju förutsättningarna att realisera ett ubåtsskyddssystem.
Det var värdefullt att kunna verifiera att ansatsen var den rätta: 

UÊ �ÌÌÊ iÌÌÊ ��`�wiÀ>ÌÊ Ã���}ÃÞÃÌi�Ê�i`Ê iÀv>Ài��iÌiÀÊ �V�Ê Ã�ÕÌÃ>ÌÃiÀÊ
från tidigare slingsystem klarade de uppställda målen.
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fanns till de fasta bottenhydrofonerna, som lades ner i början 
av 1970-talet var en riktig satsning även för kustartilleriet.  Det 
fanns ju (BHS = Bottenhydrofonstationer) tillsammans med (KBS 
= Kustbevakningsstationer) runt våra kuster, som under andra 
världskriget skötte bevakningen under och över havsytan.

Minutläggaren HMS Furusund blev den sista för kustartilleriet Foto: SSHMMinutläggaren HMS Furusund blev den sista för kustartilleriet Foto: SSHM

En dualitet fanns mellan minbyrån och spaningsbyrån inom FMV,
som påminner om den som vi hade tidigare inom minbyrån mellan
min- och minröjningssektionerna och även den vi hade inom KUMFO
på 1990-talet angående icke-akustiska sensorer, där FMV:s minbyrå
och FOA arbetade med att ta fram den bästa undervattenssensorn.

Uppgiften att ta fram ett ubåtsdetekterande system anförtroddes
FMV:s min- och hydrofonsektioner på nyåret 1982. U 137 hade ju
varit i Gåsefjärden oktober 1981 och alla förväntade sig att något
måste hända. Kalla krigetstämningar rådde i landet, och genom att
det fanns erfarenheter av fasta slingsystem och hydrofonsystem enligt
nedan, fanns ju förutsättningarna att realisera ett ubåtsskyddssystem.
Det var värdefullt att kunna verifiera att ansatsen var den rätta:

• Att  ett modifierat slingsystem med erfarenheter och slutsatser
från tidigare slingsystem klarade de uppställda målen.

• Att  integrering med hydrofonsystem, där också en bakgrund
fanns till de fasta bottenhydrofonerna, som lades ner i början
av 1970-talet var en riktig satsning även för kustartilleriet. Det
fanns ju (BHS = Bottenhydrofonstationer) tillsammans med (KBS
= Kustbevakningsstationer) runt våra kuster, som under andra
världskriget skötte bevakningen under och över havsytan.
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FMV:s minbyrå hade ju starkt hävdat på STRIKA- och MAFU-
möten att det var helt möjligt att bygga upp ett ubåtsskyddssystem 
ungefär på liknande sätt, som när en mina konstrueras. Magnetik 
och akustik integreras för att få en säker målverifiering. Operativ 
drift med systemet genomfördes liksom fortsatta försök, där ubåts-
flottiljen genomförde målgång. Vi hade ju inom minbyrån rutin från 
Fjäderholms- och Björkholmsförsöken att leda målgången med ra-
diosamband. Sommaren 1983 gjordes datainsamling från alla passa-
ger, som passerade sling- och hydrofonsystemen i samband med den 
operativa driften. 

Uv-farkosten Sjöugglan anskaffades, med den första leveransen un-
der hösten 1982 till SK. Det första, som redan efter en halv minut 
sågs vid leveransprovet vid Nedre verket på Rindö, vilket väckte en 
viss uppmärksamhet, var en bil på botten som visade sig vara resul-
tatet av ett försäkringsbedrägeri. Sjöugglan blev en viktig resurs vid 
utläggningsarbetena. I början av 1983 anskaffades ytterligare fem 
enheter för användning till HMS Furusund och de övriga fyra re-
gionernas 600-båtar. Den första Sjöugglan levererades till minbyråns 
minröjningssektion våren 1981. Laszlo Vietorisz genomförde prov 
med sjöugglan från HMS Skuld, som var minbyråns försöksfartyg 
för att studera farkostens uppförande vid olika strömförhållanden.  
Fartyget var nere i Karlskrona under hösten 1981 vid U 137:s grund-
stötning i Gåsefjärden.  Ubåtens skrov undersöktes med inspelning 
på video. HMS Skuld låg ofta intill ubåten. Vid ett tillfälle riktade 
den ryska vaktposten sitt vapen mot fartyget, men Laszlo, som kunde 
ryska (flydde från Ungern 1956) ropade ”Var lugn, det är inget som 
händer”! 

Målet med MAFU var att få fram ett helautomatiskt ubåtslarmsys-
tem. Det var i teorin helt möjligt att endast med hjälp av undervatten-
signalerna magnetik och akustik åstadkomma detta, men svårighets-
graden var mycket hög. Därför inriktade man sig på ett system som 
också hade övervattenssensorer (radar och TV) och att systemen ute 
på plats var bemannade. Korrelationen mellan magnetik och akustik 
utfördes manuellt av en operatör.  

MAFU var från början tänkt som ett spaningssystem. Slingor och 
hydrofoner i både Mälstens- och Karlskronasystemen låg under ut-
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provningsfasen fyra till fem km från minspärrtropparnas sensorer 
och minor, men kom slutligen att placeras ca 300–400 m framför 
minorna.

Kustartilleriets fasta undervattensspaningssystem (KAFUS)
MAFU drevs som ett projekt under tiden 1982-1987 och ingick där-
efter i det som kom att kallas KAFUS. Det visade sig innebära ett 
mycket omfattande underhåll att lägga ut särskilda spaningssling-
or långt ut från mineringen. I Karlskronafallet hade slingor lagts 
ut vid Angöringen ca fem km från Kungsholmen. Från 1987-1988 
gjordes planläggningen om för Mälstens och Kungsholmens sling- 
och hydrofonsystem, så att de tjänade som operatörshjälpmedel för 
minspärrtroppen. De låg nära, vilket innebar max 300-400 m från 
mineringen. Slingor i par var utlagda både framför och bakom mine-
ringen. Hydrofonsystemet låg ca 75 m innanför den andra slingan i 
det slingpar, som var utlagt i anfallsriktningen. 

Slingkabelns rörelse på botten var ett stort problem. De äldre sling-
systemen med galvanometrar MS1 och MS2 samt S1 hade inte så hög 
känslighet, varför rörelseproblemen inte var svåra, även om de ändå 
fanns. När slinginstrumenteringarna S2, S3 samt S4 kom med högre 
och högre förstärkningar, blev störningarna alltmer framträdande. 
Vid införandet av S4 gjordes slingkablar med en blyskärm inlagd som 
en innermantel.  Vid djup ned till 40 m användes fyrledarkabel och 
för djup mer än 40 m användes åttaledarkabel. Det innebar ansenliga 
förbättringar, när det gällde prestanda genom att använda blykabeln. 
Men kabeln blev stelare än en vanlig gummikabel. Den följde inte 
botten trots att överlängd matades ut utan den kunde hamna upp-
spänd mellan två stora bottenstenar. Därför utvecklades en annan 
kabel – en slingkabel med en blysträng mitt i kabeln. Det var alltså 
en tung blykabel, som ändå var böjlig. Den innehöll tio ledare och 
hade en ytterdiameter på 20 mm.  För att vara riktigt säker att ka-
beln låg bra på botten, genomfördes inspektion och tillrättaläggning 
av slingkabeln på botten med HMS Furusunds MANTIS-farkost och 
dykare. Minbyrån anskaffade två dykarmopeder till Blekinge kustar-
tilleriförsvar för att underlätta arbetet. Minbyrån beställde betong-
gjutning av två slingor för att studera störningsnivån hos ett slingsys-
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tem, som låg still. Det gjordes utanför Kungsholmen av Safe Bridge 
AB genom att lägga en vanlig gummikabel i en strumpa, som fylldes 
med betong. När det blåste visade det sig ändå att det förekom våg-
mönster i S4-signalen, som var svårt att urskilja från det som uppstår 
vid kabelrörelser. Det visade sig vara vattenvågsmagnetism. Vattnet i 
Östersjön har ju på grund av salthalten en viss ledningsförmåga och 
vattenvågen innebär att laddade joner sätts i rörelse, vilket skapar ett 
induktionsfält, som mäts av magnetslingan. Professor Olof Beckman 
från Uppsala universitet gjorde en utredning om ”havsmagnetiska 
effekter”.  Bogvågen från fartyg kunde också ses på slingsignalen. En 
dag, när det var helt bleke vid Östra Hästholmen, kunde en segelbåts 
våg noteras på slingsignalen.

Slinginstrumenteringar S4 serieanskaffades från och med 1985. 
Först togs 51 stycken S4 2-kanalssystem fram från Ericsson MI-divi-
sionen, Mölndal. 1988 tillverkades S4-8 och S4-4 kanalers av Erics-
son Programatic, Karlstad. Intressant är ju att S4 kunde operativt be-
tjänas på två platser antingen lokalt i en min- eller uv-spaningsstation 
eller centralt i S-platsen. Därför fanns det fjärrenheter till S4, som gav 
larm med möjlighet till kvittering och skrivarpresentation. Signalen 
skickades över på tråd, fiber eller radiolänk. När KAFUS presenta-
tionssystem infördes, togs SlingDatorInterface (SDI) fram. Det sam-
lade ihop slingsignalerna på en S-plats och gav dem en gemensam 
tidbas. Det gick då att jämföra slingsignaler från olika platser. Jord-
magnetismen gav ibland förändringar inom stora områden.  Därför 
fanns slingkubinstrumenteringar som mätte det geomagnetiska fältet 
i tre koordinater. 

För att kunna betjäna hydrofonsystemen på både central och lo-
kal plats tog spaningsbyrån vid FMV fram ett fjärrstyrningsinterface 
(FSI), som gjorde att man fick över larmnivåer och pejlvärden och 
kunde styra Hfn 301 från en gemensam central. De analoga signa-
lerna skickades över på fiber till S-platsen, så att signalerna kunde 
avlyssnas och spelas in på flerkanalsbandspelare.   

Alla tre S-platserna (Mälsten, Kungsholms fort och Vaxholm) 
byggdes om rent fortifikatoriskt. Det skapades särskilda apparat-, 
operatörs- och analysrum.  Ett samlingsrum för genomgångar fanns 
också. 1989-1990 levererades KAFUS-PS som bestod av insamlings-, 
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registrerings- samt operatörsdatorer för:
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Reservmateriel anskaffades till KAFUS systemen och för de 31 fasta 
minspärrtropparna av typ 1. Materielen (även kablar) lades in i DEL-
TA, med automatisk återanskaffning.   

Övriga system för undervattensbevakning
Av Bengt Orre

Sling- och hydrofonsystem 
Sling- och hydrofonsystemen var också en viktig resurs för det ma-
rina basskyddet. Därför byggdes det upp några undervattensbevak-
ningsstationer på platser med bemanning dygnet runt vid till exempel 
sjöbevakningsstationer och lotsstationer. 

Norrlands kustartilleriförsvar lade 1982 ut en slinga utanför Här-
nö Lots och materielsektionen driftsatte en slinginstrumentering av 
typ S3 på lotsstationen. Denna byttes några år senare ut till en S4-1 
kanalinstrumentering med skrivarpresentation på stationen. En fjärr-
renhet av samma slag placerades på kustartilleriförsvarsstaben, så 
att man kunde samarbeta med signaltolkningen, när det behövdes. 
På Hemsö intill minspärrtroppen lades en landslinga ut i skogen. I 
mitten på den placerades en slingkub ut med två spolar i vartdera 
x-, y- och z-riktningarna. Telub gjorde därefter en studie med att 
balansera slingsignalen från jordmagnetismen med hjälp av kubsig-
nalerna. Geomagnetiska fältet har stora komponenter i nord- och 
sydriktningen, som bidrog till slingsignalen om slingan lutade vilket 
ofta var fallet. 

Efter U 137:s inträngande och grundstötning på Gåsefjärden i 
Karlskrona skärgård ville örlogsbasen på Muskö få en bevakning 
även under vattenytan.  I maj 1982 lade Stockholms kustartilleriför-
svar ut en slinga (oarmerad tioledarkabel) och driftsatte en slingin-
strumentering av typ S3 med skrivare i Gullbodavakten. Den installa-

registrerings- samt operatörsdatorer för:

• Spaningschefen
• VB
• Operatörer med geografisk tilldelning
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tionen användes i många år med goda erfarenheter. Året därpå lades 
ytterligare två slingor ut, som kopplades till en slinginstrumetering av 
typ S4-2, som tidigare hade använts vid Mälsten. Detta system beva-
kade in- och utpassering till Hårsfjärdsområdet. Signaler skickades 
över med radiolänk till Muskö och en fjärrenhet med skrivare in-
stallerades på sjöbevakningscentralen på Muskö. En hydrofonarray 
från Amlab, av samma typ som användes i Mälsten, lades också ut i 
anslutning till de båda slingorna vid s.k. Norra spärren. Detta system 
var operativt i drift dygnet runt till långt in på 1990-talet. Underhåll 
med slingomläggning till åttaledarkabel och åtgärder med hydrofon-
systemet utfördes under drifttiden. TV-system fanns med dag- och 
nattkamera så att vattenytan kunde kontrolleras vid passage. 

När undervattenshinderstationen vid Alvsta-Långholm fanns till-
gänglig, installerades en S4-2 kanalenhet där med överföring till sjö-
bevakningscentralen. Där lades ut fyra slingspolar, två motriktade till 
varje kanal, så att den geomagnetiska bakgrunden blev mycket låg.

1984 lade Blekinge kustartilleriförsvar ut en slinga i Öresund och 
en S4-1 kanals instrumentering installerades i minspärrtroppen i 
Limhamn. En fjärrenhet, skrivare och bandspelare installerades på 
Malmö marina bevakningsområde (BoMö). Intressanta mätningar 
erhölls över många olika fartyg och då även örlogsfartyg av olika 
nationaliteter inkluderande ubåtar. Inspelningarna sköttes operativt 
från BoMö, som hade TV-system för identifiering av målfartygen. 
Slingan byttes ut några gånger, eftersom den gick sönder på grund av 
ankringar. 

Undervattenshinderstationer
Minbyrån vid FMV anskaffade också ubåtsnät. Redan 1985 tog 
SAFE-Bridge AB fram höj- och sänkbara nät med larm. De lades ut 
och överföringsutrustning installerades till uteplatser till systemet på 
Kungsholmen. Kombination gjordes också med slingspolar, slingor 
och hydrofoner. När dessa gav larm kunde man med hjälp av TV 
identifiera fartyget och styra nätet från S-platsen, så att det sänktes för 
passage. Det var tryckluft, som länsades ut från slangarna. Ubåtsnäten 
byggdes ut på många uteplatser till ubåtsskyddskompaniet på Kungs-
holmen. Nätmaskorna hade kablar i olika sektioner, som larmade om 
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någon försökte ta sig igenom. Systemet fungerade mycket bra. 
Under 1986-1987 gjordes många ubåtsnätcontainrar i ordning 

inom Ostkustens örlogsbas. Ubåtsnäten var av samma typ som Ble-
kinge kustartilleriförsvar hade instllerat för systemet på Kungshol-
men. Det gjordes emellertid en ändring, då larmkabeln innehöll en 
bärlina av stål i mitten. Denna var för stel och skar sönder leda-
risoleringen. Främst blev det påkänningar vid höjning och sänkning 
av näten.  Detta medförde dålig isolation för hela systemet. SAFE-
Bridge AB levererade ett elektroniksystem, som övervakade isolation 
och ledningssammanhang så att larm kunde övervakas. Det blev med 
tiden många problem på grund av försämrad isolation. Näten fung-
erade inte så bra, men de fanns ju ändå där som ett hinder. De över-
vakades från Musköbasen, som också operativt betjänade andra un-
dervattensbevakningssystem. Ubåtskyddscentralen i Vaxholm, som 
byggdes upp under 1991-1992 betjänade operativt ubåtsnätsystemet 
i Vaxholmsområdet. Här blev ubåtsnätens funktion bra, då kablarna 
försågs med kevlararmering, som infördes i min- och slingsystemen 
på 1980-talets början.  Den nyutvecklade gummikabeln (16-ledar 
gruppkabel) med Kevlarfläta var en köldhärdig, stark och lättböjlig 
kabel.  

Minstationstyper
Under 1950-talet och de därpå följande två decennierna byggdes 
stationer med ökat skydd allteftersom hotbilden ändrades. I slutet 
av 1970-talet infördes krav på skydd mot EMP enligt ÖB grund-
syn 1979. Då gällde det ett arbete GRUndsyn Befästningar (GRUB).  
Minstationer i två våningar (Min 70) skulle utgöra en typlösning, 
vars design skulle användas för att förenkla och förbilliga samtliga 
nybyggen. Detta var en strävan, som kom på skam, då terrängen 
krävde individuella lösningar. Tvåvåningslösningen blev dock be-
stående, eftersom taket blev mindre och skyddstäckningen därmed 
kunde göras tunnare/billigare med bibehållen styrka. Kravet var att 
täckningen skulle tåla en minbomb på 250 kg. Tjockleken var mer 
än 1,65 m. Periskop 63 hade en längd mellan 2,2 till 4,4 m. Samtliga 
stationer hade kollektivt C-skydd.  

Minstationerna var från och med 1979, där stationen på Skarprun-
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maren tjänade som prototyp, försedda med EMP-skydd. Det åstad-
koms genom en helsvetsad stålplåt runt stationen. På sjösidan kunde 
den vara uppemot 5-7 mm tjock och för övriga väggar, golv och tak 
var den 4 mm tjock.  Om man ser enbart till minan, exempelvis den 
okontrollerbara, så är EMP-skyddet gott på grund av att den ligger i 
vattnet. Det elektromagnetiska fältet, som skapas vid kärndetonation 
på hög höjd reflekteras bort av det av salthalten ledande vattnet. När 
minstationen fick denna omkretsande skyddande plåt, blev kablarna 
mellan station och minor den svaga länken. Emellertid försökte man i 
de flesta fall göra kabelrör av metall (stål och kopparnickellegering) ut 
till 6 meters vattendjup, som kravet var för den armerade minkabeln. 
På 1990-talet tog FMV fram en EMP-kabel med tät koppararmering. 
En annan svag länk var också de kablar på land, som anslöts till sta-
tionen. Särskilda EMP-skydd togs fram för detta. Men det verkligt 
svåra problemet blev emellertid åskan för de nybyggda stationerna 
med stålplåt. Den fångade upp överspänningar, som åskan skapade 
och eftersom potentialen är lägst ute i vattnet nere vid minan, så le-
tade sig överspänningarna ner dit. Risken för vådasprängning av mi-
nor ökade avsevärt. Jämför1 med norska försvarets vådasprängning 
av ett stort antal minor den 14 augusti 1990 i samband med åska i 
Oslofjorden. Grundorsaken var att några armerade kablar, som hade 
lämnats öppna med armeringstrådarna spretande isär. Norska för-
svaret hade armering ända ut till minan och uppkomna spänningar 
avleddes på minskalet. Den lägsta potentialen låg ute vid minan och 
dit sökte sig överspänningarna, som kom från åskan. I Sverige har vi 
inte sedan andra världskriget haft armering ända ut till minan, utan 
har haft oarmerad kabel sista biten mellan skarvlåda och mina. Orsa-
ken till att de norska minorna, som hade engelskt ursprung, detone-
rade var sprängrör av en gammal typ, som ledde över spänning från 
minhölje till sprängrörshölje, som i sin tur ledde över till sprängrörets 
värmespiral och därmed tände sprängrör och laddning. Tre personer, 
som satt i en motorbåt och fiskade följde med vattenuppkastet upp i 
luften, men klarade sig mirakulöst nog. Två personer blev chockade 
och fördes till sjukhus. 

Minstation 90 var ett nytt koncept, där ett bergrum sprängdes ut 
med en öppning i taket, där man kunde ta ned containrar. Dessa var 
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minstations-, elverks- och förläggningscontainrarna.  Sedan täcktes 
taköppningen genom att gjuta igen den. Det gick också att gå in ge-
nom att ta upp en öppning i bergväggen. Minstationscontainern hade 
ett särskilt kabelintagsrum, som tog in alla kablar på ytterväggen 
genom särskilda förskruvningar av Brattbergstyp.  Det var viktigt 
att containerns kortsida innehöll alla kabelintagningar, då den skulle 
fungera som motviktsplåt, när EMP och åsköverspänningar uppträd-
de. Inga kablar fick dras in i containern från annat håll.  Det var krav 
på separation på kablar.   

Minstation 90 hade inget periskop, men var däremot försedd med 
spanings-TV med mörkerkapacitet eller FOS (Fjärrstyrd Optisk Sen-
sor). Denna hade en periskopliknande utformning med relativt högt 
mekaniskt skydd mot bombverkan. TV-kameran har ju mycket lågt 
mekaniskt skydd. Sensorn var också försedd med en laseravstånds-
mätare, som mätte avstånd och bäring till övervattensmålet. Prov ut-
fördes i slutet av 1970-talet och vid proven inom Blekinge kustartil-
leriförsvar 1985 kompletterades proven med att använda IR. Detta  
är bra, när det gäller att upptäcka mål ovanför vattenytan, men av-
bildningen av målet på grund av fartygets värmefördelning innebär 
att det inte är lika lätt att identifiera, som med en vanlig TV-bild.  
Minstation 90 var också försedd med JRC-radar för att spana mot 
fartyg och periskop från ubåt. Totalt byggdes fem st Minstation 90. 

Övrig minstationsmateriel
1980 försågs ca 20 minstationer med Strålkastare 122, som inköptes 
från USA. Det var en liten strålkastare med goda prestanda.  Den 
kunde lysa upp ett fartyg på flera sjömils avstånd.  Fartygschefen 
ombord på Loke kunde läsa tidningen på det avståndet vid ett försök 
som FMV:s minbyrå gjorde vid Galterö i Göteborgs skärgård.  Strål-
kastarna anskaffades också till kustartilleriets robotförband.  Minby-
rån hade innan flytten till ämbetsbyggnaden Tre Vapen resurser att ta 
fram materiel för prototypstadiet. En strålkastarstyrning gjordes från 
periskopet genom att en kuggstång monterades runt periskopet och 
den drev en potentiometer som styrde strålkastaren. Eftersom strål-
kastaren och periskopet befann sig på olika platser uppkom parallax-
fel, då periskopets hårkors inte stämde överens med strålkastarkäglan. 
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Det ordnades genom ytterligare en potentiometer, som monterades in 
i ett periskophandtag. Genom att vrida ”mopedhandtaget” så kunde 
man få ljuskäglan att stämma överens med hårkorset. 

Resurser för fällning och utläggning av minor
Av Carl Gustav Fransén

Utbyggnaden av sjöminsystemet har helt naturligt ställt krav på olika 
typer av minbärare. Ett stort antal typer och enheter med huvud-
uppgiften minfällning har byggts under årens lopp. Förutom dessa 
specialbyggda enheter har dessutom i stort sett alla typer av strids-
fartyg successivt anpassats för minfällning från början av 1900-talet. 
Även flygplan har varit aktuella för minfällning. Såväl isbrytare och 
sjömätare som åtskilliga civila fartyg har uttagits som hjälpminfartyg 
(HM).

Utöver stångminebåtar, vars epok blev tämligen kort, har de allra 
flesta stamfartygen som varit specifikt avseddas för minfällning, haft 
en sådan livslängd att de funnits i tjänst även under eller in i kalla kri-
gets dagar. Av denna anledning såväl som av historiska skäl har valts 
att presentera samtliga fartyg, som haft minkrigföring som huvud-
uppgift - inte bara de som tillkommit under kalla krigets tidsepok.

Det kan i sammanhanget vara på sin plats att belysa skillnaden mel-
lan flottans minfällning och kustartilleriets minutläggning. Flottans 
fartyg fäller enbart minor, som efter fällning helt sköter sig själva, dvs. 
det finns ingen möjlighet att efter fällningen kontrollera eller påverka 
minans sätt att fungera - minan är okontrollerbar. Minorna står på 
en minräls på fartyget och fälls manuellt över fartygets akter på en 
särskild avlöpningsbana. Fartyget är under framfart under fällningen. 

Kustartilleriets minor läggs normalt ut mina för mina från en mi-
nutläggare med kran/motsvarande på noga förutbestämda platser i 
en minering. Fartyget ligger stilla, då en enskild mina läggs ut. Mi-
norna förenas via kablar in till en minstation i land, varifrån minan 
eller hela mineringen kan kontrolleras. Minornas egenskaper kan 
ändras och även avfyrning kan genomföras från land - minorna är 
kontrollerbara.
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Flottans minfällande ytstridsenheter
Stångminebåtar
Stångminor framfördes av stångminebåtar. År 1875 anskaffades från 
Thornycroft i England en första stångminebåt, som fick namnet Spring. 
Sju motsvarande farkoster byggdes år 1877–1879 i Sverige. Deplace-
mentet var på c:a 20 ton, längden ca 17 m och bredden 3,3 m. En 
ångmaskin på 80 hk gav en fart av ca 10 knop. För strid var båtarna 
utrustade med sex stångminor.

Besättningen utgjordes av sju man, som skyddades av ett pansar i 
överbyggnaden. Genom Kongl Bref 18/8 1876, föreskrevs att flottans 
samtliga ångbarkasser skulle apteras för användning av stångminor. 
Som prototyp utrustades fregattens Eugenie ångbarkass för detta än-
damål. Även privata ångslupar togs ut för tjänst om kriget skulle 
komma. Tjugo privata ångslupar öronmärktes, vilka kanske kan sä-

gas vara vår första 
hjälpfartygsorgani-
sation. Alla stång-
mineenheter var 
utrustade med sex 
minor. Stångmine-
perioden avsluta-
des 1899.

Handminefartyget Edda
För flottans del fanns inga lämpliga minbärare efter kustartilleriets 
grundande år 1902. I Krigsarkivet finns en handling från 1904, som 
pekar på detta förhållande. Handlingen innehåller även en kravlista 
på ett för ändamålet lämpligt fartyg. Det ska bland annat kunna följa 
Kustflottan, varför farten bör vara minst 15 knop. Minlasten bör ut-
göras av 150 st handminor. Någon nytillverkning blev det inte, men 
1907 byggs kanonbåten Edda om till handminefartyg för flottan. Det 
grövre artilleriet togs bort och ersattes av fyra 57 mm kanoner. För-
skeppet höjdes, huvuddäcket sänktes och minräls monterades. Farty-
get avrustades 1922.

Minutläggningsresurser
Författare: Carl Gustav Fransén

Utbyggnaden av sjöminsystemet har helt naturligt ställt krav på olika typer av minbärare. Ett 
stort antal typer och enheter med huvuduppgiften minfällning har byggts under årens lopp. 
Förutom dessa specialbyggda enheter har dessutom i stort sett alla typer av stridsfartyg 
successivt anpassats för minfällning från början av 1900-talet. Även flygplan har varit 
aktuella för minfällning. Såväl isbrytare och sjömätare som åtskilliga civila fartyg har uttagits 
som hjälpminfartyg (HM).

Utöver stångminebåtar, vars epok blev tämligen kort, har de allra flesta stamfartygen som 
varit specifikt avseddas för minfällning, haft en sådan livslängd att de funnits i tjänst även 
under eller in i kalla krigets dagar. Av denna anledning såväl som av historiska skäl har valts 
att presentera samtliga fartyg, som haft minkrigföring som huvuduppgift - inte bara de som 
tillkommit under kalla krigets tidsepok.

Det kan i sammanhanget vara på sin plats att belysa skillnaden mellan flottans minfällning 
och kustartilleriets minutläggning. Flottans fartyg fäller enbart minor, som efter fällning helt 
sköter sig själva, dvs. det finns ingen möjlighet att efter fällningen kontrollera eller påverka 
minans sätt att fungera - minan är okontrollerbar. Minorna står på en minräls på fartyget och 
fälls manuellt över fartygets akter på en särskild avlöpningsbana. Fartyget är under framfart 
under fällningen. 

Kustartilleriets minor läggs normalt ut mina för mina från en minutläggare med 
kran/motsvarande på noga förutbestämda platser i en minering. Fartyget ligger stilla, då en 
enskild mina läggs ut. Minorna förenas via kablar in till en minstation i land, varifrån minan 
eller hela mineringen kan kontrolleras. Minornas egenskaper kan ändras och även avfyrning 
kan genomföras från land - minorna är kontrollerbara.

Presenterade fotografier kommer från Kungl. Örlogsmannasällskapets omfattande kartotek, 
från Krigsarkivet, från Vaxholms museum, från Sjöhistoriska museet, från Marinmuseet, från 
marina förband, från flygflottiljen F 17 och från privata arkiv. För utförlig redovisning av 
fartygsutvecklingen i svenska marinen hänvisas till boken Örlogsfartyg (Gustaf von Hofsten, 
Jan Waernberg).

Sammanställning av samtliga stamfartygsenheter redovisas i bilaga 3:1
�

Stångminebåtar   
Stångminor framfördes av stångminebåtar. År 1875 anskaffades från Thornycroft i England 
en första stångminebåt, som fick namnet Spring. Sju motsvarande farkoster byggdes år 1877 – 
79 i Sverige. Deplacementet var på c:a 20 ton, längden c:a 17 m och bredden 3,3 m. En 
ångmaskin på 80 hk gav en fart av c:a 10 knop. För strid var båtarna utrustade med sex 
stångminor.

Flottans minfällande ytstridsenheter
Stångminebåtar
Stångminor framfördes av stångminebåtar. År 1875 anskaffades från
Thornycroft i England en första stångminebåt, som fick namnet Spring.
Sju motsvarande farkoster byggdes år 1877-1879 i Sverige. Deplace-
mentet var på c:a 20 ton, längden ca 17 m och bredden 3,3 m. En
ångmaskin på 80 hk gav en fart av ca 10 knop. För strid var båtarna
utrustade med sex stångminor.

Besättningen utgjordes av sju man, som skyddades av ett pansar i
överbyggnaden. Genom Kongl Bref 18/8 1876, föreskrevs att flottans
samtliga ångbarkasser skulle apteras för användning av stångminor.
Som prototyp utrustades fregattens Eugenie ångbarkass för detta än-
damål. Även privata ångslupar togs ut för tjänst om kriget skulle
komma. Tjugo privata ångslupar öronmärktes, vilka kanske kan sä-

gas vara vår första
hj älpfartygsorgani-
sation. Alla stång-
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mineenheter v a r
utrustade med sex
minor. Stångmine-
perioden avsluta-
des 1899.

Handminefartyget Edda
För flottans del fanns inga lämpliga minbärare efter kustartilleriets
grundande år 1902. I Krigsarkivet finns en handling från 1904, som
pekar på detta förhållande. Handlingen innehåller även en kravlista
på ett för ändamålet lämpligt fartyg. Det ska bland annat kunna följa
Kustflottan, varför farten bör vara minst 15 knop. Minlasten bör ut-
göras av 150 st handminor. Någon nytillverkning blev det inte, men
1907 byggs kanonbåten Edda om till handminefartyg för flottan. Det
grövre artilleriet togs bort och ersattes av fyra 57 mm kanoner. För-
skeppet höjdes, huvuddäcket sänktes och minräls monterades. Farty-
get avrustades 1922.
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HMS Clas Fleming
För svensk del blev minan en så pass viktig försvarskomponent att 
det beslöts att bygga ett minfartyg. HMS Clas Fleming levererades 
1914. Till detta nya fartyg skulle man ha en ny och mycket sofisti-
kerad mina, blockadmina M/12. Men denna visade sig vara ett (cit) 
”tekniskt vidunder, som bara konstruktören själv i lyckliga stunder 
kunde få att fungera” och projektet fick avvecklas. Så när det nya 
minfartyget levererades, fanns ingen modern utsjömina att tillgå. 
Handmina M/08 med 50 kg bomullskrut blev minkryssarens första 
huvudvapen! Minrälsen på fartyget kompletterades för att passa den-
na provisoriska lösning. Minan ansågs dock olämplig för utsjöbruk 
och röster höjdes för att lämna över minan till kustartilleriet (vilket 
också gjordes omkring 1927). Tämligen snart kom emellertid den 
förankrade kontaktminan M/14, också den med 50 kg sprängämne, 
men nu hade man gått över till trotyl. Därmed hade Clas Fleming fått 
en modern utsjömina. Arrangemanget för minfällning var också mo-
dernt och unikt för fartyget. Ett paternosterverk drog alla minorna 
akteröver vid fällning. Inget senare minfartyg har haft denna lösning, 
utan alla minor fick flyttas och fällas med handkraft.

HMS Clas Fleming 
benämndes inledning-
svis för minfartyg, 
men i samband med 
ombyggnaden 1918 
fick hon status som 
minkryssare. Senare 
återtogs benämning-
en minfartyg. Hon 
var egentligen inte 

optimerad vare sig som kryssare eller minfartyg. Utrymmena för min-
fällning var så begränsade att fartyget inte utan ombyggnader kunde 
medföra de allt större minor, som utvecklades fram till andra världs-
kriget och i samband med krigsutbrottet genomfördes åren 1939-
1940 en mycket omfattande ombyggnad och ett helt nytt fartyg blev 
resultatet. 

Besättningen utgjordes av sju man, som skyddades av ett pansar i överbyggnaden. Genom 
Kongl Bref 18/8 1876, föreskrevs att flottans samtliga ångbarkasser skulle apteras för 
användning av stångminor. Som prototyp utrustades fregattens Eugenie ångbarkass för detta 
ändamål. Även privata ångslupar togs ut för tjänst om kriget skulle komma. Tjugo privata 
ångslupar öronmärktes, vilka kanske kan sägas vara vår första hjälpfartygsorganisation. Alla 
stångmineenheter var utrustade med sex minor. Stångmineperioden avslutades 1899.

Minfällande ytstridsenheter för flottan

Handminefartyget Edda
För Flottans del fanns inga lämpliga minbärare efter kustartilleriets grundande år 1902. I 
Krigsarkivet finns en handling från 1904, som pekar på detta förhållande. Handlingen 
innehåller även en kravlista på ett för ändamålet lämpligt fartyg. Det ska bland annat kunna 
följa Kustflottan, varför farten bör vara minst 15 knop. Minlasten bör utgöras av 150 st 
handminor. Någon nytillverkning blev det inte, men 1907 byggs kanonbåten Edda om till 
handminefartyg för flottan. Det grövre artilleriet togs bort och ersattes av fyra 57 mm 
kanoner. Förskeppet höjdes, huvuddäcket sänktes och minräls monterades. Fartyget 
avrustades 1922.

HMS Clas Fleming
För svensk del blev minan en så pass 
viktig försvarskomponent att det beslöts 
att bygga ett minfartyg. HMS Clas 
Fleming levererades 1914. Till detta nya 
fartyg skulle man ha en ny och mycket 
sofistikerad mina, blockadmina M/12. 
Men denna visade sig vara ett (cit) 
”tekniskt vidunder, som bara 
konstruktören själv i lyckliga stunder 
kunde få att fungera” och projektet fick avvecklas. Så när det nya minfartyget levererades, 
fanns ingen modern utsjömina att tillgå. Handmina M/08 med 50 kg bomullskrut blev 
minkryssarens första huvudvapen! Minrälsen på fartyget kompletterades för att passa denna 
provisoriska lösning. Minan ansågs dock olämplig för utsjöbruk och röster höjdes för att 
lämna över minan till kustartilleriet (vilket också gjordes omkring 1927). Tämligen snart kom 
emellertid den förankrade kontaktminan M/14, också den med 50 kg sprängämne, men nu 
hade man gått över till trotyl. Därmed hade Clas Fleming fått en modern utsjömina. 
Arrangemanget för minfällning var också modernt och unikt för fartyget. Ett paternosterverk 
drog alla minorna akteröver vid fällning. Inget senare minfartyg har haft denna lösning, utan 
alla minor fick flyttas och fällas med handkraft.

HMS Clas Fleming benämndes inledningsvis för minfartyg, men i samband med 
ombyggnaden 1918 fick hon status som minkryssare. Senare återtogs benämningen minfartyg. 
Hon var egentligen inte optimerad vare sig som kryssare eller minfartyg. Utrymmena för 
minfällning var så begränsade att fartyget inte utan ombyggnader kunde medföra de allt större 
minor, som utvecklades fram till andra världskriget och i samband med krigsutbrottet 
genomfördes åren 1939-1940 en mycket omfattande ombyggnad och ett helt nytt fartyg blev 
resultatet. 

Generell satsning på minbärare
Enbart Clas Fleming var inte tillräcklig för Flottans behov av minfällning. På en ritning från 
1905 av jagaren HMS Magne kan man se att minräls är med (då fanns bara handminor). Från 

HMS Clas Fleming
För svensk del blev minan en så pass viktig försvarskomponent att
det beslöts att bygga ett minfartyg. HMS Clas Fleming levererades
1914. Till detta nya fartyg skulle man ha en ny och mycket sofisti-
kerad mina, blockadmina M/12. Men denna visade sig vara ett (cit)
"tekniskt vidunder, som bara konstruktören själv i lyckliga stunder
kunde få att fungera" och projektet fick avvecklas. Så när det nya
minfartyget levererades, fanns ingen modern utsjömina att tillgå.
Handmina M/08 med 50 kg bomullskrut blev minkryssarens första
huvudvapen! Minrälsen på fartyget kompletterades för att passa den-
na provisoriska lösning. Minan ansågs dock olämplig för utsjöbruk
och röster höjdes för att lämna över minan till kustartilleriet (vilket
också gjordes omkring 1927). Tämligen snart kom emellertid den
förankrade kontaktminan M/14, också den med 50 kg sprängämne,
men nu hade man gått över till trotyl. Därmed hade Clas Fleming fått
en modern utsjömina. Arrangemanget för minfällning var också mo-
dernt och unikt för fartyget. Ett paternosterverk drog alla minorna
akteröver vid fällning. Inget senare minfartyg har haft denna lösning,
utan alla minor fick flyttas och fällas med handkraft.

HMS Clas Fleming
benämndes inledning-
svis fö r  minfartyg,
men i samband med
ombyggnaden 1918
fick hon status som
minkryssare. Senare
återtogs benämning-
en minfartyg. Hon
var egentligen inte

optimerad vare sig som kryssare eller minfartyg. Utrymmena för min-
fällning var så begränsade att fartyget inte utan ombyggnader kunde
medföra de allt större minor, som utvecklades fram till andra världs-
kriget och i samband med krigsutbrottet genomfördes åren 1939-
1940 en mycket omfattande ombyggnad och ett helt nytt fartyg blev
resultatet.
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Generell satsning på minbärare
Enbart Clas Fleming var inte tillräcklig för Flottans behov av minfäll-
ning. På en ritning från 1905 av jagaren HMS Magne kan man se att 
minräls är med (då fanns bara handminor). Från och med år 1918 
är på jagarna HMS Wrangel och HMS Wachtmeister  minräls ”obli-
gatorisk”. Nu fanns det ju också riktiga sjöminor att tillgå i form av 
minorna M/14 och M/18. 

Till och med kryssaren Fylgia utreddes för minfällning år 1920, 
varvid det i utredningen konstaterades: 

Ej lämpligt med minbanor på trossdäck i UO-gången. Detta ger 
för lågt liggande minportar i förhållande till havsytan. Däremot 
kan minbana dras på huvuddäck om babord i officersgången 
från så långt för ifrån som möjligt. Akteröver dras den genom 
chefens matsal ut över balkongen. Rälsen måste monteras till-
räckligt högt för att ej minornas medbringare skall riva upp 
korkmattorna m.m.

Mot bakgrund av denna typ av konstruktionslösningar tedde det sig 
för många måhända bättre att bygga ett riktigt minfartyg. Fortsätt-
ningsvis var policyn att alla svenska stridsfartyg skulle kunna med-
föra och fälla minor – allt från kryssare till fiskeminsvepare.

HMS Älvsnabben M 01
HMS Clas Fleming fick, som nämnts, i ”nyskick” göra tjänst även 
under andra världskriget, men sedan togs hon ur tjänst. Marinens mi-
neringskapacitet vid krigsutbrottet var inte tillräcklig. Det saknades 
fartyg, som kunde ta riktigt stora minlaster. I brist på annat fick civila 
färjor och lastfartyg hyras in (se avsnittet om Hjälpfartyg). År 1942 
kunde marinen ta över kontraktet på ett lastfartyg vid Eriksbergs 
Mekaniska Verkstad. Ritningarna kompletterades med utrymmen 
för minlastning och minräls, kraftfull bestyckning med bl. a fyra 15 
cm kanoner och luftvärn, eldledningar och förläggningsutrymmen. 
Minkryssaren HMS Älvsnabben, senare med beteckningen M 01 på 
bogarna, såg dagens ljus efter endast tre månader på stapelbädden. 
Benämningen minkryssare ändrades dock till minfartyg, eftersom 

Generell satsning på minbärare
Enbart Clas Fleming var inte tillräcklig för Flottans behov av minfäll-
ning. På en ritning från 1905 av jagaren HMS Magne kan man se att
minräls är med (då fanns bara handminor). Från och med år 1918
är på jagarna HMS Wrangel och HMS Wachtmeister minräls "obli-
gatorisk". Nu fanns det ju också riktiga sjöminor att tillgå i form av
minorna M/14 och M/18.

Till och med kryssaren Fylgia utreddes för minfällning år 1920,
varvid det i utredningen konstaterades:

Ej lämpligt med minbanor på trossdäck i UO-gången. Detta ger
för lågt liggande minportar i förhållande till havsytan. Däremot
kan minbana dras på huvuddäck om babord i officersgången
från så långt för ifrån som möjligt. Akteröver dras den genom
chefens matsal ut över balkongen. Rälsen måste monteras till-
räckligt högt för att ej minornas medbringare skall riva upp
korkmattorna m.m.

Mot bakgrund av denna typ av konstruktionslösningar tedde det sig
för många måhända bättre att bygga ett riktigt minfartyg. Fortsätt-
ningsvis var policyn att alla svenska stridsfartyg skulle kunna med-
föra och fälla minor — allt från kryssare till fiskeminsvepare.

HMS Älvsnabben M 01
HMS Clas Fleming fick, som nämnts, i "nyskick" göra tjänst även
under andra världskriget, men sedan togs hon ur tjänst. Marinens mi-
neringskapacitet vid krigsutbrottet var inte tillräcklig. Det saknades
fartyg, som kunde ta riktigt stora minlaster. I brist på annat fick civila
färjor och lastfartyg hyras in (se avsnittet om Hjälpfartyg). År 1942
kunde marinen ta över kontraktet på ett lastfartyg vid Eriksbergs
Mekaniska Verkstad. Ritningarna kompletterades med utrymmen
för minlastning och minräls, kraftfull bestyckning med bl. a fyra 15
cm kanoner och luftvärn, eldledningar och förläggningsutrymmen.
Minkryssaren HMS Älvsnabben, senare med beteckningen M 01 på
bogarna, såg dagens ljus efter endast tre månader på stapelbädden.
Benämningen minkryssare ändrades dock ti l l  minfartyg, eftersom
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farten på max 14 knop inte var vad en kryssare borde ha. 380 minor 
i mindurkar och på minräls var dock en aktningsvärd kapacitet. Un-
der kriget medverkade fartyget i ett flertal verkliga minutläggningar.

Fartyget var stort och rymligt och ekonomiskt i drift. Efter kriget 
fick hon därför även axla manteln som marinens utbildningsfartyg 
för kadetter under långresa. Mindurkarna blev klassrum. År 1953 
gav hon sig ut på sin första expedition till främmande länder. Men 
kalla kriget satte sina spår på långresan 1956–1957. Den 4 november 
gick sovjetiska stridsvagnar in i Budapest. Samtidigt var det kris i Su-

ezkanalen. Resan fick 
avbrytas - minfartyget 
behövdes i beredska-
pen hemma. Resan 
kunde dock återupp-
tas i januari 1957. 
Långresan 1979-1980 

blev HMS Älvsnabbens sista resa. Efter 40 års tjänst såldes fartyget 
till skrot år 1983. 

HMS Älvsborg nr 1
Ett nytt och avancerat minfartyg planerades och beställdes på 1950-ta-

let. Skrovet, med 
ett deplacement 
på c:a 2 000 ton, 
var mer jagarlikt 
för att medge 
högre fart, 25 

knop. Kraftig luftvärnsbestyckning och även sjörobot ingick i vapen-
arsenalen. Men det för marinen ödesdigra försvarsbeslutet 1958 satte 
stopp för byggnationen liksom för jagarna Lappland och Värmland.

HMS Älvsborg M 02 (nr 2) och Visborg M 03
Flera faktorer låg bakom byggandet av dessa två minfartyg. Mine-
ringskapaciteten i marinen var på nedgående på grund av att antalet 
jagare och fregatter med mineringskapacitet blev allt färre. Kryssarna 
var redan borta och kalla kriget ställde stora krav på beredskap att 

och med år 1918 är på jagarna HMS Wrangel och HMS Wachtmeister  minräls ”obligatorisk”. 
Nu fanns det ju också riktiga sjöminor att tillgå i form av minorna M/14 och M/18. 

Till och med kryssaren Fylgia utreddes för minfällning år 1920, varvid det konstaterades: 
”Ej lämpligt med minbanor på trossdäck i UO-gången. Detta ger för lågt liggande minportar 
i förhållande till havsytan. Däremot kan minbana dras på huvuddäck om babord i 
officersgången från så långt för ifrån som möjligt. Akteröver dras den genom chefens matsal 
ut över balkongen. Rälsen måste monteras tillräckligt högt för att ej minornas medbringare 
skall riva upp korkmattorna m.m.”
Mot bakgrund av denna typ av konstruktionslösningar tedde det sig för många måhända bättre 
att bygga ett riktigt minfartyg.  

Fortsättningsvis var policyn att alla svenska stridsfartyg skulle kunna medföra och fälla minor 
– allt från kryssare till fiskeminsvepare.

HMS Älvsnabben
HMS Clas Fleming fick, som 
nämnts, i ”nyskick” göra tjänst 
även under andra världskriget, 
men sedan togs hon ur tjänst. 
Marinens mineringskapacitet vid 
krigsutbrottet var inte tillräcklig. 
Det saknades fartyg, som kunde ta 
riktigt stora minlaster. I brist på annat fick civila färjor och lastfartyg hyras in (se avsnittet om 
Hjälpfartyg). 

År 1942 kunde marinen ta över kontraktet på ett lastfartyg vid Eriksbergs Mekaniska 
Verkstad. Ritningarna kompletterades med utrymmen för minlastning och minräls, kraftfull 
bestyckning med bl. a fyra 15 cm kanoner och luftvärn, eldledningar och 
förläggningsutrymmen Minkryssaren HMS Älvsnabben, senare med beteckningen M 01 på 
bogarna, såg dagens ljus efter endast tre månader på stapelbädden. Benämningen minkryssare 
ändrades dock till minfartyg, eftersom farten på max 14 knop inte var vad en kryssare borde 
ha. 380 minor i mindurkar och på minräls var dock en aktningsvärd kapacitet. Under kriget 
medverkade fartyget i ett flertal verkliga minutläggningar.

Fartyget var stort och rymligt och ekonomiskt i drift. Efter kriget fick hon därför även axla 
manteln som marinens utbildningsfartyg för kadetter under långresa. Mindurkarna blev 
klassrum. År 1953 gav hon sig ut på sin första expedition till främmande länder. Men kalla 
kriget satte sina spår på långresan 1956 –1957. Den 4 november gick sovjetiska stridsvagnar 
in i Budapest. Samtidigt var det kris i Suezkanalen. Resan fick avbrytas - minfartyget 
behövdes i beredskapen hemma. Resan kunde dock återupptas i januari 1957. Långresan 
1979-1980 blev HMS Älvsnabbens sista resa. Efter 40 års tjänst såldes fartyget till skrot år 
1983. 

HMS Älvsborg nr 1
(Bild Bengt Forsbeck)
Ett nytt och avancerat minfartyg 
planerades och beställdes på 1950-
talet. Skrovet, med ett deplacement 
på c:a 2 000 ton, var mer jagarlikt 
för att medge högre fart, 25 knop. Kraftig luftvärnsbestyckning och även sjörobot ingick i 

och med år 1918 är på jagarna HMS Wrangel och HMS Wachtmeister  minräls ”obligatorisk”. 
Nu fanns det ju också riktiga sjöminor att tillgå i form av minorna M/14 och M/18. 

Till och med kryssaren Fylgia utreddes för minfällning år 1920, varvid det konstaterades: 
”Ej lämpligt med minbanor på trossdäck i UO-gången. Detta ger för lågt liggande minportar 
i förhållande till havsytan. Däremot kan minbana dras på huvuddäck om babord i 
officersgången från så långt för ifrån som möjligt. Akteröver dras den genom chefens matsal 
ut över balkongen. Rälsen måste monteras tillräckligt högt för att ej minornas medbringare 
skall riva upp korkmattorna m.m.”
Mot bakgrund av denna typ av konstruktionslösningar tedde det sig för många måhända bättre 
att bygga ett riktigt minfartyg.  

Fortsättningsvis var policyn att alla svenska stridsfartyg skulle kunna medföra och fälla minor 
– allt från kryssare till fiskeminsvepare.

HMS Älvsnabben
HMS Clas Fleming fick, som 
nämnts, i ”nyskick” göra tjänst 
även under andra världskriget, 
men sedan togs hon ur tjänst. 
Marinens mineringskapacitet vid 
krigsutbrottet var inte tillräcklig. 
Det saknades fartyg, som kunde ta 
riktigt stora minlaster. I brist på annat fick civila färjor och lastfartyg hyras in (se avsnittet om 
Hjälpfartyg). 

År 1942 kunde marinen ta över kontraktet på ett lastfartyg vid Eriksbergs Mekaniska 
Verkstad. Ritningarna kompletterades med utrymmen för minlastning och minräls, kraftfull 
bestyckning med bl. a fyra 15 cm kanoner och luftvärn, eldledningar och 
förläggningsutrymmen Minkryssaren HMS Älvsnabben, senare med beteckningen M 01 på 
bogarna, såg dagens ljus efter endast tre månader på stapelbädden. Benämningen minkryssare 
ändrades dock till minfartyg, eftersom farten på max 14 knop inte var vad en kryssare borde 
ha. 380 minor i mindurkar och på minräls var dock en aktningsvärd kapacitet. Under kriget 
medverkade fartyget i ett flertal verkliga minutläggningar.

Fartyget var stort och rymligt och ekonomiskt i drift. Efter kriget fick hon därför även axla 
manteln som marinens utbildningsfartyg för kadetter under långresa. Mindurkarna blev 
klassrum. År 1953 gav hon sig ut på sin första expedition till främmande länder. Men kalla 
kriget satte sina spår på långresan 1956 –1957. Den 4 november gick sovjetiska stridsvagnar 
in i Budapest. Samtidigt var det kris i Suezkanalen. Resan fick avbrytas - minfartyget 
behövdes i beredskapen hemma. Resan kunde dock återupptas i januari 1957. Långresan 
1979-1980 blev HMS Älvsnabbens sista resa. Efter 40 års tjänst såldes fartyget till skrot år 
1983. 

HMS Älvsborg nr 1
(Bild Bengt Forsbeck)
Ett nytt och avancerat minfartyg 
planerades och beställdes på 1950-
talet. Skrovet, med ett deplacement 
på c:a 2 000 ton, var mer jagarlikt 
för att medge högre fart, 25 knop. Kraftig luftvärnsbestyckning och även sjörobot ingick i Bild: Bengt Forssbeck
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knop. Kraftig luftvärnsbestyckning och även sjörobot ingick i vapen-
arsenalen. Men det för marinen ödesdigra försvarsbeslutet 1958 satte
stopp för byggnationen liksom för jagarna Lappland och Värmland.

Bild: Bengt Forssbeck

HMS Älvsborg M 02 (nr 2) och Visborg M 03
Flera faktorer låg bakom byggandet av dessa två minfartyg. Mine-
ringskapaciteten i marinen var på nedgående på grund av att antalet
jagare och fregatter med mineringskapacitet blev allt färre. Kryssarna
var redan borta och kalla kriget ställde stora krav på beredskap att

1 7 5



176

snabbt kunna lägga ut mineringar; ubåtsdepåfartyget HMS Patricia 
skulle utrangeras; CKF:s stabsfartyg HMS Marieholm behövde ersätta-
re; hjälpminfartygsflottans personal behövde utbildningsplattformar; 

målfartyg för 
torpedskjutning-
ar erfordrades. 

Av kostnads-
skäl byggdes far-
tygen därför ef-
ter ritningar från 
tidigare byggda 

bilfärjor med erforderliga modifieringar. En fördel blev naturligtvis 
likheten med de hjälpfartyg, vars besättningar skulle utbildas. Mine-
ringskapaciteten blev stor (c:a 300 minor typ F 31). Förläggningska-
paciteten medgav 250-300 man utöver fartygens ordinarie beman-
ning. Luftförsvaret med tre 40 mm lv-pjäser och modern eldledning 
var naturligtvis bättre än vad som var aktuellt för hjälpfartygen. Men 
en stor nackdel var den relativt låga farten, 16 knop, vilket i vissa 
taktiska situationer inte med säkerhet medgav att det skulle klaras att 
lägga ut en utsjöminering, innan angriparen fick möjlighet till mot-
verkan.

Båda fartygen byggdes med kapacitet att kunna förlägga en ubåts-
flottiljstab och ubåtsbesättningar och för att kunna ge ubåtar viss 
service. HMS Älvsborg fick denna uppgift och tog 1972 över som 
ubåtsdepåfartyg från HMS Patricia. Som flaggskepp för Chefen för 
kustflottan med stab ianspråktogs 1977 HMS Visborg, som då tog 
över efter HMS Marieholm. 

Fartygen var välkomna tillskott till flottans mineringsförmåga och 
de deltog intensivt i alla marinens övningar med minfällningsuppgif-
ter. År 1996 såldes HMS Älvsborg till chilenska marinen som ubåts-
moderfartyg. Efter Kustflottans upplösning 1999 blev HMS Visborg 
lednings- och underhållsfartyg utan uppgift som minfartyg för 4.sjö-
stridsflottiljen fram till avrustningen år 2010.

HMS Carlskrona M 04
Som ersättare till HMS Älvsnabben ställdes krav på ett fartyg med god 

vapenarsenalen. Men det för marinen ödesdigra försvarsbeslutet 1958 satte stopp för 
byggnationen liksom för jagarna Lappland och Värmland. 

HMS Älvsborg M 02 (nr 2) och Visborg M 03
(Bild Curt S Ohlsson)
Flera faktorer låg bakom byggandet av 
dessa två minfartyg. 
Mineringskapaciteten i marinen var på 
nedgående på grund av att antalet 
jagare och fregatter med 
mineringskapacitet blev allt färre. 
Kryssarna var redan borta och kalla 
kriget ställde stora krav på beredskap att snabbt kunna lägga ut mineringar; ubåtsdepåfartyget 
HMS Patricia skulle utrangeras; CKF:s stabsfartyg HMS Marieholm behövde ersättare; 
hjälpminfartygsflottans personal behövde utbildningsplattformar; målfartyg för 
torpedskjutningar erfordrades. 
Av kostnadsskäl byggdes fartygen därför efter ritningar från tidigare byggda bilfärjor med 
erforderliga modifieringar. En fördel blev naturligtvis likheten med de hjälpfartyg, vars 
besättningar skulle utbildas. Mineringskapaciteten blev stor (c:a 300 minor typ F 31). 
Förläggningskapaciteten medgav 250-300 man utöver fartygens ordinarie bemanning. 
Luftförsvaret med tre 40 mm lv-pjäser och modern eldledning var naturligtvis bättre än vad 
som var aktuellt för hjälpfartygen. Men en stor nackdel var den relativt låga farten, 16 knop, 
vilket i vissa taktiska situationer inte med säkerhet medgav att det skulle klaras att lägga ut en 
utsjöminering, innan angriparen fick möjlighet till motverkan.
Båda fartygen byggdes med kapacitet att kunna förlägga en ubåtsflottiljstab och 
ubåtsbesättningar och för att kunna ge ubåtar viss service. HMS Älvsborg fick denna uppgift 
och tog 1972 över som ubåtsdepåfartyg från HMS Patricia. Som flaggskepp för Chefen för 
kustflottan med stab ianspråktogs 1977 HMS Visborg, som då tog över efter HMS Marieholm. 
Fartygen var - välkomna tillskott till flottans mineringsförmåga och de deltog intensivt i alla 
marinens övningar med minfällningsuppgifter. År 1996 såldes HMS Älvsborg till chilenska 
marinen som ubåtsmoderfartyg. Efter Kustflottans upplösning 1999 blev HMS Visborg 
lednings- och underhållsfartyg utan uppgift som minfartyg för 4.sjöstridsflottiljen fram till 
avrustningen år 2010.
HMS Carlskrona M 04
(Bild Curt S Ohlsson)
Som ersättare till HMS 
Älvsnabben ställdes krav på ett 
fartyg med god 
minfällningskapacitet, men också 
att vara ett fartyg som från början 
var byggt för utbildning av 
kadetter under vinterexpeditioner till främmande länder. Modern stridsutrustning i likhet med 
flottans övriga fartyg skulle också finnas på HMS Carlskrona, dels för att fartyget skulle ha 
bra egenskydd och bra ledningsfunktion, bland annat som ledningsfartyg i minfartygsflottilj, 
dels för att elever skulle utbildas på samma materiel, som övriga stridsfartyg hade. Fartyget 
skulle också vara ledningsplattform för den skolflottiljchef, som svarade för sjögående 
utbildning av elever och då även hade ett antal M-båtar (f.d. mindre minsvepare, som byggts 
om för navigeringsutbildning) i flottiljen. Luftvärnet med två 40 mm pjäser och två 57 mm 
pjäser kunde ledas av flera av varandra oberoende eldledningar. Planer fanns och utrymme 
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minfällnings-
kapacitet, men 
också att vara 
ett fartyg som 
från början 
var byggt för 
utbildning av 

kadetter under vinterexpeditioner till främmande länder. Modern 
stridsutrustning i likhet med flottans övriga fartyg skulle också fin-
nas på HMS Carlskrona, dels för att fartyget skulle ha bra egenskydd 
och bra ledningsfunktion, bland annat som ledningsfartyg i minfar-
tygsflottilj, dels för att elever skulle utbildas på samma materiel, som 
övriga stridsfartyg hade. Fartyget skulle också vara ledningsplatt-
form för den skolflottiljchef, som svarade för sjögående utbildning av 
elever och då även hade ett antal M-båtar (f.d. mindre minsvepare, 
som byggts om för navigeringsutbildning) i flottiljen. Luftvärnet med 
två 40 mm pjäser och två 57 mm pjäser kunde ledas av flera av var-
andra oberoende eldledningar. Planer fanns och utrymme skapades 
för att kunna medföra sjörobot, men dessa planer avskrevs. Farten är 
drygt 20 knop. För att få erforderliga lektionssalar och fredsmässiga 
expeditioner, byggdes dessa utrymmen ovanpå en del av minrälsen på 
mindäck. Nästan halva mindäcket är således dolt under dessa utrym-
men, som avsågs demonteras vid höjd beredskap. 

Fartyget gjorde sin första utlandsexpedition vintern 1982-1983 
och har sedan dess kontinuerligt varje vinter i 20 års tid genomfört 
dessa expeditioner. Under somrarna har fartyget deltagit i flottans 
övningsverksamhet som minfartyg. År 2002 påbörjades en halvtids-
modernisering, där bl. a. helikopterplattformen utökades och den 
aktra 57 mm-pjäsen togs bort samtidigt som ledningsfunktionen för 
internationell verksamhet utökades. År 2005 genomfördes den sista 
kadettexpeditionen, varefter fartyget gick ett ovisst öde tillmötes och 
blev stillaliggande i den allmänna nedrustningen av försvaret. Men 
då fartyget är marinens enda oceangående stridsfartyg och utomor-
dentligt välutrustat, bestämdes år 2009 att fartyget åter skulle snabb-
rustas för att än en gång sättas i tjänst, nu som Ocean Patrol Vessel 
med P 04 som igenkänningstecken. Fartyget skickades till Indiska 

vapenarsenalen. Men det för marinen ödesdigra försvarsbeslutet 1958 satte stopp för 
byggnationen liksom för jagarna Lappland och Värmland. 

HMS Älvsborg M 02 (nr 2) och Visborg M 03
(Bild Curt S Ohlsson)
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dessa två minfartyg. 
Mineringskapaciteten i marinen var på 
nedgående på grund av att antalet 
jagare och fregatter med 
mineringskapacitet blev allt färre. 
Kryssarna var redan borta och kalla 
kriget ställde stora krav på beredskap att snabbt kunna lägga ut mineringar; ubåtsdepåfartyget 
HMS Patricia skulle utrangeras; CKF:s stabsfartyg HMS Marieholm behövde ersättare; 
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Luftförsvaret med tre 40 mm lv-pjäser och modern eldledning var naturligtvis bättre än vad 
som var aktuellt för hjälpfartygen. Men en stor nackdel var den relativt låga farten, 16 knop, 
vilket i vissa taktiska situationer inte med säkerhet medgav att det skulle klaras att lägga ut en 
utsjöminering, innan angriparen fick möjlighet till motverkan.

Båda fartygen byggdes med kapacitet att kunna förlägga en ubåtsflottiljstab och 
ubåtsbesättningar och för att kunna ge ubåtar viss service. HMS Älvsborg fick denna uppgift 
och tog 1972 över som ubåtsdepåfartyg från HMS Patricia. Som flaggskepp för Chefen för 
kustflottan med stab ianspråktogs 1977 HMS Visborg, som då tog över efter HMS Marieholm. 

Fartygen var - välkomna tillskott till flottans mineringsförmåga och de deltog intensivt i alla 
marinens övningar med minfällningsuppgifter. År 1996 såldes HMS Älvsborg till chilenska 
marinen som ubåtsmoderfartyg. Efter Kustflottans upplösning 1999 blev HMS Visborg 
lednings- och underhållsfartyg utan uppgift som minfartyg för 4.sjöstridsflottiljen fram till 
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flottans övriga fartyg skulle också finnas på HMS Carlskrona, dels för att fartyget skulle ha 
bra egenskydd och bra ledningsfunktion, bland annat som ledningsfartyg i minfartygsflottilj, 
dels för att elever skulle utbildas på samma materiel, som övriga stridsfartyg hade. Fartyget 
skulle också vara ledningsplattform för den skolflottiljchef, som svarade för sjögående 
utbildning av elever och då även hade ett antal M-båtar (f.d. mindre minsvepare, som byggts 
om för navigeringsutbildning) i flottiljen. Luftvärnet med två 40 mm pjäser och två 57 mm 
pjäser kunde ledas av flera av varandra oberoende eldledningar. Planer fanns och utrymme 
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kadetter under vinterexpeditioner till främmande länder. Modern
stridsutrustning i likhet med flottans övriga fartyg skulle också fin-
nas på HMS Carlskrona, dels för att fartyget skulle ha bra egenskydd
och bra ledningsfunktion, bland annat som ledningsfartyg i minfar-
tygsflottilj, dels för att elever skulle utbildas på samma materiel, som
övriga stridsfartyg hade. Fartyget skulle också vara ledningsplatt-
form för den skolflottiljchef, som svarade för sjögående utbildning av
elever och då även hade ett antal M-båtar (f.d. mindre minsvepare,
som byggts om för navigeringsutbildning) i flottiljen. Luftvärnet med
två 40 mm pjäser och två 57 mm pjäser kunde ledas av flera av var-
andra oberoende eldledningar. Planer fanns och utrymme skapades
för att kunna medföra sjörobot, men dessa planer avskrevs. Farten är
drygt 20 knop. För att få erforderliga lektionssalar och fredsmässiga
expeditioner, byggdes dessa utrymmen ovanpå en del av minrälsen på
mindäck. Nästan halva mindäcket är således dolt under dessa utrym-
men, som avsågs demonteras vid höjd beredskap.

Fartyget gjorde sin första utlandsexpedition vintern 1982-1983
och har sedan dess kontinuerligt varje vinter i 20 års tid genomfört
dessa expeditioner. Under somrarna har fartyget deltagit i flottans
övningsverksamhet som minfartyg. År 2002 påbörjades en halvtids-
modernisering, där bl. a. helikopterplattformen utökades och den
aktra 57 mm-pjäsen togs bort samtidigt som ledningsfunktionen för
internationell verksamhet utökades. År 2005 genomfördes den sista
kadettexpeditionen, varefter fartyget gick ett ovisst öde tillmötes och
blev stillaliggande i den allmänna nedrustningen av försvaret. Men
då fartyget är marinens enda oceangående stridsfartyg och utomor-
dentligt välutrustat, bestämdes år 2009 att fartyget åter skulle snabb-
rustas för att än en gång sättas i tjänst, nu som Ocean Patrol Vessel
med P 04 som igenkänningstecken. Fartyget skickades till Indiska
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oceanen som ledningsplattform för den internationella styrka, som 
där skyddar handelsfartyg från en intensiv piratverksamhet. Uppdra-
get genomfördes med bravur under 2010. Ett påtagligt exempel på 
marin verksamhet efter kalla kriget! Väl hemma igen utrustas HMS 
Carlskrona för fortsatt verksamhet som stödfartyg för sjöstridsflottilj

Minfällande ubåtar
Ubåtar gjorde entré i världens sjöstyrkor i början av 1900-talet. Snart 
nog insågs fördelen av att med ubåt kunna genomföra dolda mine-
ringsföretag mot en fiende. I Sverige hade marindirektör Carl Rich-
son år 1915 projekterat den första riktiga svenska minubåten, där 
minorna fördes i tunnlar på räls på däck. Men inspektören för ubåts-
väsendet, kommendör Henric Gisiko, motarbetade kraftfullt projek-
tet, som han ansåg vara allt för riskabelt för ubåten. Projektet lades 
ner. Avsedd mina tillverkades dock i ett antal försöksexemplar, mina 
M/18U. 

Minubåten HMS Valen
1925 sjösattes den första minubåten HMS Valen, som, förutom or-
dinarie torpedlast, kunde medföra 20 minor i minbrunnar. Minbrun-
narna var arrangerade med fem brunnar bordvarts på varje sida utan-
på tryckskrovet. I varje brunn förvarades två minor stående ovanpå 

skapades för att kunna medföra sjörobot, men dessa planer avskrevs. Farten är drygt 20 knop. 
För att få erforderliga lektionssalar och fredsmässiga expeditioner, byggdes dessa utrymmen 
ovanpå en del av minrälsen på mindäck. Nästan halva mindäcket är således dolt under dessa 
utrymmen, som avsågs demonteras vid höjd beredskap. 

Fartyget gjorde sin första utlandsexpedition vintern 1982-1983 och har sedan dess 
kontinuerligt varje vinter i 20 års tid genomfört dessa expeditioner. Under somrarna har 
fartyget deltagit i flottans övningsverksamhet som minfartyg. År 2002 påbörjades en 
halvtidsmodernisering, där bl. a. helikopterplattformen utökades och den aktra 57 mm-pjäsen 
togs bort samtidigt som ledningsfunktionen för internationell verksamhet utökades. År 2005 
genomfördes den sista kadettexpeditionen, varefter fartyget gick ett ovisst öde tillmötes och 
blev stillaliggande i den allmänna nedrustningen av försvaret. Men då fartyget är marinens 
enda oceangående stridsfartyg och utomordentligt välutrustat, bestämdes år 2009 att fartyget 
åter skulle snabbrustas för att än en gång sättas i tjänst, nu som Ocean Patrol Vessel med P 04 
som igenkänningstecken. Fartyget skickades till Indiska oceanen som ledningsplattform för 
den internationella styrka, som där skyddar handelsfartyg från en intensiv piratverksamhet. 
Uppdraget genomfördes med bravur under 2010. Ett påtagligt exempel på marin verksamhet 
efter kalla kriget! Väl hemma igen utrustas HMS Carlskrona för fortsatt verksamhet som 
stödfartyg för sjöstridsflottilj
Minfällande ubåtar
Ubåtar gjorde entré i världens sjöstyrkor i början av 1900-talet. Snart nog insågs fördelen av 
att med ubåt kunna genomföra dolda 
mineringsföretag mot en fiende. I Sverige 
hade marindirektör Carl Richson år 1915 
projekterat den första riktiga svenska 
minubåten, där minorna fördes i tunnlar på 
räls på däck. Men inspektören för ubåtsväsendet, kommendör Henric Gisiko, motarbetade 
kraftfullt projektet, som han ansåg vara allt för riskabelt för ubåten. Projektet lades ner. 
Avsedd mina tillverkades dock i ett antal försöksexemplar, mina M/18U. 
Minubåten HMS Valen
(Bild Curt S Ohlsson) 
1925 sjösattes den första minubåten HMS 
Valen, som, förutom ordinarie torpedlast, 
kunde medföra 20 minor i minbrunnar. 
Minbrunnarna var arrangerade med fem 
brunnar bordvarts på varje sida utanpå 
tryckskrovet. I varje brunn förvarades två 
minor stående ovanpå varandra. Minubåten 
blev en mycket lyckad konstruktion med 
goda prestanda. Hon var i tjänst under 
beredskapsåren fram till hösten 1943 för att utrangeras året därpå.

Minubåtarna HMS Delfinen, Nordkaparen, Springaren                                                               Erfarenheterna 
av HMS Valen var så goda att man 1936 och 1937 kunde leverera ytterligare tre 
minubåtar till Marinen. Principen med minbrunnar från den första minubåten 
utnyttjades även på dessa fartyg, som kunde medföra 20 minor av nya och större 
typer. Ubåtarna utrangerades 1953.

Minubåtarna HMS Neptun, Najad, Näcken

Ett nedlagt ubåtsprojekt. Bild: Curt S Ohlsson
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ovanpå en del av minrälsen på mindäck. Nästan halva mindäcket är således dolt under dessa 
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oceanen som ledningsplattform för den internationella styrka, som
där skyddar handelsfartyg från en intensiv piratverksamhet. Uppdra-
get genomfördes med bravur under 2010. Ett påtagligt exempel på
marin verksamhet efter kalla kriget! Väl hemma igen utrustas HMS
Carlskrona för fortsatt verksamhet som stödfartyg för sjöstridsflottilj

Minfällande ubåtar
Ubåtar gjorde entre i världens sjöstyrkor i början av 1900-talet. Snart
nog insågs fördelen av att med ubåt kunna genomföra dolda mine-
ringsföretag mot en fiende. I Sverige hade marindirektör Carl Rich-
son år 1915 projekterat den första riktiga svenska minubåten, där
minorna fördes i tunnlar på räls på däck. Men inspektören för ubåts-
väsendet, kommendör Henric Gisiko, motarbetade kraftfullt projek-
tet, som han ansåg vara allt för riskabelt för ubåten. Projektet lades
ner. Avsedd mina tillverkades dock i ett antal försöksexemplar, mina
M/18U.

Ett nedlagt ubåtsprojekt. Bild: Curt S Ohlsson

Minubåten HMS Valen
1925 sjösattes den första minubåten HMS Valen, som, förutom or-
dinarie torpedlast, kunde medföra 20 minor i minbrunnar. Minbrun-
narna var arrangerade med fem brunnar bordvarts på varje sida utan-
på tryckskrovet. I varje brunn förvarades två minor stående ovanpå
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Minubåten HMS Valen. Bild: Curt S Ohlsson
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varandra. Minubåten blev en mycket lyckad konstruktion med goda 
prestanda. Hon var i tjänst under beredskapsåren fram till hösten 
1943 för att utrangeras året därpå.

Minubåtarna HMS Delfinen, Nordkaparen, Springaren 
Erfarenheterna av HMS Valen var så goda att man 1936 och 1937 
kunde leverera ytterligare tre minubåtar till marinen. Principen med 
minbrunnar från den första minubåten utnyttjades även på dessa far-
tyg, som kunde medföra 20 minor av nya och större typer. Ubåtarna 
utrangerades 1953.

Minubåtarna HMS Neptun, Najad, Näcken
Under krigsåren byggdes ytterligare tre minubåtar som komplement 
till Delfinenserien och som ersättare till HMS Valen. Torpedbestyck-
ningen hade förstärkts, men minlasten var densamma som tidigare. 
Efter kriget moderniserades de och gjorde tjänst som minubåtar till 
utrangeringen 1966. Vid andra världskrigets slut fanns 1 150 minor 
för ubåtar i förråd. 

HMS Spiggen
Efter brittiska erfarenheter från andra världskriget levererades 1958 
från England en miniubåt, som fick namnet HMS Spiggen. Denna 
utrustades med sugminor, som attackdykare från ubåten kunde fästa 
på skrovet på främmande fartyg. Dessutom kunde medfördas upp 
till 3 ton sprängladdningar, som kunde appliceras på lämpliga mål. 
Miniubåten utrangerades 1970.

Föga anades under den svenska miniubåtens dagar, vilka konse-
kvenser miniubåtar skulle få under den intensiva ubåtsjaktverksam-
het, som bedrevs under 1980-talet, då främmande ubåtar befarades 
uppträda i våra skärgårdsområden. Under en krigsövning i början på 
1990-talet planerades en operation med marinens då nyanskaffade 
lilla ubåt HMS Spiggen, som skulle uppträda som sex främmande mi-
niubåtar under krigstid och göra inträngningar i ett av våra basom-
råden i skärgården och där genomföra (fingerade) minfällningar i för 
basområdet viktiga sund och passager. Resultatet av verksamheten 
var skrämmande och mycket imponerande. Samtliga mineringar ge-

varandra. Minubåten blev en mycket lyckad konstruktion med goda
prestanda. Hon var i tjänst under beredskapsåren fram till hösten
1943 för att utrangeras året därpå.

Minubåtarna HMS Delfinen, Nordkaparen, Springaren
Erfarenheterna av HMS Valen var så goda att man 1936 och 1937
kunde leverera ytterligare tre minubåtar till marinen. Principen med
minbrunnar från den första minubåten utnyttjades även på dessa far-
tyg, som kunde medföra 20 minor av nya och större typer. Ubåtarna
utrangerades 1953.

Minubåtarna HMS Neptun, Najad, Näcken
Under krigsåren byggdes ytterligare tre minubåtar som komplement
till Delfinenserien och som ersättare till HMS Valen. Torpedbestyck-
ningen hade förstärkts, men minlasten var densamma som tidigare.
Efter kriget moderniserades de och gjorde tjänst som minubåtar till
utrangeringen 1966. Vid andra världskrigets slut fanns 1 150 minor
för ubåtar i förråd.

HMS Spiggen
Efter brittiska erfarenheter från andra världskriget levererades 1958
från England en miniubåt, som fick namnet HMS Spiggen. Denna
utrustades med sugminor, som attackdykare från ubåten kunde fästa
på skrovet på främmande fartyg. Dessutom kunde medfördas upp
till 3 ton sprängladdningar, som kunde appliceras på lämpliga mål.
Miniubåten utrangerades 1970.

Föga anades under den svenska miniubåtens dagar, vilka konse-
kvenser miniubåtar skulle få under den intensiva ubåtsjaktverksam-
het, som bedrevs under 1980-talet, då främmande ubåtar befarades
uppträda i våra skärgårdsområden. Under en krigsövning i början på
1990-talet planerades en operation med marinens då nyanskaffade
lilla ubåt HMS Spiggen, som skulle uppträda som sex främmande mi-
niubåtar under krigstid och göra inträngningar i ett av våra basom-
råden i skärgården och där genomföra (fingerade) minfällningar i för
basområdet viktiga sund och passager. Resultatet av verksamheten
var skrämmande och mycket imponerande. Samtliga mineringar ge-
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nomfördes helt dolt och utan upptäckt, trots ett något provocerande 
uppträdande.

Mingördelprojektet
Under 1980-talet utvecklades ett fällningssystem för ubåtar med 
mingördlar. Dessa utgjordes av deplacerande pontoner, som skulle 
kunna beredskapslastas med minor. Inför mineringsuppdrag skulle 
ubåten med egen besättning applicera mingördeln till skrovet. Detta 
skulle kunna ge ubåtarna en mycket stor minkapacitet och avsevärt 
förbättra möjligheterna till omfattande dold minfällning och detta 
med bibehållen torpedlast. Ubåten HMS Najad anpassades för att 
bära systemet. Bottenavståndsmina - typ F 80 - tillverkades i såväl 
strids- som övningsversion och för fällning från både fartygsräls och 

ubåtsgördel. Det fanns många 
belackare till detta system, inte 
minst bland företrädare för 
ubåtsvapnet. Men efter att ha 
provat systemet i fullskala under 
en krigsövning, där besättningen 
själva fick ”sela på” gördeln till 
ubåten och sedan ge sig ut på 
en dold minfällningsoperation 

i Östersjön hade åsikterna svängt. Systemet visade sig vara mycket 
lyckat. Men gördelsystemet stannade vid prototyp av ekonomiska 
skäl. Gördeln utvecklades även för att kunna medföra förankrade 
avståndsminor av ny typ, men även här satte ekonomin stopp för 
vidare utveckling. 

Kustartilleriets enheter för minutläggning
Här lämnas enbart en kort presentation av de fartyg och båtar, som 
fanns inom organisationen för utläggning av minor. Den vidare verk-
samheten, organisationen m.m. beskrivs på annan plats i denna bok.

Ångkranpråmar
De stora och tunga (omkring 1 ton) minorna för det fasta minförsva-
ret, som tillverkades från och med 1870-talet, ställde krav på rejäla 

Under krigsåren byggdes ytterligare tre minubåtar som komplement till Delfinenserien och 
som ersättare till HMS Valen. Torpedbestyckningen hade förstärkts, men minlasten var 
densamma som tidigare. Efter kriget moderniserades de och gjorde tjänst som minubåtar till 
utrangeringen 1966.

Vid andra världskrigets slut fanns 1 150 minor för ubåtar i förråd. 
HMS Spiggen
Efter erfarenheter (vems??) från andra världskriget levererades 1958 från England en 
miniubåt, som fick namnet HMS Spiggen. Denna utrustades med sugminor, som attackdykare 
från ubåten kunde fästa på skrovet på främmande fartyg. Dessutom kunde medfördas upp till 
3 ton sprängladdningar, som kunde appliceras på lämpliga mål. HMS Spiggen utrangerades 
1970.

Föga anades under den svenska miniubåtens dagar, vilka konsekvenser miniubåtar skulle få 
under den intensiva ubåtsjaktverksamhet, som bedrevs under 1980-talet, då främmande ubåtar 
befarades uppträda i våra skärgårdsområden. Under en krigsövning i början på 1990-talet 
planerades en operation med marinens då nyanskaffade lilla ubåt HMS Spiggen, som skulle 
uppträda som sex främmande miniubåtar under krigstid och göra inträngningar i ett av våra 
basområden i skärgården och där genomföra (fingerade) minfällningar i för basområdet 
viktiga sund och passager. Resultatet av verksamheten var skrämmande och mycket 
imponerande. Samtliga mineringar genomfördes helt dolt och utan upptäckt, trots ett något 
provocerande uppträdande.
Mingördelprojektet
Under 1980-talet utvecklades ett fällningssystem 
för ubåtar med mingördlar. Dessa utgjordes av 
deplacerande pontoner, som skulle kunna 
beredskapslastas med minor. Inför 
mineringsuppdrag skulle ubåten med egen 
besättning applicera mingördeln till skrovet. 
Detta skulle kunna ge ubåtarna en mycket stor 
minkapacitet och avsevärt förbättra 
möjligheterna till omfattande dold minfällning 
och detta med bibehållen torpedlast. Ubåten 
HMS �ajaden anpassades för att bära systemet. bottenavståndsmina - typ F 80 - tillverkades i 
såväl strids- som övningsversion och för fällning från både fartygsräls och ubåtsgördel. Det 
fanns många belackare till detta system, inte minst bland företrädare för ubåtsvapnet. Men 
efter att ha provat systemet i ”fullskala” under en krigsövning, där besättningen själva fick 
”sela på” gördeln till ubåten och sedan ge sig ut på en dold minfällningsoperation i Östersjön 
hade åsikterna svängt. Systemet visade sig vara mycket lyckat. Men gördelsystemet stannade 
vid prototyp av ekonomiska skäl. Gördeln utvecklades även för att kunna medföra förankrade 
avståndsminor av ny typ, men även här satte ekonomin stopp för vidare utveckling. 

Flygminfällning 
Fällning av minor från flygplan av de krigförande tog under andra världskriget rejäl fart. Som 
tidigare redovisats, erhöll Sverige år 1940 av tyskarna en engelsk bottenavståndsmina av typ 
MK 1. Denna mina kunde flygfällas. Den svenska ”uppföljaren” blev mina M/F:9 och den 
konstruerades också för flygfällning.  Samtidigt pågick utveckling av mina M/F:7 , för vilken 
det också förelåg önskemål om att den skulle flygfällas. 

Minorna fälldes med bromsfallskärm för att minska påfrestningarna vid nedslaget i vattnet. 
M/F:7 var ”ömtåligare” än M/F:9 och krävde därför en väldigt stor fallskärm. Under perioden 

nomfördes helt dolt och utan upptäckt, trots ett något provocerande
uppträdande.
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Under 1980-talet utvecklades ett fällningssystem för ubåtar med
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i Östersjön hade åsikterna svängt. Systemet visade sig vara mycket
lyckat. Men gördelsystemet stannade vid prototyp av ekonomiska
skäl. Gördeln utvecklades även för att kunna medföra förankrade
avståndsminor av ny typ, men även här satte ekonomin stopp för
vidare utveckling.

Kustartilleriets enheter för minutläggning
Här lämnas enbart en kort presentation av de fartyg och båtar, som
fanns inom organisationen för utläggning av minor. Den vidare verk-
samheten, organisationen m.m. beskrivs på annan plats i denna bok.

Ångkranpråmar
De stora och tunga (omkring 1 ton) minorna för det fasta minförsva-
ret, som tillverkades från och med 1870-talet, ställde krav på rejäla
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fartygsplattformar. 
År 1875 byggdes 
den första så kall-
lade ångkranprå-
men för 65 000 
kronor. Fram till år 
1912 byggdes sam-
manlagt nio enhe-
ter, som efter hand 
växte något i stor-
lek. Benämningen 

på dessa enheter ändrades år 1920 till MUL - MinUtLäggare - med 
nummer 1-9. MUL 2-9 fick vara med in i kalla kriget och utrangerades 
åren 1956-1957. MUL 3 byggdes om (moderniserades) 1940 och fick 
ett helt nytt utseende, som inte bar några spår från det tidigare livet. 

Handminefartyg
Som komplement till de stora, tunga fasta mineringarna skapades 
på 1890-talet ett lättrörligt minsystem med så kallade handminor. 

Dessa skulle kunna 
hanteras för hand 
och snabbt läg-
gas ut, när och där 
ett hot uppstod. 
För förvaring och 
transport av dessa 
minor byggdes ka-
nonångslupen Gun-
hild (från 1863) om 
till handminefartyg 
med plats för ett 
stort antal minor 

och båtmateriel för utläggning. Under första världskriget fick farty-
get även tjänstgöra som marinens första minsvepare. Fartyget min-
sprängdes utanför Skagen vid en minröjningsoperation 1918.

En av ångkranpråmarna, som byggdes om till HMS MUL 6. Foto: Vax-
holms fästnings museum

HMS Gunhild fick skiftande uppgifter i både flottan och kustartilleriet 
– kanonångslup, handminefartyg och minsvepare.

En av ångkranpråmarna, som byggdes om till HMS MUL 6. Foto: Vax-
holms fästnings museum

fartygsplattformar.
År 1875 byggdes
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på dessa enheter ändrades år 1920 till MUL - MinUtLäggare - med
nummer 1-9. MUL 2-9 fick vara med in i kalla kriget och utrangerades
åren 1956-1957. MUL 3 byggdes om (moderniserades) 1940 och fick
ett helt nytt utseende, som inte bar några spår från det tidigare livet.

Handminefartyg
Som komplement till de stora, tunga fasta mineringarna skapades
på 1890-talet ett lättrörligt minsystem med så kallade handminor.
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get även tjänstgöra som marinens första minsvepare. Fartyget min-
sprängdes utanför Skagen vid en minröjningsoperation 1918.

.  1 : 1 . 111 , 1 —immeenriffireamieceniiik
'ffl"lcon. roTr.re,

u m : 2 f t  ;

HMS Gunhild fick skiftande uppgifter i både flottan och kustartilleriet
— kanonångslup, handminefartyg och minsvepare.
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Minutläggare - MUL
MUL 10 och MUL 11 blev två ”udda” fartyg innan den stora serien 
MUL 12-MUL 19 levererades åren 1953-1957. Alla kontrollerbara 
mineringar, som var utlagda under kalla kriget, innebar ett omfat-
tande arbete med utläggning, hemtagning och underhåll. Minut-
läggarna var här nyttiga och tåliga resurser och medverkade även i 
ubåtskyddsverksamheten under 1980- och 1990-talen.

Med MUL 20 Furusund kom 1983 en prototyp till en efterföljare till 
befintliga minutläggare. Någon ny serie kom dock aldrig till stånd, 
utan befintliga fartyg genomgick en omfattande modernisering under 
1990-talet och fick leva vidare. Fartyget kom att successivt utrus-
tas med allt mer sofistikerad materiel för spaning och arbete under 
vattnet och blev en av marinens mest avancerade plattformar för un-
dervattensarbete. HMS Furusund deltog i bärgningsarbetet efter Es-
toniakatastrofen och vid bärgningen av den nedskjutna DC 3an år 
2003-2004.

Minarbetsbåt Större (MabS/500-båt))
Kustartilleriet anskaffade under 1970-talet det nya rörliga minsyste-
met M6. För hantering och utläggning av detta system anskaffades 
först en prototyp samt därefter 15 st Minarbetsbåt Större, specialde-
signade för detta system och för att vara arbetsplattform vid under-
håll av övriga kontrollerbara mineringar. Båtarna numrerades 501-
516.  M6-systemet avvecklades i början av 1990-talet, då det ersattes 
av ett nytt rörligt minsystem M9. 

Stridsbåt 90
Det nya rörliga minsystemet var avsett för de nya amfibiebataljo-
nerna, där Stridsbåt 90 ingår i organisationen. Denna båttyp är kon-
struerad med minräls och minavlöpningsbanor. Stridsbåten kan på 
akterdäck medföra upp till sex minor och erforderlig kabelmateriel. 
Efter genomförd fällning går stridsbåten in mot land. Kabelmateri-
elen tas i land och ansluts till en manöverenhet, varifrån alla minorna 
sedan kan kontrolleras och manövreras.

Minutläggare - MUL
MUL 10 och MUL 11 blev två "udda" fartyg innan den stora serien
MUL 12-MUL 19 levererades åren 1953-1957. Alla kontrollerbara
mineringar, som var utlagda under kalla kriget, innebar ett omfat-
tande arbete med utläggning, hemtagning och underhåll. Minut-
läggarna var här nyttiga och tåliga resurser och medverkade även i
ubåtskyddsverksamheten under 1980- och 1990-talen.
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befintliga minutläggare. Någon ny serie kom dock aldrig till stånd,
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tas med allt mer sofistikerad materiel för spaning och arbete under
vattnet och blev en av marinens mest avancerade plattformar för un-
dervattensarbete. HMS Furusund deltog i bärgningsarbetet efter Es-
toniakatastrofen och vid bärgningen av den nedskjutna DC 3an år
2003-2004.

Minarbetsbåt Större (MabS/500-båt))
Kustartilleriet anskaffade under 1970-talet det nya rörliga minsyste-
met M6. För hantering och utläggning av detta system anskaffades
först en prototyp samt därefter 15 st Minarbetsbåt Större, specialde-
signade för detta system och för att vara arbetsplattform vid under-
håll av övriga kontrollerbara mineringar. Båtarna numrerades 501-
516. M6-systemet avvecklades i början av 1990-talet, då det ersattes
av ett nytt rörligt minsystem M9.

Stridsbåt 90
Det nya rörliga minsystemet var avsett för de nya amfibiebataljo-
nerna, där Stridsbåt 90 ingår i organisationen. Denna båttyp är kon-
struerad med minräls och minavlöpningsbanor. Stridsbåten kan på
akterdäck medföra upp till sex minor och erforderlig kabelmateriel.
Efter genomförd fällning går stridsbåten in mot land. Kabelmateri-
elen tas i land och ansluts till en manöverenhet, varifrån alla minorna
sedan kan kontrolleras och manövreras.
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Förteckning över stamfartyg/enheter med särskild anpassning för 
minfällning redovisas i bilaga 4.

Hjälpminfartyg
Vid inledningen av andra världskriget befann sig minkryssaren 
HMS Clas Fleming under kraftfull modernisering, vilken blev klar 

1940. Marinen hade brist 
på mineringskapacitet, var-
för tågfärjan Drottning Vic-
toria kallades in som Hjälp-
kryssaren 3 och utrustades 
med kanoner och minräls 
för 450 minor. Hon kom 
att spela huvudrollen vid 

utläggning av mineringar i Södra Kvarken i december 1939. Färjan 
Drottning Victoria fick dock ganska omgående återgå till nödvän-
diga tågtransporter mellan Trelleborg och Tyskland. Som ersättare 

Stridsbåt 90 lastad med mina K 14 och kablar. Foto: Örlogsboken 2003

Tågfärjan Drottning Victoria gjorde tjänst som 
Hjälpkryssaren 3. Foto: Krigsarkivet

Stridsbåt 90 lastad med mina K 14 och kablar. Foto: Örlogsboken 2003
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Tågfärjan Drottning Victoria gjorde tjänst som
Hjälpkryssaren 3. Foto: Krigsarkivet
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inkallades från 1940 det nybyggda 
lastfartyget Fidra med minfällning 
som huvuduppgift. Hon fi ck benäm-
ningen Hjälpkryssaren 10 och hade 
plats för 269 minor.  Ytterligare tre 
hjälpkryssare inkallades under kri-
get. Dessa fartyg hade också en viss 
mineringskapacitet, men deras främ-
sta uppgift var eskorttjänst. 

Efter krigsslutet avrustades HMS Clas Fleming. Minkryssaren 
HMS Älvsnabben hade tillkommit. Fortfarande kvarstod behovet av 
att kunna kalla in hjälpkryssare för minfällning. I början av år 1951 
gick Chefen för marinen ut med en skrivelse till marindistrikten, där 
CM efterlyste synpunkter på behov av extra minfällande enheter så-
som ”motorpråmar, motorseglare eller liknande med en minkapacitet 
på c:a 30 minor”. Avsikten var också att Marinförvaltningen (KMF) 
skulle utarbeta anvisningar och anskaffa materiel. Under året genom-
förde KMF prov med en motorseglare. Huruvida detta utspel resulte-
rade i något tillskott till hjälpfartygsplanen har inte vidare efterfors-
kats, men behovet av ytterligare minbärare var tydligen påtagligt.

Den hjälpfartygsorganisation, som fanns under kalla kriget, var 
sannerligen imponerande. Mellan 700-800 fartyg av en mängd olika 
typer och för många ändamål ingick. Hjälpminfartygen tillhörde de 
största enheterna. Hjälpfartygsplanerna rullades kontinuerligt och en 
fastställd plan skulle i princip omfatta de kommande fem åren. Med 
så många fartyg kan dock inses att ändringarna var omfattande ef-
ter hand, eftersom fartyg köptes eller såldes. Till detta skulle också 
betänkas att varje fartyg skulle ha sin egen mobplan. Skeppsteknisk 
materiel, vapen och ammunition skulle tas fram och ställas i mobför-
råd liksom all utrustning för inkallad personal. 

”Handbok för Flottan, Mintjänst, Hjälpminfartyg” (HBF:Min 
HM 1980) var ”bibeln” för hjälpminfartygens utrustning och besätt-
ningarnas utbildning. Hjälpminfartygen togs ut i tre grupper. Grupp 
1 utgjordes av större bilfärjor med hög fart, 16-25 knop. Grupp 2 var 
långsammare fartyg, c:a 12 knop, och kunde vara såväl färjor som 
lastfartyg. Grupp 3 var långsamma fartyg, storleksordningen 7 knop, 

Lastfartyget Fidra som Hjälpkryssaren 10.
Foto: Krigsarkivet
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långsammare fartyg, c:a 12 knop, och kunde vara såväl färjor som
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vars behov ansågs vara av kortvarig karaktär. Här ingick t ex ett an-
tal av vägverkets bilfärjor. Fartyg i grupp 3 var i regel inte uttagna på 
samma sätt som fartyg i grupp 1 och 2, utan avsågs hyras in kortare 
tid vid behov.

Hjälpminfartygen utrustades i olika nivåer. Först och främst gällde 
att ta ombord och lägga ut den prefabricerade minräls, som fanns 
för varje fartyg. Rälsen förvarades i närheten av fartygets ordinarie 
verksamhetsområde. För färjorna i Öresundsområdet var beredska-

pen särskilt hög och vid beredskapshöjning kunde färjan snabbt ta 
ombord rälsen och lägga ut den på väg till minförrådet. Detta övades 
med bland annat bilfärjan Carola.

Nästa nivå i utrustningen var att förse fartygen med luftvärnsartil-
leri och övrig utrustning för stridstjänsten. Bland annat kunde vissa 
färjor förses med helikopterplattform. Ovanstående bild av en mo-
dell av hjälpminfartyget Prinsessan Christina visar hur fartyget var 
tänkt att utrustas med tre 40 mm luftvärnspjäser och helikopterdäck. 
På bildäck fanns minrälsen med plats för 300 minor.

Magnetminskydd ingick också för de flesta fartygen, men detta var 
en komplicerad del av utrustningen och skulle monteras enbart på 
särskild order. Vid nybygge av en färja, som senare skulle tas ut som 

Färjan Prinsessan Christina trafikerade i vardagslag rutten Göteborg-Fredrikshamn 
och planerades vid tjänst som hjälpminfartyg att kunna ta emot tung helikopter
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Bilfärjan Carola deltog i ett antal krigsförbandsövningar, då bildäcket förvandlades till ett 
mindäck. Foto: Krigsarkivet
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HM, strävades efter att bygga in eller i varje fall förbereda för in-
stallation av grundmagnetskydd. Åtgärden sågs dock som tveksam, 
eftersom det innebar ingrepp i fartyget med ökade kostnader och ris-
ken var stor att åtgärden inte kunde tillgodogöras när fartyget efter 
några år såldes till utlandet. Däremot skulle fartygen efter rustning 
genomgå avmagnetisering vid någon av landets tre avmagnetiserings-
stationer. Avmagnetisering av ett så stort fartyg innebar ingalunda 
att fartyget blev ”osynligt” för minor med magnetisk funktion, men 
det magnetiska fältet kunde anta rimliga proportioner så att flottans 
minsvep kunde simulera en hyfsad signatur och därmed skapa en hö-
gre säkerhet för minfartyget. Besättningsstorleken varierade mellan 
ca 70-90 personer, beroende på fartygets storlek.

Flygminfällning 
Fällning av minor från flygplan av de krigförande tog under andra 

världskriget rejäl fart. Som 
tidigare redovisats, erhöll 
Sverige år 1940 av tyskarna 
en engelsk bottenavstånds-
mina av typ MK 1. Denna 
mina kunde flygfällas. Den 
svenska ”uppföljaren” blev 
mina M/F:9 och den kon-
struerades också för flygfäll-
ning.  Samtidigt pågick ut-
veckling av mina M/F:7, för 

vilken det också förelåg önskemål om att den skulle flygfällas. 
Minorna fälldes med bromsfallskärm för att minska påfrestning-

arna vid nedslaget i vattnet.  M/F:7 var ”ömtåligare” än M/F:9 och 
krävde därför en väldigt stor fallskärm. Under perioden 1941-1943 
gjordes fällningsprov, varvid det för torpedfällning anpassade bomb-
flygplanet T 2 utnyttjades. 

I nästa steg tog bombplanet B 3 (inofficiellt T 3) över som minfällare 
för båda minorna fram till 1948. Huruvida båda minorna blev färdigut-
provade och operativa är oklart. (Bilden visar M/F:7 på flygplan B 3).

Efter B 3 fick SAAB:s bombplan i torpedversion, T 18, ta över 

Foto: Blekinge flygflottilj/Fotograf okänd

HM, strävades efter att bygga in eller i varje fall förbereda för in-
stallation av grundmagnetskydd. Åtgärden sågs dock som tveksam,
eftersom det innebar ingrepp i fartyget med ökade kostnader och ris-
ken var stor att åtgärden inte kunde tillgodogöras när fartyget efter
några år såldes till utlandet. Däremot skulle fartygen efter rustning
genomgå avmagnetisering vid någon av landets tre avmagnetiserings-
stationer. Avmagnetisering av ett så stort fartyg innebar ingalunda
att fartyget blev "osynligt" för minor med magnetisk funktion, men
det magnetiska fältet kunde anta rimliga proportioner så att flottans
minsvep kunde simulera en hyfsad signatur och därmed skapa en hö-
gre säkerhet för minfartyget. Besättningsstorleken varierade mellan
ca 70-90 personer, beroende på fartygets storlek.

Flygminfällning
Fällning av minor från flygplan av de krigförande tog under andra

världskriget rejäl fart. Som
tidigare redovisats, erhöll
Sverige år 1940 av tyskarna
en engelsk bottenavstånds-
mina av typ M K  1. Denna
mina kunde flygfällas. Den
svenska "  uppfölj aren" blev
mina M/F:9 och den kon-
struerades också för flygfäll-

Foto: Blekinge flygflottilj/Fotograf okänd n i n g .  S a m t i d i g t  p å g i c k  u t -
veckling av mina M/F:7, för

vilken det också förelåg önskemål om att den skulle flygfällas.
Minorna fälldes med bromsfallskärm för att minska påfrestning-

arna vid nedslaget i vattnet. M/F:7 var "ömtåligare" än M/F:9 och
krävde därför en väldigt stor fallskärm. Under perioden 1941-1943
gjordes fällningsprov, varvid det för torpedfällning anpassade bomb-
flygplanet T 2 utnyttjades.

I nästa steg tog bombplanet B 3 (inofficiellt T 3) över som minfällare
för båda minorna fram till 1948. Huruvida båda minorna blev färdigut-
provade och operativa är oklart. (Bilden visar M/F:7 på flygplan B 3).

Efter B 3 fick SAAB:s bombplan i torpedversion, T 18, ta över

186



187

som minfällare med början 1947. Men nu reducerades antalet minor 
till enbart M/F:9. Den andra minan M/F:7 blev ingen bra lösning 
och från 1949 tilldelades den minan motortorpedbåtar, som med sin 
snabbhet skulle kunna lägga ut framskjutna mineringar. T 18 var i 
tjänst till 1956 och längre än så sträcker sig inte marinens flygminfäll-
ningskapacitet. Inför anskaffningen av flygplanstypen Lansen fanns 
inledningsvis även flygminfällning i planeringen. Ett minprojekt, 
kallat Diana, studerades (prototyp?), men flygminfällningskapacite-
ten provades aldrig.

I slutet av 1970-talet provades fällning av strandförsvarsminor 
med helikopter, Hkp 4, som ett alternativ till snabb minfällning vid 
”överraskande anfall”. De första proven slutade med förskräckelse. 
En mina fälldes med hjälp av en fällningsmekanism över helikop-
terns akterport, samtidigt som övriga minor förflyttades akteröver till 
fällningsläge. Detta gav en icke önskvärd tyngdpunktsförskjutning i 
helikoptern, som gjorde häftiga krumsprång. Även om modifieringar 
infördes, blev metoden inte tillämpad i någon större utsträckning.

Behovet av minor inom varje militärområde var stort. Inför en kris-
situation måste mintillgången snabbt kunna förstärkas inom det mest 
hotade området. Flygvapnets transportflygplan Hercules var påtänkt 
för sådana transporter, men det är tveksamt om något godkännande 
för flygning med last av minor kom till stånd. Däremot utnyttjades 
Hercules för att som ”fientligt” flyg fälla minor i form av sandsäckar 
vid marinens övningar. 

Flygminfällning har under årens lopp diskuterats i omgångar, un-
gefär som en sinuskurva, men något genomförande har aldrig kom-
mit till stånd. 

Kalla krigets sjöminor
Av Carl Gustav Fransén

Det tekniska arvet från andra världskriget
Sjöminans utveckling under andra världskriget var i dubbel bemär-
kelse explosiv. De förankrade kontaktminorna utrustades med anten-
ner för ökad räckvidd i djupled. Avståndskännande organ tillfördes. 
Ankarvajern försågs med svepförsvårande tillsatser i form av kätting-
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inledningsvis även flygminfällning i  planeringen. Ett minprojekt,
kallat Diana, studerades (prototyp?), men flygminfällningskapacite-
ten provades aldrig.

I slutet av 1970-talet provades fällning av strandförsvarsminor
med helikopter, Hkp 4, som ett alternativ till snabb minfällning vid
"överraskande anfall". De första proven slutade med förskräckelse.
En mina fälldes med hjälp av en fällningsmekanism över helikop-
terns akterport, samtidigt som övriga minor förflyttades akteröver till
fällningsläge. Detta gav en icke önskvärd tyngdpunktsförskjutning i
helikoptern, som gjorde häftiga krumsprång. Även om modifieringar
infördes, blev metoden inte tillämpad i någon större utsträckning.

Behovet av minor inom varje militärområde var stort. Inför en kris-
situation måste mintillgången snabbt kunna förstärkas inom det mest
hotade området. Flygvapnets transportflygplan Hercules var påtänkt
för sådana transporter, men det är tveksamt om något godkännande
för flygning med last av minor kom till stånd. Däremot utnyttjades
Hercules för att som "fientligt" flyg fälla minor i form av sandsäckar
vid marinens övningar.

Flygminfällning har under årens lopp diskuterats i omgångar, un-
gefär som en sinuskurva, men något genomförande har aldrig kom-
mit till stånd.

Kalla krigets sjöminor
Av Carl Gustav Fransbi

Det tekniska arvet från andra världskriget
Sjöminans utveckling under andra världskriget var i dubbel bemär-
kelse explosiv. De förankrade kontaktminorna utrustades med anten-
ner för ökad räckvidd i djupled. Avståndskännande organ tillfördes.
Ankarvajern försågs med svepförsvårande tillsatser i form av kätting-

1 8 7



188

ar eller svepslussar så att minsveparens vajer bara slussades igenom 
ankarlinan. Vissa minor kunde fällas och lägga sig på botten, men 
inte förankras förrän efter något/några dygn. Förhoppningsvis skulle 
minsveparna då redan ha svept området. Eller så kunde en svept mina 
generera att nästa mina från en ”bukett” med minor förankrades.

Bottenavståndsminan utvecklades från den enkla induktionsminan 
eller magnetnålsminan till synnerligen komplicerade minor med mag-
netisk och akustisk avkänning. År 1943 började tyskarna att utnyttja 
ett av sina hemliga vapen – tryckminan, som känner av den tryck-
ändring i vattenmassorna som uppstår, när ett deplacerande fartygs-
skrov går med fart genom vattnet. Att denna mina dröjde till sent 
i kriget berodde på att tyskarna själva var rädda för den. Den går 
inte att oskadliggöra med minsvep och motståndaren skulle ju kunna 
använda tekniken mot tyskarna. Den enda praktiska möjligheten att 
röja denna sortens mina var med så kallade spärrbrytare, d v s ett 
specialpreparerat fartyg med minimal besättning i skyddat utrymme. 
Tanken var att fartyget skulle säkra vägen för efterföljande enheter i 
minfarliga områden och spränga så många minor som möjligt innan 
det sjönk!

Med kombinationen av magnetik, tryck och akustik skapades ock-
så logiska villkor för hur minans sensorer skulle reagera för ett passe-
rande fartyg. Till exempel först lågfrekvent akustik, sedan magnetik 
och som utlösande faktor högfrekvent akustik. Allt skulle stämma 
med trovärdiga tillväxtvillkor. Fartyget skulle då vara alldeles ovan-
för minan. Detta stämmer bra för ett fartyg, men är svårt att åstad-
komma med ett minsvep. Om minan dessutom förses med fördröjd 
armering på kanske flera dygn, så kan minsvepning redan ha genom-
förts innan minan blivit aktiverad. Likaså kunde minsvepningsför-
banden luras genom att stegverk infördes i minan. Upp till 20 steg 
kunde ställas in, vilket innebar att flera passager/röjningar av minan 
kunde genomföras utan att minan utlöste.

Om det gick att komma över en oförstörd fiendemina, kunde min-
experter plocka isär den och konstatera hur den fungerade, varefter 
svepen kunde konstrueras så att de påverkade minan. Hur undviks en 
sådan undersökning? Jo, man ser till att en mina ”olyckligtvis” fälls 
vid en strand på sådant sätt att det är lätt för en minexpertisgrupp 
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att komma åt den med försåt försedda minan, så att den sprängs när 
gruppen öppnar minan. På det sättet kunde en hel del expertpersonal 
raderas ut och avslöjandet av en minas funktion kunde på så sätt 
fördröjas

Kampen mellan medel och motmedel var intensiv och hela tiden 
var det minan, som låg före. En ny mina krävde nya svepmetoder 
och bättre minskydd på fartygen. Detta i sin tur ställde nya krav på 
minan, som i sin tur genererade nya svepmetoder och bättre fartygs-
skydd.

Svenska organisatoriska åtgärder
För de svenska minteknikerna fanns mycket att fundera på efter kri-
get. För att tillgodogöra sig all minteknisk information och utveck-
la mintekniken, inrättades år 1944 vid Kungl. Marinförvaltningen 
(KMF) den mintekniska byrån, samtidigt som den befintliga minav-
delningen blev minbyrån. Men den nya mintekniken var inte lätt att 
hantera. Mindepartementet vid Stockholm örlogsvarv, som dragit 
ett tungt lass för KMF:s räkning vad avser teknisk utveckling, för-
söksverksamhet och även underhåll, inlämnade 1948 till KMF ett 
förslag till förstärkning av organisationen för teknisk utveckling och 
försöksverksamhet. Minbyrån och mintekniska byrån delade denna 
uppfattning. Efter beslut i Kungligt brev år 1952 påbörjades en om-
byggnad av minverkstaden vid Stockholms örlogsvarv för att tillgo-
dose lokalbehov för utvecklingsverksamheten. När nu lokal fanns 
tillgänglig, beslutade, efter många turer, KMF år 1953 att inrätta en 
ny avdelning med benämningen MXA (minexperimentavdelningen) 
vid Stockholms örlogsvarv. Den nya avdelningen skulle enligt beslut:
 

Bidra till utvecklingen av minväsendet och anpassa arbetet efter 
de krav, som uppkommit i samband med tillkomsten av nya 
avståndsverkande minor och minröjningsmetoder mot sådana 
minor samt bidraga till anpassningen av nya fartygsbyggen, i 
första hand minsvepare, till uppkommande nya krav.
 

År 1951 hade KMF begärt medel för att upprätta en försöksstation, 
som sedan etablerades vid Västra Fjäderholmarna utanför Hårsfjärden 
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i Stockholms södra skärgård. Stationen kom att ställas under MXA.
Sedan örlogsvarvet flyttat till Muskö år 1969, flyttade minbyrån 

till Skeppsholmen och MXA överfördes till minbyrån. Därmed fanns 
inom minbyrån alla funktioner, som erfordrades för en stark och ra-
tionell utveckling av minvapnets materiel. I sin största omfattning be-
stod minbyrån av en minsektion, en röjsektion, en skyddssektion, en 
experimentsektion, en centralsektion, ett ritkontor och en expedition. 
Genom årligen återkommande försök med flottans fartyg vid Fjäder-
holmarna kunde all befintlig och under utveckling varande materiel 
inom min, minröj och minskydd testas. För minsveparna bedrevs sär-
skilda minsvepningsprov i Gullmarsfjorden på västkusten. Det var 
en ständig kamp mellan minbyråns min-, röj- och skyddssektioner 
- medel och motmedel! Minbyrån disponerade även en egen försöks-
plattform när minsveparen HMS M 20 byggdes om till försöks- och 
mätfartyg och ställdes till FMV:s förfogande under tiden 1967-1993. 
Hon fick namnet HMS Skuld. Ett starkt minvapen utvecklades under 
kalla krigets dagar av en stark och kompetent organisation.

Ett antal unika uppfinningar innebar att en mycket hög mintek-
nisk standard kunde hållas på våra avståndsminor. De nya minorna 
ritades på minbyråns ritkontor, prototypmateriel tillverkades och ut-
provning genomfördes – allt i egen regi. Sekretessen var hög. När väl 
den utprovade minan skulle tillverkas, lades beställningar ut på ett 
antal företag, där varje företag tillverkade sin del utan att något fö-
retag visste hur helheten skulle bli. Delarna levererades så till marin-
kommandona, som med sina mintekniker monterade minorna. Detta 
förfarande gav en mycket stor kompetens bland personalen, alltifrån 
FMV:s konstruktörer till förrådens tekniker. Nackdelen var att det 
understundom uppstod frågetecken kring vart alla delarna tagit vä-
gen och problem för teknikerna att hinna med att montera, samtidigt 
som befintlig materiel skulle underhållas. Från 1980-talet lanserades 
att en industri skulle vara totalsammanhållande för hela utvecklingen 
och leverera kompletta minor enligt FMV:s krav. Samtidigt minskade 
Minbyråns personalstyrka successivt, eftersom industrin skulle överta 
verksamheten. Men våra industrier med minkompetens har kraftfullt 
förändrats och även lagts ner i flera omgångar, vilket i praktiken har 
inneburit att vi i stort sett förkortat bort vår inhemska mintekniska 
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kompetens såväl vid FMV som vid industrin! Genom rationalisering-
ar och effektiviseringar inom Försvarsmakten och FMV avvecklades 
FMV:s minbyrå år 2000 och de få kvarvarande funktionerna spreds 
till olika enheter inom FMV. 

Minröjarens dilemma
I det föregående har kort beskrivits minteknikens utveckling under 
andra världskriget. Under kalla krigets dagar fortsatte minteknikens 
utveckling i oförminskad styrka. Genom omfattande mätningar på 
våra egna fartyg har de logiska villkoren förfinats mellan minans 
akustiska, magnetiska och tryckfunktioner på ett sådant sätt att det 
har blivit mycket svårare att med minsvep simulera ett fartygs egen-
skaper - med tryckfunktion är det omöjligt. Nya avfyrningsfunktio-
ner måste också tas med i beräkningen: Ett fartyg alstrar elektriska 
signaler i vattnet - vissa med mycket stora räckvidder. Dessa signaler 
kan uppfattas och utnyttjas i mintekniken. Men det kan finnas en 
begränsning för minan - blir den för sofistikerad, kan det ju hända att 
den får svårt att fungera på tänkt sätt den dag ett fiendefartyg kom-
mer. Om dessutom fartyget förvrängt sina egenskaper, så stämmer ju 
inte minans villkor längre.
Minröjningsproblemen måste lösas på något sätt. Under kalla kriget 
har därför en ny metod utvecklats – minjakt, som hade påbörjats 

Försöksfartyget HMS Skuld. Foto: FMV:s minbyrå

kompetens såväl vid FMV som vid industrin! Genom rationalisering-
ar och effektiviseringar inom Försvarsmakten och FMV avvecklades
FMV:s minbyrå år 2000 och de få kvarvarande funktionerna spreds
till olika enheter inom FMV.

Försöksfartyget HMS Skuld. Foto: FMV:s minbyrå

Minröjarens dilemma
I det föregående har kort beskrivits minteknikens utveckling under
andra världskriget. Under kalla krigets dagar fortsatte minteknikens
utveckling i oförminskad styrka. Genom omfattande mätningar på
våra egna fartyg har de logiska villkoren förfinats mellan minans
akustiska, magnetiska och tryckfunktioner på ett sådant sätt att det
har blivit mycket svårare att med minsvep simulera ett fartygs egen-
skaper - med tryckfunktion är det omöjligt. Nya avfyrningsfunktio-
ner måste också tas med i beräkningen: Ett fartyg alstrar elektriska
signaler i vattnet - vissa med mycket stora räckvidder. Dessa signaler
kan uppfattas och utnyttjas i mintekniken. Men det kan finnas en
begränsning för minan - blir den för sofistikerad, kan det ju hända att
den får svårt att fungera på tänkt sätt den dag ett fiendefartyg kom-
mer. Om dessutom fartyget förvrängt sina egenskaper, så stämmer ju
inte minans villkor längre.
Minröjningsproblemen måste lösas på något sätt. Under kalla kriget
har därför en ny metod utvecklats — minjakt, som hade påbörjats

1 9 1



192

trevande under kriget. Minjaktfartyg utrustas med högkänsliga sona-
rer, som likt en radar kan avbilda botten och se ekon på botten. Med 
hjälp av en undervattensfarkost kan ett upptäckt föremål granskas på 
nära håll och klassificeras. Detta görs framför minjaktfartyget, som 
alltså inte behöver gå över ett misstänkt föremål som en minsvepare, 
som drar svepet efter sig. Nu spelar det ingen roll längre hur minans 
funktioner är – hittas den, spränger man den med en minförstörings-
laddning. Nu skulle fartygsdragna minsvep kunna ersättas. Detta kan 
tyckas enkelt, men om havsbottnen är mycket kuperad eller stenig 
är risken stor att en mina missas - i varje fall tar minjakten mycket 
lång tid. Om minan dessutom maskeras, så att den ser ut som en sten 
och har ett skal som ”absorberar” signalen från minjakten, så ökar 
risken för att inte alla minor hittas. På vissa öppna kuststräckor är 
sanddriften på botten stor. På bara ett par timmar eller dygn kan en 
utlagd mina vara täckt av sand. Hur kan den då hittas? Medel föder 
alltid motmedel…

Risk för minor måste alltid tas med i beräkningen vid sjömilitära 
operationer. Befarade minfält kan tvinga en angripare att ta helt an-
dra vägar än de han egentligen skulle önska sig. ”Dummyminor”, 
som bara är ofarliga föremål men ser ut som minor, kan vara ett bil-
ligt sätt att vilseleda angriparen. Fingerade minfällningar, som från 
en angripares spaningsresurser ser ut som en riktig minfällningsope-
ration, kan vara ett annat sätt att påverka angriparens rörelsefrihet.

Denna komplexitet i minkriget gör att det krävs en allsidigt sam-
mansatt minröjningsorganisation med minsvepning (i dag mest fjärr-
styrda svep), minjakt från fartyg, röjdykare i trånga farvatten/ham-
nar, spaning och underrättelseverksamhet och sist men inte minst 
kunskap om minors funktion och konstruktion. Minkriget är mycket 
komplext!

Minbehovet och minor under kalla kriget
Under andra världskriget hade vi byggt upp ett avsevärt sjöminför-
svar. Det blev heller ingen nedrustning av minförsvaret efter kriget. 
Den allmänna hotbilden vid övergång till det kalla kriget, innebar för 
sjöminan en fortsatt teknisk utveckling och anskaffning. 

Det svenska sjöminsystemet skulle vara en viktig länk i det ma-
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ligt sätt att vilseleda angriparen. Fingerade minfällningar, som från
en angripares spaningsresurser ser ut som en riktig minfällningsope-
ration, kan vara ett annat sätt att påverka angriparens rörelsefrihet.

Denna komplexitet i minkriget gör att det krävs en allsidigt sam-
mansatt minröjningsorganisation med minsvepning (i dag mest fjärr-
styrda svep), minjakt från fartyg, röjdykare i trånga farvatten/ham-
nar, spaning och underrättelseverksamhet och sist men inte minst
kunskap om minors funktion och konstruktion. Minkriget är mycket
komplext!

Minbehovet och minor under kalla kriget
Under andra världskriget hade vi byggt upp ett avsevärt sjöminför-
svar. Det blev heller ingen nedrustning av minförsvaret efter kriget.
Den allmänna hotbilden vid övergång till det kalla kriget, innebar för
sjöminan en fortsatt teknisk utveckling och anskaffning.

Det svenska sjöminsystemet skulle vara en viktig länk i det ma-

1 9 2



193

rina djupförsvaret. Minor och utläggningsresurser skulle finnas för 
att täcka hela vattenområdet från främmande kust, över öppet hav, 
in i skärgården och fram till möjliga landstigningsplatser och hamnar. 
I MARINPLAN 1960 kan bland annat följande läsas om sjöminsys-
temet: 

Oss omgivande farvatten lämpar sig väl för mineringsverksam-
het. Avståndsverkande minor är därvid effektivast. Tekniken 
medger framtagning av självgående minor, som från en fäll-
ningsplats undandragen motverkan, själv kan förflytta sig till 
avsett läge.

… För att kompensera bortfallet av rörliga sjöstridskrafter 
inom vissa områden krävs ökad användning av minor.

Tekniska förutsättningar finns för modernisering av minor från 
VKII. Modernisering igångsätts. Nya minor för speciella ända-
mål framtas.

(Om minspärrtroppar:) Trupptransport i mindre specialopera-
tioner bedöms kunna genomföras med ubåt. Minors och andra 
auvapens betydelse i kustfarvatten ökar. Gamla minspärrtrop-
par skall ersättas.

Minor för offensiv verksamhet
Flygminfällning, vars utveckling påbörjades under andra världskri-
get, var ett sätt att kunna fälla minor i anslutning till främmande 
kust, farledsförträngningar eller tänkbara hamnar för uppladdning av 
invasionsstyrkor. Flygfällning skulle också kunna göras vid vår egen 
kust för att snabbt kunna täppa till i tänkbara invasionsriktningar. De 
nya bottenavståndsminorna, som tillverkades för flottan under andra 
världskriget, var inledningsvis avsedda för flygminfällning. 

Flottan behövde efter andra världskriget komplettera minparken 
med moderna, flygfällda bottenavståndsminor. En tekniskt avance-
rad tysk konstruktion var då av stort intresse. Via en svensk agent 
gjordes en upphandling, men leveransen råkade ut för Force Majeur. 
Tillverkningen måste nämligen godkännas av de allierades Military 
Security Board (MSB) och i strängt förtroliga diplomatiska brev från 
svenska ambassaden i London till UD framfördes att USA, Frankrike 
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och England inte gick med på denna leverans, eftersom tysk tillverk-
ning av denna typ av sjöminor inte var tillåten! På något sätt kom 
dock leveransen i gång, ett år försenad. Kanske var det viss upphand-
ling av instrumentering via Österrike, som löste knuten? 

I och med avvecklingen av flygplan T 18B omkring 1955, upp-
hörde i praktiken möjligheterna att genomföra flygminfällning. Vis-
serligen påbörjades projektering av en ny mina till det nya attackflyg-
planet Lansen och diskuterades även till senare flygplan, men inget 
fullföljdes. Det blev i stället våra små motortorpedbåtar, som fick 
axla manteln som minbärare för offensiva företag. Från 1950-talet 
kunde de ombestyckas (torpedtuberna togs i land) och förses med 
speciella minkorgar för att kunna bära och fälla aktuella minor.

De under kriget byggda minubåtarna levde kvar i organisationen 
till 1953 respektive 1966. Men nytillkomna ubåtar behövde nya mi-
nor för att möta det offensiva behovet. Ett första steg var att omkring 
år 1960 förse en av de tidigare flygfällda minorna med en särskild 
gördel så att minan kunde fällas genom ubåtens 53-cm torpedtub. 
En sådan lösning var emellertid inte så tilltalande vid offensiva före-
tag, eftersom ubåten måste ta sig fram ända till mineringsområdet, 
tätt inpå främmande hamnar och dessutom med avsevärt reducerad 
torpedlast. Dold minfällning fritt till sjöss eller utefter vår egen kust 
var då ett bättre alternativ med denna minlösning. Men det infördes 
samtidigt ett annat alternativ, nämligen att bygga om en äldre 45-cm 
torped. Stridsdelen gjordes om till en bottenavståndsmina och driv-
delen fick till uppgift att transportera in minan till ett mineringsom-
råde långt från ubåten. Denna självgående mina hade en räckvidd 
på c:a 9 km. Kraftigare sprängladdning och längre distans erhölls i 
mitten av 1980-talet, då äldre 53-cm torpeder kunde utnyttjas för 
samma ändamål.

Önskemål om att kunna fälla minor dolt och på ett för minbäraren 
säkert sätt födde tankarna på ett av kalla krigets mer udda och ytterst 
hemliga projekt; projekt Zimca (projektet avhemligat av FMV 2001-
02-23). På mintekniska byrån vid Kungl. Marinförvaltningen utar-
betades 1951 en uppfinning Minponton M/51, Zimca.  Detta var ett 
förslag till en minbärande ponton, som skulle kunna transportera en 
minlast på upp till 1 ton på död räkning med 25 knops fart till ett mi-
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neringsområde inom 
hela Östersjön med 
avsikt att spara både 
fartyg och flygplan – 
en ofarlig minfällning! 
Pontonen försågs med 
sprängladdning i bot-
ten, som skulle utlö-
sas när pontonen var 
framme, varvid pon-
ton och mina tillsam-

mans skulle sjunka till botten. Marinförvaltningen ansåg i yttrande 
till marinstaben att detta var ett nytt vapen, som borde provas; dock 
under mycket hög sekretess och under namnet Sprängbåt. Koppling 
till minfällning fick inte göras. CM tillstyrkte, men tryckte särskilt på 
kraven på precision och att sprängbåten borde självsprängas om den 
kom för mycket ur kurs. 

Under de kommande åren genomfördes utveckling och halvskale-
prov i Vättern, som åtföljdes av fullskaleprov i södra Östersjön under 
år 1959, varvid en motortorpedbåt av större typ utnyttjades som föl-
jebåt. Försöksrapporten var på grund av sekretessen skriven i endast 
ett exemplar, som inte har kunnat återfinnas. En granskningsgrupp 
tillsattes med uppdrag att göra en operationsanalytisk studie utgåen-
de från försöksresultaten, vilka skulle jämföras med andra fällnings-
metoder. Resultatet av denna analys har inte återfunnits, men av en 
marginalanteckning på Kungl. Marinförvaltningens överlämnande-
skrivelse till Chefen för marinen framgår: Åter MF 19/4 –67. Enligt 
Dahlén har projektet uppgivits och handl. återsänts till MF.

Minor på fritt hav, utsjömineringar
Mellan främmande kust och vår egen kust förelåg behov av att kunna 
spärra av vattenområden för att försvåra en angripares rörelsefrihet 
till sjöss med sjöstridskrafter och att försvåra framträngande med 
invasionsförband. Vår egen kustsjöfart skulle också kunna skyddas 
med mineringar på utsatta ställen. Vattendjupen är i allmänhet stora 
och för att få effekt från minor, så är djupgränsen c:a 40-50 m för de 
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största bottenavståndsminorna. På större djup måste minorna för-
ankras och då på sådant sätt att de ska kunna verka mot fartyg på 
ytan och vid behov även mot ubåtar på större djup.

Under perioden strax före och under andra världskriget hade an-
skaffats i storleksordningen 10 000 stora förankrade kontaktminor. 
Trots uppfinning av avståndsverkande organ blev dessa minor inga-
lunda omoderna under kalla krigets dagar. Med avståndsverkande 
organ kan en mina fås att detonera från större avstånd och med fjärr-
styrda avståndssvep. Kontaktminan däremot måste handgripligen 
svepas bort – den gick inte att lura. Den var driftsäker och underhålls-
perioderna mycket långa (upp till 12 år), eftersom inga batteribyten 
erfordrades. Kontaktminan var ”billig i drift”! Men några nya, stora 
sådana minor tillverkades inte i Sverige efter krigsslutet. När våra 
minubåtar utrangerades, modifierades de förankrade ubåtsminorna 
för att kunna fällas från övervattensfartygens räls. Antalet stora kon-
taktminor reducerades dock genom nödvändiga utrangeringar och 
genom att många minor byggdes om till avståndsminor. 

Genom att förse förankrade minor med avståndskännande organ 
(förankrade avståndsminor) kunde minans räckvidd ökas såväl mot 
ytfartyg som mot ubåtar. Avsevärt färre minor behövde då läggas 
ut och ändå skulle tillräcklig täckning på ytan och bättre täckning i 
djupled mot ubåtar erhållas. Under andra världskriget gjordes försök 
att utnyttja små induktionsstavar på våra förankrade minor. Men den 
förankrade minan rör sig i det jordmagnetiska fältet och induktions-
staven påverkas av detta, såvida inte känsligheten minskas avsevärt, 
varför detta inte blev en framgångsrik lösning. En viktig uppfinning 
på FMV:s minbyrå löste problemet år 1962. Det var den så kallade 
gradiometern, där två små spolar (sonder) med ett visst inbördes av-
stånd registrerade det omgivande magnetfältet. Så länge de rörde sig 
i det jordmagnetiska fältet, balanserade sonderna ut varandra, men 
om ett magnetiskt föremål (fartyg) närmade sig, påverkades den ena 
sonden mer än den andra och skillnadssignalen kunde utnyttjas för 
att tända minan. Nu hade man lösningen! Minan försågs med en 
omagnetisk boj av divinycell (en hård cellplast med slutna celler), 
som innehöll en gradiometer. Efter fällning förankrades bojen ett an-
tal meter ovanför minan (för att komma bort från minans magne-
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tal meter ovanför minan (för att komma bort från minans magne-
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tism). En stor del av kontaktminparken byggdes under 1960-talet om 
på detta sätt.

Utrangering av huvuddelen äldre, stora kontaktminor under kalla 
kriget ställde krav på en modern ersättare. Tillkomsten av en modern 
förankrad avståndsmina innebar att den inte behövde byggas i lika 
många exemplar som utrangerade minor.  En ny, stor förankrad av-
ståndsmina levererades under 1980-talet. Minkroppen tillverkades i 
divinycell med sensorer och elektronik inbyggda i ett centralrör ge-
nom minan - allt omagnetiskt. 

Den mintekniska utvecklingen gick snabbt under kalla kriget och 
de första bottenavståndsminorna från andra världskriget blev fort 
omoderna. Ett flertal moderniseringar av dessa minors instrumente-
ring genomfördes. I början av 1980-talet skulle de åter moderniseras 
och en prototyp utvecklades, men serien uteblev på grund av mari-
nens sviktande ekonomi. 

För fällning från ubåtarnas torpedtuber utvecklades under 1970-talet 
en ny, stor (600 kg laddning) bottenavståndsmina. Denna mina gjor-
des häften så lång som en torped och därför kunde två minor förvaras 
i samma utrymme som en torped. Minorna saknade egen framdriv-
ning och fick således fällas på den plats, där de var avsedda att ligga. 
De kunde inte själva simma ut ur torpedtuben, utan fick tryckas ut. 
Detta klarade bara ubåtar av Sjöormentyp och äldre, så när dessa 
ubåtar utrangerades/såldes, kunde inte minan utnyttjas längre. En 
nackdel med minor i torpedlägen på ubåten var att förmågan till tor-
pedanfall reducerades avsevärt. I stället påbörjades under 1980-talet 
en utveckling mot mingördel för ubåt (se sidan 184), delvis efter tysk 
modell. För gördeln utvecklades en ny, stor bottenavståndsmina. Den 
digitaliserade elektroniken hade nu kommit även till våra minor och 
minans elektronik gavs en förmåga att själv anpassa sig till sin om-
givning. Minan kunde själv välja hur de multipla sensorerna i minan 
skulle samarbeta för att nå effekt i målet. Gördelsystemet hann inte 
komma i produktion innan kalla kriget avslutades och själva gördel-
projektet avbröts, men minan finns fortfarande och kan i stället fällas 
från räls på ytstridsfartyg.

Minan skall vara ett kostnadsmässigt så billigt vapen som möjligt. 
Under 1960-talet utvecklades ett antal mintyper med samma bygg-
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klossar som grund. Sprängladdningen göts i plastbaljor med 300 kg 
hexotonal. Dessa baljor kunde vid behov staplas på varandra till er-
forderlig storlek. Ovanpå detta monterades ett apparathus, som inne-
höll all elektronik och funktioner för tändning av minan. Laddnings-
behållarna utnyttjades också för kustartilleriets minor.

För att skydda främst förankrade minor i utsjömineringar, fälls så 
kallade svephinder i minlinjerna. Svephindren var i princip små för-
ankrade minor med en laddning på enbart ett par kilo. Deras uppgift 
var att spränga sönder minsveparnas svep för att försvåra eller för-
dröja röjningen av de större minorna. Under kalla kriget tillverkades 
ett stort antal sådana svephinder.

Minor i skärgården och nära egen kust
För flottans del kunde de flesta av ovan nämnda minor också utnytt-
jas i anslutning till egen kust och inne i våra skärgårdar. Efter andra 
världskriget tillverkades några typer av förankrade kontaktminor av 
mindre storlek. Minorna skulle kunna användas som antiubåtsminor 
och som minor mot landstigningsfartyg. En av typerna försågs med 
15 m lång ”propellersnärjare” med syftet att öka räckvidden. 

Under 1970-talet kunde den moderna tekniken med avståndskän-
nande organ utnyttjas i en mindre mina med flytkropp av divinycell. 
Denna mina blev mångsidig i utnyttjandet och tillverkades i flera tu-
sen exemplar. Av bottenavståndsminorna var det främst minor av nå-
got mindre typ som avsågs för mineringar i dessa områden.

Kustartilleriets minor
I skärgården och i anslutning till hamnar kom kustartilleriets min-
system att utnyttjas i mycket stor utsträckning. Storleksordningen ett 
hundratal fasta mineringar var i princip kontinuerligt utlagda runt 
vår kust. Här redovisas enbart själva minan - inte det komplexa sys-
tem med minor, minkablar, kopplingsboxar och minstationer m.m, 
som minan ingick i. Detta berörs i annat kapitel i denna bok.

Minor - i varje fall minskalen - har en förmåga att kunna bli mycket 
gamla. Som tidigare nämnts i den historiska översikten, fanns minor 
från 1800-talet operativa ända fram till omkring 1958 i de fasta mi-
neringarna. Dock moderniserades innehållet i många omgångar med 
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nya sprängämnen och nya avfyrningsprinciper. Minor tillverkade un-
der andra världskriget fanns kvar i organisationen ända fram till slutet 
av 1990-talet. När tekniken med avståndskännande induktionsorgan 
blev känd under andra världskriget, försågs en flytmina med sådant 
organ, men detta fungerade inte bra på grund av minans rörelse i det 
jordmagnetiska fältet, varför det i stället sattes en ankartyngd direkt 
på minan och på så sätt skapades en bottenavståndsmina. 

I anslutning till krigsslutet kunde marinen svepa och bärga ett 
50-tal tyska minor, som gjordes om till flytminor för kustartilleriet. 
Marinen köpte också ett par hundra minskal i aluminium med ladd-
ning från Tyskland och gjorde om dem till kontrollerbara minor, men 
dessa minor tycks ha blivit tämligen kortlivade.

Modern teknik under 1960-talet med gradiometer och mina i plast 
låg till grund för ett nytt rörligt minsystem, M6, där en typ av flyt-
mina och en typ av bottenavståndsminan ingick. Detta system skulle 
kunna läggas ut snabbt i en angripares anmarschväg av den special-
konstruerade Minarbetsbåt Större (MabS). Vid fällning av botten-
avståndsminan var det viktigt att minan inte hamnade på förbindel-
sekabeln mellan minor och landstationen. Den minan fick en unik 
konstruktion, så att den skulle glida bort från kabeln. Divinycellen, 
som utnyttjades i flytminorna kom att bli föregångare till den divi-
nycell som sedan användes i flottans prototypminsvepare i plast och 
divinycell, HMS Viksten.

Divinycell kom att utnyttjas i kustartilleriets sista tunga flytmina 
med avståndsorgan från slutet av 1970-talet. Samma minkonstruk-
tion kom att utnyttjas för en ny förankrad avståndsmina för flottan.

Bland kustartilleriets bottenminor fanns ett smärre antal syftminor 
från slutet av 1800-talet, som i modifierad form levde kvar till 1958 
som syftminor och var således inte försedda med avståndsorgan. 
Vissa bottenminor från andra världskriget kunde moderniseras och 
förses med magnetiskt känsliga avståndsorgan och då ingå i en helt 
ny typ av kontrollerbart minsystem. Dessa minor levde kvar i olika 
utrustningsformer fram till början av 1990-talet.

En ny mina behöver utseendemässigt inte vara ny. Ibland har det 
blivit lite av att ”man tager vad man haver”. En flytmina från sekel-
skiftet kapades på mitten och placerades på en bottenplatta. Minan 
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fylldes med trotyl och övriga arrangemang för att göra den till en 
syftmina. Senare försågs den också med avståndsorgan. En del äldre 
minor modifierades i bara några fåtal exemplar för att passa just till 
den plats där de ska ligga.

I slutet av 1950-talet hade mintillverkarna kommit in i plaståldern. 
Nya minor byggdes upp av cirkulära plastbehållare, som fylldes med 
trotyl. Laddningsbehållarna kunde staplas på varandra upp till när-
mare ett ton. Antal laddningar var beroende av bottendjup och för-
väntade mål - minan gjordes inte större än den behöver vara. Ovanpå 
översta behållaren kunde man sedan sätta på den mininstrumente-
ring, som var bäst lämpad för den plats där minan skulle ligga och de 
mål den var avsedd för.

Även med nästa mintyp på 1960-talet fanns det möjlighet att stapla 
laddningar på varandra och optimera varje mina för det bottendjup 
där den skulle ligga. Denna mina ingick i det nya minsystemet M7, 
som skulle ersättas av M8 på 1980-talet. Detta genomfördes dock 
aldrig, vilket innebar att minan för M7-systemet kom att tillverkas 
ända in på 1990-talet. Leverans under 30 år av samma mintyp är nog 
något unikt.

Under mitten av 1980-talet planerades för en ersättning av det 
gamla, rörliga minsystemet M6. Det nya minsystemet M9 kom att 
bli ett av de då nya amfibieförbandens tunga vapen, anpassat för att 
hanteras från stridsbåt 90. Minan i systemet byggs upp av laddnings-
behållare, som kan sättas ihop av förbandet till erforderlig storlek. 
Tillsammans med flottans mina F 80 är dessa minor de sista, som 
konstruerades med kalla kriget som kravställare. Elektroniken på 
dessa minor är datoriserad och sensorerna är av flera olika typer. 
Kustartilleriminan kan programmeras före fällning för att passa rå-
dande behov. Via kabel kan minan vid behov omprogrammeras från 
en manöverlåda i land. Minan kan också utnyttjas för undervattens-
spaning mot inkräktare i vår skärgård. Denna mina är förmodligen 
den mest mångsidiga och sofistikerade mina, som har tillverkats i 
Sverige. Tyvärr hann den inte bli operativ, när den behövdes som bäst 
under jakten på främmande undervattensfarkoster i våra skärgårdar.
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Minor i anslutning till landstigningsområden
Efter genomförda analyser under och efter andra världskriget angavs 
ett behov av 18 600 strandförsvarsminor. Ett behov som aldrig upp-
nåddes, men många typer av förankrade minor och bottenavstånds-
minor tillverkades i stora serier. Minorna skulle fällas främst av små 
fartyg med minräls, men även fartyg utan räls utnyttjades. För det 
senare fallet konstruerades minor som skulle kunna hanteras och fäl-
las för hand.

Den tidigare nämnda bottenavståndsminan för kustartilleriets rör-
liga minsystem M6 var en ovanlig konstruktion med möjlighet att 
glida i vattnet. Denna mina tillverkades också för flottan i stort antal 
som strandförsvarsmina. Tillverkad med minskal i plast och med en 
ovanlig form, visade den sig vara nästan omöjlig att hitta med senare 
tiders minjakthydrofoner, något som konstruktören på minbyrån vid 
FMV inte haft en tanke på, när minan konstruerades (minjakthydro-
foner var inte allmänt operativa under 1960-talet). När serie två av 
denna mina skulle beställas i slutet av 1970-talet, hade just en ”mi-
neffektstudie” avslutats i marinstaben. Denna studie visade att det 
egentligen skulle behövas en större mina med bättre sprängkraft och 
flera sensorer. Efter förhandling med armén kunde serie två av glid-
minan säljas till armén som hamnförsvarsmina och de medel, som då 
frigjordes, skulle användas till en ny och större strandförsvars- och 
skärgårdsmina. 

Arméns sjöminor
En av arméns uppgifter under kalla kriget var hamnförstöring i ett sent 
skede av en förestående invasion. I många kajer fanns brunnar förbe-
redda, där en kraftig kajladdning kunde placeras. Till stor del var dessa 
kajladdningar utrangerade minor från marinen. Men att spränga en 
hamn var en mycket drastisk åtgärd. Marinens nya strandförsvarsmina 
hade ju den unika egenskapen att den kunde glida en bit som en vinge 
i vattnet. Detta födde idén att som en första åtgärd minera utanför 
kajerna i stället för att spränga dem. Från lastbil vid kajkanten kunde 
minorna fällas, så att de gled ut från kajen. För att få ut tillräckligt 
många minor längre ut i en hamnbassäng, var dock fällning från båtar 
nödvändig.
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kajladdningar utrangerade minor från marinen. Men att spränga en
hamn var en mycket drastisk åtgärd. Marinens nya strandförsvarsmina
hade ju den unika egenskapen att den kunde glida en bit som en vinge
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Kräftgång i mintillverkningen
Försäljningen av den glidande minan till armén kunde sägas inleda 
kräftgången för produktion av nya minor. Pengarna för försäljningen 
skulle användas till en ny, större strandförsvars- och skärgårdsmi-
na, men när den minan var utvecklad och klar för beställning, drogs 
pengarna in för att i stället användas för ännu en modernisering av 
en bottenavståndsmina från andra världskrigets dagar. Minan fanns 
ju redan, så det bedömdes kunna bli en tämligen kostnadseffektiv 
åtgärd, även om minan var lång och på det sättet klumpig på våra 
nu allt mindre minbärande fartyg. När prototypen var i stort sett 
färdig, ströks emellertid även detta projekt och pengarna försvann. 
Serie två av den nya, stora förankrade avståndsminan kom heller ald-
rig till produktion. Intresset för sjöminor minskade under 1980- och 
1990-talen i en för marinen krympande ekonomi. Tänkta modernise-
ringar genomfördes inte. Mina F 80 för flottan och sjöminsystem M9 
för kustartilleriet blev de sista av kalla krigets minor. 

Något om minförråd
Under andra världskrigets dagar byggdes ett antal minförråd i berg 
i anslutning till kusten. Förråden skulle innehålla de minor, som var 
avsedda att fällas inom rimligt avstånd från förrådet. Minfartyg skul-
le kunna gå direkt till förråden och lasta minor över en kaj. Den 
fortsatta minanskaffningen efter kriget medförde behov av ytterligare 
förråd. Dessutom började moderna skyddskrav ge något kalla kårar 
längs ryggen på Sprängämnesinspektionen (SÄI), som utövade tillsyn 
av förråden. De gamla bergförråden var byggda som en enda stor 
förrådskammare, där alla förvaringstunnlar stod i öppen förbindelse 
med varandra. En olycka på ett ställe i förrådet skulle spränga hela 
förrådet. Restriktioner infördes med begränsad sprängämnesmängd. 
Samtidigt växte det civila samhället och kröp allt närmre förråden. 
Ett exempel på detta var minförrådet vid Nya Varvet i Göteborg. Det 
blev utdömt omkring 1970, innebärande att allt sprängämne mås-
te bort, men något ersättningsförråd fanns inte. En tillfällig lösning 
måste komma till stånd. Efter en hel del letande hittades en gammal 
timmerpråm i Finland. Den befanns vara i tillräckligt gott skick för 
att kunna modifieras till ammunitionsförråd. Så kom det sig att den 
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finska timmerpråmen Onega blev minförrådet Venern med perma-
nent förtöjningsplats i Gullmarsfjorden. I början av 1980-talet kunde 
förrådet avvecklas, då ett nytt bergförråd stod klart på västkusten.

De nya förråd, som byggdes och ersatte de gamla, var byggda efter 
en helt ny princip med många enskilda kamrar och kraftiga portar. Om 
en olycka skulle inträffa i en kammare, skulle detonationstrycket blåsa 
ut genom en förbindelsegång, men inga andra kamrar skulle påverkas. 

Det var inte lätt att hitta lämpliga platser för bergförråd. På vissa 
ställen i landet fick i stället anläggas en förrådsgrupp med många be-
tongförråd på stora avstånd från varandra och kanske en bra bit in i 
landet, långt från bebyggelse. Detta medförde ett enormt transportbe-
hov med lastbilar, som skulle transportera minorna till lämplig hamn 
för lastning till minbärande fartyg.

Under 1980-talet stod det allt mer klart för militärledningen att even-
tuellt kommande militära insatser riktade mot oss skulle kunna kom-
ma med synnerligen kort förvarning. Skulle vi hinna få ut våra mine-
ringar? Skulle våra minförråd vara intakta, när vi behövde dem? Dessa 
överväganden påverkade mineringsberedskapen, så att våra minfartyg 
beredskapslastades med minor. De fick gå som flytande minförråd! En 
rad säkerhetsåtgärder fick vidtas ombord för att höja säkerheten så 
mycket som möjligt - mindäcket var ju inte från början konstruerat för 
att ständigt ha minor ombord i fredstid.

Även kustartilleriet disponerade minförråd i land, men förrådspro-
blematiken var något annorlunda i och med att de flesta minorna var 
utlagda år ut och år in i sina mineringsområden.

Sammanlagt hanterade flottan under kalla kriget i storleksordning-
en 20 000 minor av ungefär 25 olika typer. För kustartilleriet var 
antalet typer ca 20 till ett antal av ca 2 000.

Något om avmagnetiseringsstationer och det tekniska 
minskyddet
När sjöminan med magnetiska sensorer började utnyttjas under an-
dra världskriget, innebar det en smärre revolution för sjögående en-
heter. Så gott som alla fartyg var ju magnetiska och de med omag-
netiska skrov, oftast av trä, hade ändå magnetiska motorer, kanoner 
eller andra järnföremål, varför det var nödvändigt att reducera farty-
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gens magnetism.
I Sverige byggdes tre avmagnetiseringsstationer; en på Stora Vär-

tan utanför Stockholm (AMS, klar 1943), en i Karlshamn (AMK, 
1946) och en vid Nya Varvet i Göteborg (AMG, 1945). I dessa statio-
ner kunde fartygets magnetism mätas och reduceras. Enkelt uttryckt 
åstadkoms reduceringen genom att strömsätta en kraftig spole med 
växelström på botten och låta ett fartyg passera över i låg fart. På så 
sätt kunde fartygets magnetism påverkas och därigenom reducerades 
riskområdet för utlösning av minorna avsevärt. Bara för att andra 
världskriget tog slut år 1945, upphörde inte minfaran. Såväl örlogs-
fartyg som civila handelsfartyg var täta gäster och fram till 1953 hade 
bara vid AMK 3 000 fartyg behandlats.

En kompletterande metod var att hänga på eller montera elkablar 
runt fartygsskrovet. Med en lämplig ström i dessa spolar åstadkoms 
ett magnetfält, som motverkade fartygets eget fält. Detta förfarande 
tillämpades främst på örlogsfartygen. 

Ovanstående metoder har utvecklats avsevärt fram till i dag. AMS 
har stängts och en ny station har år 1967 tagits i bruk utanför Hårs-
fjärden (AMH). Stationen vid Nya Varvet (som var unik genom att 
AM-spolen var rörlig på räls under fartyget, som låg stilla under be-
handlingen) lades ner och en ny stod år 1961 klar i Lysekil (AML).  
AMK är kvar på sin ursprungliga plats. Alla dessa tre stationer är 
fortfarande i aktiv tjänst och moderniseras i takt med ny teknik. Det 
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är främst örlogsfartyg, som behandlas i dag, men det förekommer 
även civila handelsfartyg. Utländska örlogsfartyg hör också till gäs-
terna. Dagens örlogsfartyg skall vara så osynliga som möjligt – även 
under vattnet! Stationerna har därför byggts ut för att kunna mäta 
och minimera alla typer av undervattenssignaturer från ett fartyg. 
Ubåtar, med sina speciella krav, utnyttjar även en egen mätstation.

I dag byggs så kallat tredimensionellt magnetminskydd in i alla 
örlogsfartyg. Stålfartyg får slingor (inombords) runt hela skrovet i tre 
dimensioner. För fartyg med plast- eller träskrov läggs slingor runt 
varje magnetisk komponent, förutom att dessa komponenter först 
avmagnetiseras i en komponentmätstation innan de monteras om-
bord.

För minröjningsfartyg är det särskilt viktigt att de är godkända mät-
tekniskt innan de ger sig ut i minfarliga områden. Alla tidigare minröj-
ningslag hade egen mätutrustning för detta och även dagens enheter 
kan ta med sig mätutrustning till aktuella minröjningsområden.

Teknisk utveckling med försök
Av Bengt Orre

Minbyrån inom FMV hade en speciell struktur i sin organisation un-
der kalla kriget. Det fanns en verkstads- och minexperimentsektion 
och en sjöprovresurs bestående av HMS Skuld och en fältdetalj. An-
dra områden inom Kungl. Marinförvaltningen (Huvudavdelningen 
för marinmateriel vid omorganisationen till FMV 1968) bl.a. torped, 
hydrofon och artilleri avvecklade sina prov- och försöksdelar från 
och med 1960-talet. De var starkare integrerade till sin respektive 
sjögående plattform. Minan är ju ett mera fritt system om speciellt 
den okontrollerbara minan och sjunkbomben betraktas. Detta och 
sekretessproblematiken bidrog till att minbyrån vid FMV under hela 
kalla kriget hade i stort sett hand om hela anskaffningsområdet från 
analys, problemställning, prototypframtagning, prov och försök 
samt anskaffning. Industrin och försvarsmyndigheterna engagerades 
i de olika stegen. Emellertid blev det med tiden på så sätt att exem-
pelvis den fasta minspärrtroppen med operatörshjälpmedel blev mer 
och mer integrerad med sin minstation ungefär som en artillerian-
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läggning, men det industriella engagemanget nådde inte motsvarande 
grad för minsidan. Minan kallades under kalla kriget för ”den fat-
tiges vapen”, som kostade lite. Det sades, när jag började arbeta i 
FMV, att den sista miljonen om försvaret skulle läggas ned, skulle gå 
till ”minan” d.v.s. ”stor effekt för lite pengar.”  Men så blev inte fal-
let, då minan till del avvecklades tidigt i samband med avvecklingen 
av invasionsförsvaret.

Fjäderholmsförsöken
FMV:s minbyrå hade en försöksplats vid V. Fjäderholmen utanför 
Hårsfjärden. Prov med målgång av fartyg genomfördes under en 
vecka i september varje år, vilket pågick från 1960-talet till mitten 
av 1990-talet. Minsensorer till både flottan och kustartilleriet pro-
vades. Sensorsignaler som funktion av sidavståndet utprovades för 
varje målfartyg. Fartygens hela fartregister användes och om det 
fanns magnetskydd, gjordes proven med detta såväl tillslaget som 
frånkopplat. Slinga lades också ut i samband med att S3 utvecklades 
och även slingspolar utprovades. 

M6 och M7:s gradiometrar utprovades, dvs. Organ 8-14. Leveran-
tör var LM Ericsson, Bromma och sedan medverkade även företagets 
del i Mölndal. Justeringar av känsligheter och larmnivåer gjordes vid 
behov. För att förenkla instrumenteringarna togs ca 1980 en proto-
typ M8 fram. Den var uppbyggd på digital teknik med överföring av 
sensorsignaler och styrning av larmnivåer och känslighet. Man ville 
fortfarande ha kvar M7:s kabelsystem, vilket innebar en hel del pro-
blem. Efter många års prov och utveckling lades systemet ned.   

Chockprovning av minmateriel 
Nästan årligen mellan 1981 och 2001 genomfördes prov vid Norr-
lands kustartilleriförsvar. Provplatsen var vattnet utanför Lusthol-
men vid minförrådet på Vägnö i närheten av Härnösand. Proven ge-
nomfördes under isen i slutet av mars varje år. Ett hål togs upp för 
att fälla minan, som skulle sprängas.  Andra hål gjordes för de olika 
objekten, som placerades på olika avstånd, vilka skildes beroende på 
vad chockkravet var. Chockkraven för min-, sling- och hydrofonma-
terielen var en mycket central fråga. Provveckan innehöll tre spräng-
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dagar.  Efter varje sprängning togs materielen hem för inspektion av 
påverkan.  Täthetsprovning i vattenbassäng och med heliumläcksö-
kare genomfördes i verkstad. Efter dessa kontroller klargjordes ma-
terielen för ny provning. Studier av olika undervattenssensorsystem 
gjordes också med mätning av störnivån för passiv akustik. Det rörde 
sig om minuter innan ljudnivån efter sprängning gick ned till normal 
nivå. Detta kan jämföras med förlust av sonarkontakt vid t.ex. sjunk-
bombfällning.  

Arbetsförhållandena var mycket stimulerande här och även vid all 
annan försöksverksamhet. Det finns inga genvägar till utveckling och 
framsteg utan det handlar om idogt arbete med lärande i små steg. 
Minan var från början främst ett mekaniskt system som underhölls, 
men utvecklingen medförde att många andra teknikområden inte-
grerades. Det var analog och digital elektronik, elmiljö, magnetik, 
akustik, tryck, helium- och vätgasteknik m.m. Minunderhållsgrup-
pernas personal deltog i de många utbildningar, som FMV anordnade 
runt om i landet. Eftersom undervattensvapenutvecklingen även om-
fattade andra teknikområden erbjöd minbyrån utbildningar till an-
dra tekniker och driftingenjörer inom kustartilleriförsvaren förutom 
minområdets personal. Det var inom huvudsakligen tele, eldledning, 
periskop, TV, el och radar. När det gällde chockproven vid Vägnö, 
deltog med tiden fler tekniker och driftingenjörer från andra regioner 
allteftersom personalen vid verkstaden i Härnösand minskade. Ned-
läggningen av Norrlandskustens marinkommando, som låg först i 
spåret kunde anas redan på 1990-talet. Det visade sig vid proven att 
det fanns systemtekniker med verkligt systemkunnande inom minsi-
dan. De kunde t.ex. göra tillsyn på Hydrofon 301 med 89 kretskort 
(vid fullbestyckat system), klargöra den och göra i ordning mikro-
fonstativen, kalibrera och koppla in bandspelare enligt MUSAC:s di-
rektiv. Sedan gjordes utläggning, som de ledde. När det var klart, 
gjorde de dykning i vaken som hade sågats upp för objektet, rättade 
till stativ och kablar, talade in meddelande (det blev förvrängt tal) i 
Hydrofon 301-systemet, som spelades in på bandspelare.  Man kun-
de också ha en akustiksändare med ned till hydrofonerna.  När det 
var fritt vatten, fanns en sändare Mandolinen framtagen av Fiskars, 
som kunde bogseras efter fartyget. Det här systemkunnandet med 
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teknisk mångkunnighet fanns i Försvarsmakten inom minvapnet på 
samtliga minservicegrupper och inte inom industrin, som fallet var 
inom de flesta andra delar av försvaret. Idag har emellertid denna 
kunskap skingrats och nu nästan glömts bort, men HMS Furusund 
och marinbasens ekipagehamngrupp med Trossbåt 605 för arvet vi-
dare som en nationell resurs för sjöarbeten. År 2000, då FMV:s min-
byrå upphörde, avvecklades även experiment- och sjöförsöksresur-
serna genom att föra över en del maskiner, instrument och mätdon 
till marinbasens lokaler på Gålö. Systemkunnandet har också förts 
över till 17. amfibiebevakningsbåtkompaniet och enheten från För-
svarsmaktens logistik (FMLOG) i Göteborg, som handhar de rörliga 
systemen; minsystem M9 och hydrofon 618.  

Åsk-, EMP- och övrig El-miljöprovning
Åskväders inverkan blev från sekelskiftet och fram till 1930-talet i 
samband med telegraf- och telefonutbyggnaden samt elektrifieringen 
känt som ett problem i samhället inte bara vid direktnedslag, utan 
också genom att stora strömmar uppkom genom induktion i ledning-
arna. Detta måste ju ha varit ett känt problem redan tidigare, efter-
som kontrollerbara minor fanns även före 1888, då det ”Fasta Min-
försvaret inom Flottan” bildades. Ansvaret för detta övertogs 1902 
av kustartilleriet, som då bildades. Från 1912 hade fasta mineringar 
med stora kabelsystem vid bl.a. Oxdjupet i Vaxholm byggts ut. Åsk-
skydd fanns för syft- och stötmineringarna, men det är oklart, när de 
infördes.  Tyskarna hade 1910-1912 utvecklat gniströr, som ledde av 
överspänningar till jord.  I Sverige fanns åskskydd i samband med de 
första radiosändningarna, som Telegrafverket gjorde 1917.  

När den första avståndsmineringen M/42 kom, hade ASEA kon-
struerat ett spänningsberoende motstånd att verka tillsammans med 
gniströr. Motståndet och gniströren ersattes senare med Åskskydd nr 
1, som infördes 1961. Det åskskyddet utvecklades av LM Ericsson 
tillsammans med FMV och Institutet För Högspänningsforskning 
(IFH), där provning också gjordes med 300 kV:s högspänningspuls. 
Högspänningsgeneratorn kunde skapa spänningar på 1 MV.  Insti-
tutet inrättades vid Husbyborg i Uppsala 1930 av Harald Norinder, 
som var institutets förste professor. Professorerna Miller och Hilde-
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brant (1950-talet) och Stig Lundqvist (1960-talet) gjorde utredningar 
om minans påverkan från åskan1, när den var utlagd i vattnet. Det 
jordlinearrangemang, som infördes i början på 1990-talet och som 
löste åskproblemen med att det blev stickhål i kablarna p.g.a. urladd-
ning från ledare genom isolering till vattnet utforskades vid IFH. En 
rapport2 presenterades 1994 vid den Internationella Blixtkonferensen 
i Budapest. Där nämndes det aldrig att det handlade om en sjömintil-
lämpning.  

Vid Kungsholmen i Karlskrona byggdes 1984-1985 KAFUS S-plats 
med minstation. Efter proven där erhölls under hösten 1985 problem 
med åskskador. Dessa följdes upp och åtgärdades av K.G. Lövstrand 
och hans kollegor Torsten Dikvall och Per Bohlin vid FMV:s prov-
ningsavdelning (FMV:Prov), men den slutliga lösningen vid Kungs-
holmen kom inte förrän i början av 1990-talet, då landfästeskabel 
och -skarvlåda med jordlina infördes. S-platsen byggdes om med en 
skyddsnivå som ett Minstation 90-projekt, men bestod inte av några 
containrar, utan nya lokaler byggdes intill S-platsen. Hela anlägg-
ningen studerades och mättes noggrant med blixtgenerator. En låg-
nivåpuls injicerades på samtliga typer av kablar. Mätningar gjordes 
också ute i mingruppcentralen. Alla signalvägar gicks igenom. Sedan 
datorsimulerade man upp påkänningen till en normal åskström av 
150 kA på t.ex. en antenn.  Det gjordes också sådana prov på Min-
station 90 vid Västkustens marinkommando och Fårösunds marin-
bas. Vidare gjordes tålighetsmätningar på MGC-insatsen och organ 
8 samt 14 samt Hfn 301 på laboratorium på FMV:Prov i Malmslätt. 
En säkerhetsmarginal mellan påkänning och tålighet utvärderades. 
Ett nytt åskskydd utvecklades för MGC:s apparatinsats.

Vid prov på västkusten fick man fram stickhål i kabelmanteln ge-
nom att lägga in högspänning på ledarna till gummikabeln, som gick 
till MGC:n. Stickhålen uppträdde just när kabeln gick ned i vattnet.  
När vi fick fram den effekten, klarnade mycket. I alla år har stickhål 
diskuterats inom minbyrån och bedömts vara oegentligheter vid till-
verkningen, då det ju var så mycket kabel som minbyrån anskaffade. 
Under åren 1977-2005 anskaffade FMV ca 1 500 km sjökabel och 
rent statistiskt verkade det svårt att övervaka varenda cm av kabeln. 
Men efter jordlinearrangemanget (1992) så har inga stickhål upp-
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täckts för använd kabel.
EMP-prov med högnivåpuls genomfördes 1988 på Gotland vid ett 

7,5 cm batteri av FMV-Prov.  Det provet gav främst kunskap om hur 
påkänningen på land fördelades. Minstation och S-plats har ju en-
heter både på land och ute i vattnet. 1991-1992 genomfördes därför 
EMP-prov med S-plats och Minstation 90 vid Vaxholm. TV-, radar-
system och undervattensenheter testades. En hel del kablar för över-
vattensenheterna byttes ut för att få bättre skyddsnivå. Provning av 
elmiljön gjordes i de tre KAFUS/S-platserna samt i många minstatio-
ner av företaget EMI-Control, Karlskrona och FMV:Prov, Malmslätt. 
Även gamla minstationer provades. Den elektromagnetiska strål-
ningen från störande apparater såsom telefon, radar, datorer, mik-
rovågsugn, lysrör och laddningslikriktare mättes.  Krav gällde enligt 
Mil.Std. 461. Vid behov ändrades installation och speciella störskydd 
utvecklades. Anvisningar för hur installation skulle utformas med 
beaktande av alla miljöaspekter togs fram inom ELMAR-projektet, 
som löpte från 1988 till 2000. ELMAR-handboken3 innehöll också 
separationsavstånd till elkablar utomhus, dvs. högspänningsledning-
ar med växelström eller likström. Mätningar gjordes med magneto-
metrar, slingor och slingspolar. Operatören kunde med slingorna i 
Vaxholm vid Oxdjupet på natten uppfatta starten av Roslagsbanans 
likströmståg från Östra Station, dvs. ett avstånd av många mil. Sedan 
kunde tåget följas och dess inbromsning och acceleration noteras vid 
varje station ända till Österåker. På dagarna blev mönstret svårare 
att tolka, men operatören blev snart van att hantera brusbakgrunden 
från Roslagsbanan, när fartygsöverseglingar skulle tolkas. 

FMV:s minbyrå och Sydkustens marinkommando deltog i prov-
verksamheten med Sydkraft (Baltic Cable mellan Smygehamn och 
Tyskland) och Vattenfall (SwePol Cable mellan Karlshamn och Po-
len). Det gällde likströmsöverföring för import och export av elkraft. 
FMV gjorde i Karlshamnsfallet en rapportering till marinkomman-
dot, som innebar att nätägaren skulle tvingas att stå för stora kost-
nader, om vattnet skulle användas som återledare. Minstationen vid 
Karlshamn och många andra försvarsanläggningar på land blev på-
verkade genom att korrosionen påskyndas, potentialen förändras vid 
överföring utan återledarkabel. Därför valde Vattenfall att för Swe-
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Pol-kabeln införa en jordåterledare, som gav en mycket bättre miljö 
kring överföringen. 

KUMFO-prov
Efter andra världskrigets slut gjordes en uppbyggnad av forskningen 
inom hydrofonområdet (akustik) inom FOA. Mätningar gjordes av 
ljudhastighet och dämpningar på många platser runt vår kust. Inom 
magnetiken fanns innan incidenten 1982 på Hårsfjärden ingen forsk-
ningsresurs, men däremot inom elektriska fält, där möjligheten stu-
derades att överföra information på havsbotten (Carl Henrik Ha-
gelstein, Gustaf Dyring och Lennart Crona). De började emellertid i 
början av 1980-talet att mäta med elektriska sensorer på fartyg. Re-
sultaten var intressanta, ett fartyg innehåller p.g.a. korrosionsskyd-
det olika metaller bl.a. zinkanoder, vilket medför galvaniska spän-
ningar, som kan detekteras.  FOA hade en stor kunskapsbas inom 
signalbehandling från seismologin.  Signalerna har där låg bandbredd 
ungefär som inom magnetiken. Efter Hårsfjärdenincidenten förbe-
reddes en demonstration för den nytillträdde försvarsministern Börje 
Andersson. Man kopplade in datasystem till slingan, som var utlagd 
i Skramsösund och som operativt övervakades av Gullbodavakten 
på Muskö. Emellertid blev det aldrig någon demonstration, eftersom 
försvarsministern avgick och flyttade hem till Borlänge. Senare gjor-
des en del signalbehandlingsutredningar för magnetslingor (Martin 
Cervenka).  Forskningsgruppen för de elektromagnetiska undervat-
tenssignalerna tillkom under ledning av Peter Krylstedt på 1990-talet. 
Samarbete bedrevs då också mellan FMV och FOA inom Prov och 
Försök.  Från och med 1991 inrättades en KUMFO-station (Kafus 
Undervattens Mätningar tillsammans med FOA). Den inrättades in-
till AMH (AvMagnetiseringsstation Hårsfjärden) på Lilla Äggskären. 
Slingspolar, 3-koordinats magnetometer, stångspolar, elektroder och 
supraledande SQUID-magnetometrar utprovades. Stångspolar med 
intressanta resultat påminner om de organ, som användes i M3/M4, 
varför en del av dessa har sparats efter avvecklingen. P.g.a. närhe-
ten till minskyddsverksamheten på Äggskären och minverkstaden på 
Gålö, var samarbetet med Försvarsmakten mycket utvecklande för 
alla parter. KUMFO-stationen var också försedd med TV och radar 
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ningsresurs, men däremot inom elektriska fält, där möjligheten stu-
derades att överföra information på havsbotten (Carl Henrik Ha-
gelstein, Gustaf Dyring och Lennart Crona). De började emellertid i
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des en del signalbehandlingsutredningar för magnetslingor (Martin
Cervenka). Forskningsgruppen för de elektromagnetiska undervat-
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ten till minskyddsverksamheten på Äggskären och minverkstaden på
Gålö, var samarbetet med Försvarsmakten mycket utvecklande för
alla parter. KUMFO-stationen var också försedd med TV och radar
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för att identifiera överseglande fartyg. Målgångar genomfördes bl.a. 
med Spiggen, URF, Mantis och Dykabella.  Här var det också ett visst 
motsatsförhållande mellan FMV och FOA i att få fram prestanda för 
de olika undervattenssensortyperna.

Samarbete vid prov och försök mellan Försvarsmakten och 
FMV 
Provverksamhet bedrevs också på kustartilleriets minutläggningsdivi-
sioner, kustartilleriets minskola och verkstäder under FMV:s ledning. 
Minskolan testade chockavstånd och chocktider för instrumentering-
arna. Modifieringar gjordes ibland för att få bättre operativ verkan. 
Materielen på botten undersöktes ibland av dykare med avseende 
på korrosion och tillrättaläggning. Inspektion att slingkabeln inte 
hängde fritt över botten exempelvis mellan två stenar gjordes, efter-
som den då blev den extra känslig för rörelser. Minbyrån vid FMV 
anskaffade två dykarmopeder till Sydkustens marinkommando för 
att underlätta inspektionsarbetet.

Intressanta förslagsärenden lämnades flera gånger inom Försvars-
makten, som rörde materielens utformning. De var ofta angående 
montering av kabel- och proppmateriel bl.a. dragavlastning av bärlina 
för minkabel eller armeringstrådar i 36-ledare eller 16-ledare. En stor 
insats inom marinen, som FMV:s minbyrå hade nytta av, var den mål-
gång, som marinens fartyg genomförde vid de olika proven. Förbe-
redelser med program och målbanor inritade gjordes före varje prov. 

Batterier till sjöminor
Herzhornet användes som spänningskälla för kontaktminan från slu-
tet av 1800-talet till och med andra världskriget. Innanför blyhornet 
fanns en glasampull med syra, som krossades när minan påseglades. 
Syran rann ner i en annan behållare (innerhornet), som var försedd 
med kol- och zinkelektroder. En galvanisk cell bildades, som gav 
ström till minans sprängrör varpå minan sprängdes. Det handlade 
här om ett batteri med enastående lagringsegenskaper, vilket normalt 
aldrig behövde ersättas. Vid minservicegrupperna testades herzhorn-
batterier, som var ända upp till 100 år gamla och de visade sig fung-
era utan anmärkning.     
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Emellertid blev det högre krav på batterierna, när avståndsminan 
infördes under andra världskriget. Sedan minan hade armerats, skul-
le elektroniken startas upp för att övervaka magnetspolen och akus-
tik- eller tryckgivaren. Övervakningstiden var ganska lång och kun-
de röra sig om något år. Detta innebar att primärbatterier med hög 
kapacitet krävdes. Batteriutvecklingen under 1940- och 1950-talen 
hade fått fram torrbatterier av vanlig typ med kol- och zinkelektroder 
samt brunsten som elektrolyt. De kunde göras i stora dimensioner 
med höga kapaciteter och användes till bl.a. ringklockor och elektris-
ka stängsel.  Men de var utrymmeskrävande och därför utvecklades 
batterier med kvicksilver- och zinkelektroder samt kaliumhydroxid 
som elektrolyt. Dessa kvicksilverbatterier användes för övrigt bl.a. i 
kameror och blixtaggregat. Cellens spänning är 1,35 V och de kunde 
göras i storlekar från små knappceller till större dimensioner.  Till 
minorna och en sjunkbomb (Sjb 51) byggdes speciella paket med 5,4 
V eller 1,35 V som batterispänningar.  Vad som var utmärkande för 
Hg-batterierna var att de hade ganska konstant spänning och hög 
kapacitet i förhållande till volymen. De var emellertid dyra. Ett bat-
teripack kostade i 1970-talets penningvärde ca 200 kronor och det 
gick t.ex. till minan F 63 åt 12 batterier, dvs. batterierna till ett byte 
vart tredje år kostade uppemot 2 400 kronor, vilket var en avsevärd 
underhållskostnad. Vanliga torrbatterier var betydligt billigare, var-
för de infördes för de minor, som utvecklades på 1970-talet nämligen 
F 23, F 10 och F 8.

En helt ny typ av batterier av primära litiumceller utvecklades på 
marknaden under 1970- och 1980-talen. De är mycket energirika 
och innehåller Li-metall och tionylklorid. I början inträffade en del 
explosioner vid hanteringen, varför det var en stor utmaning att an-
vända dem tillsammans med minor. Vid felaktig användning kunde 
ett högt tryck byggas upp i cellen. Men fördelen utgjordes av den 
goda långtidslagringen jämfört med andra batterityper. Det bildas en 
tunn skyddande passiv oxid på Li-elektroden, som upplöses när bat-
teriet tas i drift.  
Minbyrån genomförde mellan 1982-1989 ett omfattande säkerhets-
arbete med verifierande provningar för att kvalificera Li-batteriet till-
sammans med minor och sjunkbomber (elektrolyten var för sjunk-
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bomben svaveldioxid p.g.a. stort strömuttag för minorna var den 
tionylklorid). Batteripaket och spänningsomvandlare togs fram för 
varje specifik användning. Miljö-, säkerhets- och funktionsprov-
ningar för alla tänkbara fall gjordes. Prov gjordes även med att 
med handeldvapen beskjuta batterierna.  Dessa primära litiumbat-
terier användes också för att göra de rörliga minsystemen M6 och 
M9 okontrollerbara. De minor, som var försedda med torrbatterier 
(kvalitetsproblem), ändrades också genom att Li-batterier infördes 
som energikälla. Li-batteriernas införande innebar en besparing och 
lagringstiden kunde i ett första steg fördubblas till sex år. Möjlighet 
fanns att förlänga lagringstiden ytterligare upp till nio eller 12 år. 

En av Kungliga Vetenskapsakademins belöningar till personer, som 
gjort utomordentliga insatser inom säkerhets- och försvarsområdet 
tillföll 1989 batterihandläggaren vid FMV Thure Högström för ”in-
förande av litiumbatterier till sjöminor”. Vid kalla krigets slut var 
således batterisidan för sjöminan utvecklad för en ändamålsenlig 
återanskaffning av litiumbatterier med en mycket hög kvalitet och 
säkerhet till en god ekonomi. Minbyrån hjälpte andra områden inom 
FMV, där även primära Li-batterier användes.

bomben svaveldioxid p.g.a. stort strömuttag för minorna var den
tionylklorid). Batteripaket och spänningsomvandlare togs fram för
varje specifik användning. Miljö-, säkerhets- och funktionsprov-
ningar för alla tänkbara fall gjordes. Prov gjordes även med att
med handeldvapen beskjuta batterierna. Dessa primära litiumbat-
terier användes också för att göra de rörliga minsystemen M6 och
M9 okontrollerbara. De minor, som var försedda med torrbatterier
(kvalitetsproblem), ändrades också genom att Li-batterier infördes
som energikälla. Li-batteriernas införande innebar en besparing och
lagringstiden kunde i ett första steg fördubblas till sex år. Möjlighet
fanns att förlänga lagringstiden ytterligare upp till nio eller 12 år.

En av Kungliga Vetenskapsakademins belöningar till personer, som
gjort utomordentliga insatser inom säkerhets- och försvarsområdet
tillföll 1989 batterihandläggaren vid FMV Thure Högström för "in-
förande av litiumbatterier till sjöminor". Vid kalla krigets slut var
således batterisidan för sjöminan utvecklad för en ändamålsenlig
återanskaffning av litiumbatterier med en mycket hög kvalitet och
säkerhet till en god ekonomi. Minbyrån hjälpte andra områden inom
FMV, där även primära Li-batterier användes.

2 1 4



215

Hotet – det sovjetiska minvapnet
Av Jan Cederlund

Efter krigsslutet 1945 var världen angelägen om att snarast möjligt 
skapa drägliga förhållanden för de krigsdrabbade människorna. 
Marshallhjälpen var ett tydligt uttryck för denna strävan. För att 
kunna skapa möjligheter för överlevnad i de tidigare krigszonerna, 
krävdes att sjövägarna snarast öppnades för trafik igen. Hotet mot 
sjöfarten utgjordes av minor, som hade lagts ut av krigförande par-
ter. Arbetet med att röja lederna kom snabbt igång. Minröjningsstyr-
kor organiserades med förband från alla nationer, som hade resurser 
att bidra med. Även Sverige deltog. Minorna, som skulle röjas, hade 
lagts ut av någon av Efter krigsslutet 1945 var världen angelägen om 
att snarast möjligt skapa drägliga länderna, som nu medverkade i 
minröjningsarbetet. Kunskapen om aktuella mintyper var därför god 
och det tekniska hotet var väl definierat. Taktiskt sett fanns tillgång 
till dokumentation från de länder, som hade lagt ut minor.

För svensk del var uppgiften var väl definierad av ÖB och senare 
i slutet av 1945 av International Mine Clearance Board i begreppet 
”röj utlagda mineringar”. Taktiskt innebar uppdraget att snabbast 
möjligt öppna förbindelser till sjöss med högsta möjliga röjningsgrad. 
I förlängningen skulle alla utlagda minor röjas, vilket var ett uppdrag 
nära nog omöjligt att genomföra. Vid dessa företag fanns dokumen-
tation kring mineringsföretagen och för genomförda röjföretag i det 
aktuella området. I detta skede fanns egentligen inga sekretesspro-
blem i att lämna ut information om sina egna utlagda mineringar. 
De allierade parterna var ju krigets vinnare, som nu ställde krav på 
förloraren Tyskland.

Motsättningar mellan de allierade och Sovjetunionen kom dock 
ganska snart i dagen och därmed torde det öppna utbytet av infor-
mation kring minkriget ha kommit att strypas. För svensk del var 
det främst informationen från och om Sovjetunionen som minskade. 
Via lend-leaseavtalet hade Sovjetunionen fått tillgång till amerikansk 
teknologi om avståndsminor. Hur de amerikanska lösningarna vida-
reutvecklades var svåra att utforska/ta del av. De sovjetiska magnet-
minorna bedömdes av tyskarna att enbart ha nått experimentstadiet.  
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Sovjetunionen hade dessutom kommit över det underlag, som Kriegs-
marine förvarade vid sin utvecklingsstation på Östersjökusten. Öv-
riga allierade var länge omedvetna om att denna spetsteknologi hade 
fallit i ryssarnas händer. Amerikanska förband sökte, men fann aldrig 
underlag för de UEP (Under Water Electrical Potential)-minor och 
självgående (rising mines) minor, som tyskarna experimenterade med 
vid krigsslutet. Sovjetunionen hade med erfarenheter av sina stora 
ubåtsförluster orsakade av tyska minor ett mycket stort intresse av 
att komma över tysk minteknologi. 

Sovjetunionen hade senare än Tyskland och de allierade påbörjat 
utveckling av avståndsminor. Därför var det mycket angeläget för 
Sovjetunionen att finna information kring utformning av avstånds-
minor. Ryssarna hade särskild personal, som skulle söka upp och ta 
hand om tekniskt underlag hos personer, som var involverade i mi-
nutvecklingen. I Leipzig lyckades ryssarna komma över mer än 100 
exemplar av det modernaste tyska akustikorganet, som kom att bli 
den huvudsakliga komponenten för utveckling av sovjetiska akustik-
minor. Vid andra världskrigets slut hade Sovjetunionen 42 i littera-
turen (Loring Morrison) kända typer av minor i sina förråd. Många 
av dessa var från första världskriget eller äldre. Sovjetisk attityd till 
minor var och är att aldrig skrota gamla minor, då de enkelt kan 
driftsättas och alltid har sitt värde i laddningen – en uppfattning, som 
fortfarande gäller.

Utveckling av det sovjetiska minvapnet
Då andra världskrigets slutade, befann sig Sovjetunionen långt ef-
ter de andra allierade, när det gällde minkrig. Ryssarna hade själ-
va producerat stora mängder kontaktminor av varierande slag och 
kvalitet. Produktionskapaciteten var stor och utspridd över landet. 
Utvecklingscentrum fanns i Leningrad, men resurserna var under kri-
get spridda i det stora landet. Kunskap och kapacitet att producera 
tillförlitliga avståndsminor var mycket begränsad. I princip kunde 
enbart magnetminor produceras. Under lend-leasepakten hade Sov-
jetunionen fått minor från USA, vilka ju innebar tillgång till de väs-
terländska konstruktionslösningarna. Information om magnetminors 
konstruktion hade även hämtats från Japan, Italien och andra länder.
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av dessa var från första världskriget eller äldre. Sovjetisk attityd till
minor var och är att aldrig skrota gamla minor, då de enkelt kan
driftsättas och alltid har sitt värde i laddningen — en uppfattning, som
fortfarande gäller.

Utveckling av det sovjetiska minvapnet
Då andra världskrigets slutade, befann sig Sovjetunionen långt ef-
ter de andra allierade, när det gällde minkrig. Ryssarna hade själ-
va producerat stora mängder kontaktminor av varierande slag och
kvalitet. Produktionskapaciteten var stor och utspridd över landet.
Utvecklingscentrum fanns i Leningrad, men resurserna var under kri-
get spridda i det stora landet. Kunskap och kapacitet att producera
tillförlitliga avståndsminor var mycket begränsad. I princip kunde
enbart magnetminor produceras. Under lend-leasepakten hade Sov-
jetunionen fått minor från USA, vilka ju innebar tillgång till de väs-
terländska konstruktionslösningarna. Information om magnetminors
konstruktion hade även hämtats från Japan, Italien och andra länder.

216



217

Det stora kompetenstillskottet kom tveklöst från Tyskland. Från 
marskalk Georgi Zjukov i högsta försvarsledningen var trupperna 
beordrade att ta vara på allt man kom över, som handlade om av-
ståndsminkonstruktion. Denna verksamhet blev mycket framgångs-
rik, då både ritningar, personal, minorgan och färdiga minor påträf-
fades. Detta ägde rum i det tysta och irriterade USA, som också sökte 
efter denna information. Viktigast av de sovjetiska fynden torde vara 
kunskapen om UEP-effekten (Under water Electrical Potential) och 
konstruktionsunderlag för stigminor.

Det kom att dröja decennier innan vi i Sverige tog UEP-effekten 
på allvar och insåg att dessa sensorer utgjorde ett påtagligt hot mot 
främst ubåtar. Sovjetunionen hade 1951 en färdigutvecklad mina 
med UEP-sensor. Vidare togs ett antal FA- och BA- minor i drift, vil-
ka hade utvecklats där. Till skillnad från sina tidigare allierade fort-
satte Sovjetunionen både med utveckling och produktion av minor. 
Minkrigets roll i det sovjetiska strategiska tänkandet gjorde att min-
utvecklingen fick stor betydelse och avståndsminor avsedda för flyg-
fällning konstruerades, medan andra konstruerades för att fällas från 
ubåt. Målen för bekämpning av minor bestod av strategiska ubåtar 
och hangarfartygsstyrkor. Under 1970-talet bedömdes att det fanns 
minor med atomladdningar om 5-20 kilotons laddningar avsedda för 
de största målen ute i de strategiska förträngningarna.

Den sovjetiska synen att minan som vapen aldrig kommer att vara 
värdelös, innebar att direkt efter andra världskrigets slut ökades min-
parken med de nytillverkade minorna utan att de gamla därför skro-
tades. 1980 gjordes bedömningar att Sovjetunionen hade ca 300 000 
minor i sina förråd, medan samma bedömare räknade att USA hade 
50 000 minor i förråd. Vid Sovjetunionens sammanbrott bedömdes 
mintillgången vara ca 400 000 respektive 100 000 minor. Den sov-
jetiska minparken omfattade då 125 000 förankrade minor av 34 
kända typer varav tio betraktades som moderna.
De övriga 275 000 bestod av

UÊ ÓÇÊ����>ÊÌÞ«iÀÊL�ÌÌi�>ÛÃÌF�`Ã����À
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Det stora kompetenstillskottet kom tveklöst från Tyskland. Från
marskalk Georgi Zjukov i högsta försvarsledningen var trupperna
beordrade att ta vara på allt man kom över, som handlade om av-
ståndsminkonstruktion. Denna verksamhet blev mycket framgångs-
rik, då både ritningar, personal, minorgan och färdiga minor påträf-
fades. Detta ägde rum i det tysta och irriterade USA, som också sökte
efter denna information. Viktigast av de sovjetiska fynden torde vara
kunskapen om UEP-effekten (Under water Electrical Potential) och
konstruktionsunderlag för stigminor.

Det kom att dröja decennier innan vi i Sverige tog UEP-effekten
på allvar och insåg att dessa sensorer utgjorde ett påtagligt hot mot
främst ubåtar. Sovjetunionen hade 1951 en färdigutvecklad mina
med UEP-sensor. Vidare togs ett antal FA- och BA- minor i drift, vil-
ka hade utvecklats där. Till skillnad från sina tidigare allierade fort-
satte Sovjetunionen både med utveckling och produktion av minor.
Minkrigets roll i det sovjetiska strategiska tänkandet gjorde att min-
utvecklingen fick stor betydelse och avståndsminor avsedda för flyg-
fällning konstruerades, medan andra konstruerades för att fällas från
ubåt. Målen för bekämpning av minor bestod av strategiska ubåtar
och hangarfartygsstyrkor. Under 1970-talet bedömdes att det fanns
minor med atomladdningar om 5-20 kilotons laddningar avsedda för
de största målen ute i de strategiska förträngningarna.

Den sovjetiska synen att minan som vapen aldrig kommer att vara
värdelös, innebar att direkt efter andra världskrigets slut ökades min-
parken med de nytillverkade minorna utan att de gamla därför skro-
tades. 1980 gjordes bedömningar att Sovjetunionen hade ca 300 000
minor i sina förråd, medan samma bedömare räknade att USA hade
50 000 minor i förråd. Vid Sovjetunionens sammanbrott bedömdes
mintillgången vara ca 400 000 respektive 100 000 minor. Den sov-
jetiska minparken omfattade då 125 000 förankrade minor av 34
kända typer varav tio betraktades som moderna.
De övriga 275 000 bestod av

• 27 olika typer bottenavståndsminor
• 17 typer av stigminor
• 1 typ anti-invasionsmina
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Utöver dessa mintyper fanns det sex typer, som tillfördes förband på 
1990-talet. Fem typer var avståndsminor, som troligen var av bot-
tentyp, medan den sjätte var en kontaktmina, som troligen var för-
ankrad. Utveckling av minkrigföringen pågick hela tiden under kalla 
kriget och man tillgodogjorde sig den nya tekniken i en sådan omfatt-
ning, som vid behov tillät massproduktion av minor. Den sovjetiska 
attityden gjorde att Sovjetunionen hade initiativet i minkrigsdelen av 
kalla kriget och var i många avseenden överlägsen NATO.

Sovjetisk mineringsfilosofi
Direkt efter att den politiska situationen blivit tydligare polariserad 
mot öst-västkonflikten, isolerade sig Sovjetunionen alltmer. Järnri-
dån drogs ned och den sovjetiska minkrigsutvecklingen skyddades av 
mycket sträng sekretess. Sovjetunionen och senare Ryssland hade sett 
möjligheterna att kunna utnyttja minor både i offensiva och defen-
siva uppgifter. Minor skulle utnyttja såväl i öppen sjö som i de stora 
floderna.
Minor skulle utnyttjas i huvudsak i tre slags operationer:

UÊ ��ÀÃÛ>ÀÊ>ÛÊi}�>ÊL>Ã��ÀF`i�
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de till sjöss
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För att kunna genomföra dessa olika slags mineringsföretag, kräv-
des stora resurser avseende tillgång på minor och minfällare. Det 
sovjetiska intresseområdet var mycket stort. Minorna skulle skydda 
intressen både i hemmavatten och i områden av strategisk karak-
tär utanför Sovjetunionen. Det fanns möjligheter att använda minor 
av olika sofistikeringsgrad. Tillgången till ett stort antal minor var 
viktig, då stora intresseområden lämpliga för minkrig fanns. Således 
skrotades inga användbara minor. Minor från tidigt 1900-tal fanns 
fortfarande kvar i förråd, när Sovjetunionen föll samman. Tillgäng-

• 1 typ anti-svepmina (svephinder)
• 1 typ anti-helikopter mina

Utöver dessa mintyper fanns det sex typer, som tillfördes förband på
1990-talet. Fem typer var avståndsminor, som troligen var av bot-
tentyp, medan den sjätte var en kontaktmina, som troligen var för-
ankrad. Utveckling av minkrigföringen pågick hela tiden under kalla
kriget och man tillgodogjorde sig den nya tekniken i en sådan omfatt-
ning, som vid behov tillät massproduktion av minor. Den sovjetiska
attityden gjorde att Sovjetunionen hade initiativet i minkrigsdelen av
kalla kriget och var i många avseenden överlägsen NATO.

Sovjetisk mineringsfilosofi
Direkt efter att den politiska situationen blivit tydligare polariserad
mot öst-västkonflikten, isolerade sig Sovjetunionen alltmer. Järnri-
dån drogs ned och den sovjetiska minkrigsutvecklingen skyddades av
mycket sträng sekretess. Sovjetunionen och senare Ryssland hade sett
möjligheterna att kunna utnyttja minor både i offensiva och defen-
siva uppgifter. Minor skulle utnyttja såväl i öppen sjö som i de stora
floderna.
Minor skulle utnyttjas i huvudsak i tre slags operationer:

• Försvar av egna basområden
• Binda fienden i dennes basområden och försöka hindra utlöpan-

de till sjöss
• Säkra flankerna vid större landoperationer

För att kunna genomföra dessa olika slags mineringsföretag, kräv-
des stora resurser avseende tillgång på minor och minfällare. Det
sovjetiska intresseområdet var mycket stort. Minorna skulle skydda
intressen både i hemmavatten och i områden av strategisk karak-
tär utanför Sovjetunionen. Det fanns möjligheter att använda minor
av olika sofistikeringsgrad. Tillgången till ett stort antal minor var
viktig, då stora intresseområden lämpliga för minkrig fanns. Således
skrotades inga användbara minor. Minor från tidigt 1900-tal fanns
fortfarande kvar i förråd, när Sovjetunionen föll samman. Tillgäng-
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ligheten på de gamla minorna var inte speciellt hög, men det skulle 
gå fortare att iståndsätta dessa än att starta produktion av nya minor. 
Gränssättande för en minas livslängd är stabiliteten i laddningarna.

Direkt efter andra världskrigets slut satsade Sovjetunionen mycket 
på ubåtsfällda minor, som tillsammans med flygfällda minor kom att 
bli huvudmetoderna för fällning av de strategiska mineringarna. För-
mågan att fälla minor från ytstridsfartyg minskade, då dessa anpassa-
des för installation av andra vapensystem. Detta bortfall kompensera-
des av större minkapacitet hos atomubåtar och nya typer av flygplan.

Atomvapnens bedömda förmåga att lösa alla former av väpnade 
konflikter gjorde 1950-talet till en nedgångsperiod för den sovjetiska 
minkrigföringen. Minan ansågs vara ett sekundärvapen, som främst 
skulle utnyttjas för försvar mot kustinvasion samt för bas- och hamn-
försvar. Atomvapen och robotar stod i fokus.

Som en följd av förkärleken för atomvapen och robotar kom un-
der 1960-talet fokus att hamna på de amerikanska hangarfartygen, 
som hade atomvapenbärare ombord. Minorna konstaterades vara ett 
bra medel att begränsa dessa fartygs rörelsefrihet. En konsekvens av 
detta resonemang blev att Sovjetunionen än en gång konstaterade att 
minorna var lämpliga att användas i mer generella marina blockader. 
Med andra ord återgick den sovjetiska marinen tillbaka till sin gamla 
doktrin – skyddet av marina gränser, blockad av fienden, förhindrande 
av de marina kommunikationerna och skydd av landstridskrafternas 
flanker.

Vietnamkriget visade på effekten av att kunna genomföra marina 
blockader med minor. Sovjetunionens tolkning av sådana tankegångar 
var att minera fiendens hamnar och därmed skapa omfattande arbete 
hos den röjande parten, som under röjningen skulle åsamkas förluster 
direkt i minfälten, vilka utgjorde ett område med hög måltäthet för 
insats av andra marina eller flygförband. Sovjetunionens syn på flyg-
minfällning var att ha hög insatsfrekvens för mineringsföretagen och 
att mineringsområden skulle kunna nås, vilka var svårtillgängliga för 
andra typer av minbärare.

Internt inom det sovjetiska marinflyget förekom tvistigheter om at-
tack-/bombplanens utnyttjande. De strategiska insatserna med atomva-
pen gavs en så hög prioritet att de för detta ändamål lämpliga flygplanen 

ligheten på de gamla minorna var inte speciellt hög, men det skulle
gå fortare att iståndsätta dessa än att starta produktion av nya minor.
Gränssättande för en minas livslängd är stabiliteten i laddningarna.

Direkt efter andra världskrigets slut satsade Sovjetunionen mycket
på ubåtsfällda minor, som tillsammans med flygfällda minor kom att
bli huvudmetoderna för fällning av de strategiska mineringarna. För-
mågan att fälla minor från ytstridsfartyg minskade, då dessa anpassa-
des för installation av andra vapensystem. Detta bortfall kompensera-
des av större minkapacitet hos atomubåtar och nya typer av flygplan.

Atomvapnens bedömda förmåga att lösa alla former av väpnade
konflikter gjorde 1950-talet till en nedgångsperiod för den sovjetiska
minkrigföringen. Minan ansågs vara ett sekundärvapen, som främst
skulle utnyttjas för försvar mot kustinvasion samt för bas- och hamn-
försvar. Atomvapen och robotar stod i fokus.

Som en följd av förkärleken för atomvapen och robotar kom un-
der 1960-talet fokus att hamna på de amerikanska hangarfartygen,
som hade atomvapenbärare ombord. Minorna konstaterades vara ett
bra medel att begränsa dessa fartygs rörelsefrihet. En konsekvens av
detta resonemang blev att Sovjetunionen än en gång konstaterade att
minorna var lämpliga att användas i mer generella marina blockader.
Med andra ord återgick den sovjetiska marinen tillbaka till sin gamla
doktrin — skyddet av marina gränser, blockad av fienden, förhindrande
av de marina kommunikationerna och skydd av landstridskrafternas
flanker.

Vietnamkriget visade på effekten av att kunna genomföra marina
blockader med minor. Sovjetunionens tolkning av sådana tankegångar
var att minera fiendens hamnar och därmed skapa omfattande arbete
hos den röjande parten, som under röjningen skulle åsamkas förluster
direkt i minfälten, vilka utgjorde ett område med hög måltäthet för
insats av andra marina eller flygförband. Sovjetunionens syn på flyg-
minfällning var att ha hög insatsfrekvens för mineringsföretagen och
att mineringsområden skulle kunna nås, vilka var svårtillgängliga för
andra typer av minbärare.

Internt inom det sovjetiska marinflyget förekom tvistigheter om at-
tack-/bombplanens utnyttjande. De strategiska insatserna med atomva-
pen gavs en så hög prioritet att de för detta ändamål lämpliga flygplanen
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främst planerades för denna roll innebärande att minfällningsföretag 
prioriterades ner. Marinens möjligheter att genomföra flygminfällning 
försvann därför under 1970-talet. Uppdraget att flygminfälla fördes 
över till landbaserade ubåtsjaktsflygplan, vilka hade större lastkapa-
citet än de tidigare använda flygplanen. Dessa flygplan ansågs vara de 
minbärare, som skulle kunna genomföra massiv flygminfällning med 
gott resultat. Dock krävdes luftherravälde i området för att kunna ge-
nomföra sådana företag, varför Sovjetunionen fortsatte med minfäll-
ning från ubåtar som komplement till flygminfällningen. 

Ubåtarnas normala minlast uppgick till ca 30 AMD/KMD (botten-
avståndsminor) eller varianter av sådana. Ytstridsfartygen avsågs i för-
sta hand att utnyttjas som minbärare för defensiva stora mineringar i 
kustvatten. Minkapaciteten hos dessa fartyg minskades dock, då sjö-
robotar och andra nya vapen behövde disponera den däcksyta, där 
minräls annars skulle kunna läggas.

Den sovjetiska minstrategin under kalla kriget var indelad i tre faser. 
Det var av högsta vikt att minkriget inleddes under de första timmarna 
av en konflikt:

UÊ 1�`iÀÊ`i�Êv�ÀÃÌ>Êv>Ãi�ÊÃ�Õ��iÊ`iÊÃ�Û�iÌ�Ã�>Ê�>À��>Ê}ÀB�ÃiÀ�>Ê�V�Ê
hamninloppen säkras. Mineringar för detta ändamål avsågs i för-
sta hand läggas ut av ytstridsfartyg. Dessa används, då de hade 
begränsade räckvidder och krävde skydd under operationerna och 
var därmed bäst lämpade för defensiva mineringsuppdrag.

UÊ 1�`iÀÊ`i�Ê>�`À>Êv>Ãi�Ê�>`iÃÊ`iÊÃÌ�À>ÊÃÌÀ>Ìi}�Ã�>Ê>ÛÀi}�iÀ>�`iÊ��-
neringarna ut som skulle förhindra NATO att operera med sina 
förband i närheten av sovjetiska intressen.
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hamnar och sjötransportleder. Detta syftade till att etablera en 
marin blockad, som påtagligt påverkade kriget i land.

Sovjetiska myndigheter hävdade att minering av fiendens baser och 
hamnar skulle skapa verkliga och önskvärda fördelar. Att förhindra 
fiendens marina enheter att nå sovjetiska intresseområden till sjöss var 
viktigt. Minor var ett betydande element i den sovjetiska flottans ar-
senal och därmed en högst trolig motståndare för svensk minröjning. 

främst planerades för denna roll innebärande att minfällningsföretag
prioriterades ner. Marinens möjligheter att genomföra flygminfällning
försvann därför under 1970-talet. Uppdraget att flygminfälla fördes
över till landbaserade ubåtsjaktsflygplan, vilka hade större lastkapa-
citet än de tidigare använda flygplanen. Dessa flygplan ansågs vara de
minbärare, som skulle kunna genomföra massiv flygminfällning med
gott resultat. Dock krävdes luftherravälde i området för att kunna ge-
nomföra sådana företag, varför Sovjetunionen fortsatte med minfäll-
ning från ubåtar som komplement till flygminfällningen.

Ubåtarnas normala minlast uppgick till ca 30 AMD/KMD (botten-
avståndsminor) eller varianter av sådana. Ytstridsfartygen avsågs i för-
sta hand att utnyttjas som minbärare för defensiva stora mineringar i
kustvatten. Minkapaciteten hos dessa fartyg minskades dock, då sjö-
robotar och andra nya vapen behövde disponera den däcksyta, där
minräls annars skulle kunna läggas.

Den sovjetiska minstrategin under kalla kriget var indelad i tre faser.
Det var av högsta vikt att minkriget inleddes under de första timmarna
av en konflikt:

• Under den första fasen skulle de sovjetiska marina gränserna och
hamninloppen säkras. Mineringar för detta ändamål avsågs i för-
sta hand läggas ut av ytstridsfartyg. Dessa används, då de hade
begränsade räckvidder och krävde skydd under operationerna och
var därmed bäst lämpade för defensiva mineringsuppdrag.

• Under den andra fasen lades de stora strategiska avreglerande mi-
neringarna ut som skulle förhindra NATO att operera med sina
förband i närheten av sovjetiska intressen.

• Den tredje fasen var inriktad mot maritima intressen i form av
hamnar och sjötransportleder. Detta syftade till att etablera en
marin blockad, som påtagligt påverkade kriget i land.

Sovjetiska myndigheter hävdade att minering av fiendens baser och
hamnar skulle skapa verkliga och önskvärda fördelar. Att förhindra
fiendens marina enheter att nå sovjetiska intresseområden till sjöss var
viktigt. Minor var ett betydande element i den sovjetiska flottans ar-
senal och därmed en högst trolig motståndare för svensk minröjning.
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Operativ planläggning av svensk minröjning
Av Dick Börjesson

Det var rimligt att anta, att en angripare som en förberedelse före 
en överskeppning skulle försöka hindra sjötransporter längs svenska 
kusten och särskilt hindra svenska sjöstridskrafters möjligheter att 
ingripa mot överskeppningen. Att utnyttja sjöminor för att åstad-
komma detta var då ett effektivt sätt.

För att minska det hotet från sjöminorna, skulle alla kustgruppe-
rade förband bedriva aktiv minspaning, optiskt och med radar, för 
att observera minutläggning som underlag för insats av minröjnings-
förband. Luftspaningsradarstationer skulle noga observera flygplan-
rörelser, som kunde tyda på flygfällning av minor.

Genom minröjning tryggades behovet av fria vattenvägar och ge-
nom minskydd reducerades det enskilda fartygets risk att utlösa eller 
komma i kontakt med minorna. Sådan röjningsföretag planerades att 
genomföras kontinuerligt såväl efter som utan indikation i de vikti-
gaste lederna. Sjötrafiken dirigerades till minfria leder eller till leder, 
där minhotet var ringa. Minröjning handlade inte bara om att aktivt 
undanröja minhotet. Utöver minspaning planerades en hel serie av 
passiva uppgifter för att göra minröjningen effektiv t.ex:
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(minplott, minvarningar m.m.)
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taktisk och   teknisk natur rörande minkrigföringen
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Aktiv minröjning kan utföras som svepning med minsvep, lokalise-
ring av minor med röjdykare eller sonarer samt undanbogsering och 

Operativ planläggning av svensk minröjning
Av Dick Börjesson

Det var rimligt att anta, att en angripare som en förberedelse före
en överskeppning skulle försöka hindra sjötransporter längs svenska
kusten och särskilt hindra svenska sjöstridskrafters möjligheter att
ingripa mot överskeppningen. Att utnyttja sjöminor för att åstad-
komma detta var då ett effektivt sätt.

För att minska det hotet från sjöminorna, skulle alla kustgruppe-
rade förband bedriva aktiv minspaning, optiskt och med radar, för
att observera minutläggning som underlag för insats av minröjnings-
förband. Luftspaningsradarstationer skulle noga observera flygplan-
rörelser, som kunde tyda på flygfällning av minor.

Genom minröjning tryggades behovet av fria vattenvägar och ge-
nom minskydd reducerades det enskilda fartygets risk att utlösa eller
komma i kontakt med minorna. Sådan röjningsföretag planerades att
genomföras kontinuerligt såväl efter som utan indikation i de vikti-
gaste lederna. Sjötrafiken dirigerades till minfria leder eller till leder,
där minhotet var ringa. Minröjning handlade inte bara om att aktivt
undanröja minhotet. Utöver minspaning planerades en hel serie av
passiva uppgifter för att göra minröjningen effektiv t.ex:

• Kartläggning och uppföljning av samt information om minläget
(minplott, minvarningar m.m.)

• Bevakning och eventuell utprickning av minfarliga områden
• Minröjning
• Upptagande och utprickning av kringgångsleder
• Utprickning av röjda leder
• Oskadliggörande och undersökning av påträffade minor
• Insamling, bearbetning och vidarebefordran av underrättelser av

taktisk och teknisk natur rörande minkrigföringen
• Minskyddsåtgärder ombord
• Utveckling och anpassning av motmedel.

Aktiv minröjning kan utföras som svepning med minsvep, lokalise-
ring av minor med röjdykare eller sonarer samt undanbogsering och
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oskadliggörande av lokaliserade minor.
Röjmetod är det sätt, som motmedel utnyttjas för att åstadkomma 

önskad röjeffekt. Röjsystem är den serie av olika röjmetoder, som 
krävs för att röja en led eller ett område. Röjprogram reglerar och 
definierar dels de olika metodernas egen karaktär (t.ex. magnetisk 
signatur, ljudfrekvens eller ljudsignatur), dels de kombinerade röjme-
todernas förhållande till varandra (t.ex. de magnetiska och akustiska 
täckningszonernas inbördes lägen).

Chef för minröjningsavdelning var sjöstyrkechef och samgrup-
perad med örlogsbaschef/marinkommandochef. Till sitt förfogande 
hade han en stab och flera minröjningsflottiljer med fartyg och min-
röjningslag. Han förde minplott och beordrade minröjningsföretag. 
I uppgiften ingick också att beordra vilka röjmetoder, röjsystem och 
röjprogram som skulle användas baserat på den kunskap, som fanns 
om minvillkor, geografi och taktik. Minröjningsföretag beordrades 
med hjälp av ”grön blankett”. Det var ett enkelt sätt att begränsa sig-
nalmassan från ledningen till det enskilda fartyget i en minröjnings-
flottilj.

Marinförvaltningen och sedermera minbyrån inom Försvarets ma-
terielverk genomförde årligen försök, där minorgan testades mot oli-
ka motmedel. Från dessa försök utvecklades röjprogram, röjsystem 
och röjmetoder, som efterliknade de fartyg, vilka skulle skyddas mot 
minhotet. På så sätt kunde risken för fartyg och besättningar begrän-
sas i de leder och områden, som måste utnyttjas av olika skäl.

Utveckling och organisation av svensk minröjning 
under kalla kriget
Av Jan Cederlund 

Arvet efter andra världskriget
Sverige hade under andra världskriget befunnit sig i en unik situation, 
som möjliggjorde en omfattande handel med underrättelser avseende 
såväl den ena som den andra partens resurser. I många fall delgavs 
Sverige information av egenintresse från den givande. Runt Sveriges 
kuster gjordes materielfynd, som analyserades. I vissa fall fick även 
andra länder ta del av resultatet. Denna typ av analysuppdrag ge-

oskadliggörande av lokaliserade minor.
Röjmetod är det sätt, som motmedel utnyttjas för att åstadkomma

önskad röjeffekt. Röjsystem är den serie av olika röjmetoder, som
krävs för att röja en led eller ett område. Röjprogram reglerar och
definierar dels de olika metodernas egen karaktär (t.ex. magnetisk
signatur, ljudfrekvens eller ljudsignatur), dels de kombinerade röjme-
todernas förhållande till varandra (t.ex. de magnetiska och akustiska
täckningszonernas inbördes lägen).

Chef för minröjningsavdelning var sjöstyrkechef och samgrup-
perad med örlogsbaschef/marinkommandochef. Till sitt förfogande
hade han en stab och flera minröjningsflottiljer med fartyg och min-
röjningslag. Han förde minplott och beordrade minröjningsföretag.
I uppgiften ingick också att beordra vilka röjmetoder, röjsystem och
röjprogram som skulle användas baserat på den kunskap, som fanns
om minvillkor, geografi och taktik. Minröjningsföretag beordrades
med hjälp av "grön blankett". Det var ett enkelt sätt att begränsa sig-
nalmassan från ledningen till det enskilda fartyget i en minröjnings-
flottilj.

Marinförvaltningen och sedermera minbyrån inom Försvarets ma-
terielverk genomförde årligen försök, där minorgan testades mot oli-
ka motmedel. Från dessa försök utvecklades röjprogram, röjsystem
och röjmetoder, som efterliknade de fartyg, vilka skulle skyddas mot
minhotet. På så sätt kunde risken för fartyg och besättningar begrän-
sas i de leder och områden, som måste utnyttjas av olika skäl.

Utveckling och organisation av svensk minröjning
under kalla kriget
Av Jan Cederlund

Arvet efter andra världskriget
Sverige hade under andra världskriget befunnit sig i en unik situation,
som möjliggjorde en omfattande handel med underrättelser avseende
såväl den ena som den andra partens resurser. I många fall delgavs
Sverige information av egenintresse från den givande. Runt Sveriges
kuster gjordes materielfynd, som analyserades. I vissa fall fick även
andra länder ta del av resultatet. Denna typ av analysuppdrag ge-
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nomfördes både med 
de allierade och med 
tyskarna. Omfattningen 
och genomförandet av 
denna verksamhet styr-
des till stor del av utveck-
lingen i kriget.

Efter krigsslutet fick 
Sverige i princip tillgång 
till den tyska minröj-
ningskompetensen och 

hela dess arsenal. Det finns anledning att jämföra med tekniköverfö-
ringen från Tyskland avseende ubåtar. Informationen från de allierade 
bestod främst i resultat från analyser av tysk utrustning. Kunskaper 
om hur de egna slitminorna av olika typer omhändertogs, var exempel 
på information, som Sverige erhöll från de krigförande parterna. Bäg-
ge sidor i kriget hade lagt ut stora minfält främst i Skagerack. Under 
efterkrigsminsvepningarna skapades ett bra underlag för att förstå de 
stridande parternas strategi och taktik i minkriget. En mycket tydlig 
målsättning för det offensiva minkriget bestod främst i att förhindra 
transportrörelser till sjöss. Kunskapen om de krigförande makternas 
minröjningsmateriel och taktik blev i anslutning till efterkrigsmin-
svepningarna känd för den svenska flottan. Tysk materiel kom i stor 
omfattning att överföras till Sverige för studier och i vissa fall även för 
att omgående ingå i de röjande förbandens utrustning.

De mekaniska minsvepen, som utnyttjades mot förankrade minor, 
var av enbåts- eller flerbåtstyp. Oropesa-svepet1 som skapades av 
engelsmännen under första världskriget var mycket vanligt inom de 
allierades svepförband. Dess grundkonfiguration blev standard för 
de mekaniska svenska enbåtsminsvepen Mek 48 och Mek 58. Under 
andra världskriget hade mekaniska svenska enbåtssvep utgjorts av 
paravansvep typ Mek 26. Paravanen hade som konstruktion använts 
av alla de krigförande länderna.  Paravansvep användes både som 
skyddssvep och som röjsvep. Skyddssvepet fördes av främst örlogs-
fartyg och användes för att minska risken att segla på förankrade 
minor. Materielen, som de krigförande använde i dessa svep hade 

Arbete på svepdäck ombord på minsvepare av Arholmaklass
Foto: Från boken Minsvepare/Fotograf okänd
Arbete på svepdäck ombord på minsvepare av Arholmaklass
Foto: Från boken Minsvepare/Fotograf okänd
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des till stor del av utveck-
lingen i kriget.

Efter krigsslutet fick
Sverige i princip tillgång
till den tyska minröj-
ningskompetensen och

hela dess arsenal. Det finns anledning att jämföra med tekniköverfö-
ringen från Tyskland avseende ubåtar. Informationen från de allierade
bestod främst i resultat från analyser av tysk utrustning. Kunskaper
om hur de egna slitminorna av olika typer omhändertogs, var exempel
på information, som Sverige erhöll från de krigförande parterna. Bäg-
ge sidor i kriget hade lagt ut stora minfält främst i Skagerack. Under
efterkrigsminsvepningarna skapades ett bra underlag för att förstå de
stridande parternas strategi och taktik i minkriget. En mycket tydlig
målsättning för det offensiva minkriget bestod främst i att förhindra
transportrörelser till sjöss. Kunskapen om de krigförande makternas
minröjningsmateriel och taktik blev i anslutning till efterkrigsmin-
svepningarna känd för den svenska flottan. Tysk materiel kom i stor
omfattning att överföras till Sverige för studier och i vissa fall även för
att omgående ingå i de röjande förbandens utrustning.

De mekaniska minsvepen, som utnyttjades mot förankrade minor,
var av enbåts- eller flerbåtstyp. Oropesa-svepets som skapades av
engelsmännen under första världskriget var mycket vanligt inom de
allierades svepförband. Dess grundkonfiguration blev standard för
de mekaniska svenska enbåtsminsvepen Mek 48 och Mek 58. Under
andra världskriget hade mekaniska svenska enbåtssvep utgjorts av
paravansvep typ Mek 26. Paravanen hade som konstruktion använts
av alla de krigförande länderna. Paravansvep användes både som
skyddssvep och som röjsvep. Skyddssvepet fördes av främst örlogs-
fartyg och användes för att minska risken att segla på förankrade
minor. Materielen, som de krigförande använde i dessa svep hade
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mycket olika utformning. De allierades svepmateriel var konstruerad 
för svepföretag fritt till sjöss på oceanerna. Materielen var stor, tung 
och svårhanterad. Den tyska materielen hade mer sofistikerade lös-
ningar. Materielen var mindre, lättare och mer standardiserad än den 
brittiska.

Baserad på kunskaperna från andra världskriget kom den meka-
niska sveputvecklingen i Sverige att bygga på Oropesa-konfiguratio-
nen, men med utnyttjande av tyska komponenter såsom bojar, drakar 
och skärplan. Införandet av spränggripare, som var en av krut driven 
hammare, vilken högg av minans ankarlina, utgjorde också ersätt-
ning/komplement för de svepsaxar, som utnyttjades i paravansvepen.

Under kriget pågick en omfattande utveckling av avståndsminor, 
både bottenminor och förankrade minor. För att finna motmedel mot 
dessa nyutvecklade minor, skapades minexpertgrupper, som skulle 
desarmera och analysera de minfynd, som gjordes avseende de ingå-
ende sensorpaketen. Dessa gruppers arbete låg sedan till grund för 
utvecklingen av svep och andra motmedel. De magnetiska svepen be-
stod inom de allierade flottorna främst av kabelsvep. En uppsättning 
elektroder, som strömmatades från sveparen, bogserades. Konduk-

Mekaniskt svep 48. Bilden kommer från Minneslista Minsvep utgåva 6 från 1990 utgiven av FMV:M

3 MEKANISKT SVEP 48 (msvpk, mröjftg)
Alt  S v e p - Svep

" "knop.,,

Svep.

b " "
"

Svepsammansättning

Skärlina
mrsula

B ä r l i n a D r a k e B o g s e r l i n a
m f ö r o m

grenpkt
i gen .
punkt

vid
s k r -
plan

I I  1 0 - 1 5 10 160 200 20 S28
12 1 0 - 2 0 10 160 200 30 528
13 1 5 - 2 5 10 160 200 4 0 528
14 2 5 - 3 0 10 160 200 50 S28
15 3 0 - 9 160 200 50 528 548 S48

21 1 0 - 2 0 10 280 400 20 S28
22 1 5 - 2 0 10 280 400 30 528
23 1 5 - 2 5 10 280 400 40 S28
24 2 0 - 3 0 9 280 400 50 528 548
25 2 5 - 3 5 7 280 400 50 528 548 Sag

24.015 +18-048 69
18-024 •  18-048 78
18.048 •  18048 102
3 st 18-048 150
3 o  18-048 150

24.015 1 8 - 0 2 4  •  18.048 93
18.048 + 18-048 102
2 4 - 0 1 5 .  18-048 e 18448 117
3 st 18.048 150
3 st I8 -018 150

0
Boj L 5

Bärlina 8  mm

S

Skärlina 18-200 V

69 4 + 4

Boj L 2

10-001

Lekare_3
kärplan L 2

Lekare 3 L e k a r e  8

18-005  B o  serlina 18  mm

Total

(bogorkrokoren l ä n g d
pk!)  bestående av hanterings,
tine 18-001. drakkopplmgåna
18+335 och nedanstående

18-001

Lekare 8

Skärlina 18-200 D r a k e  S28

Skissen visar svepet med 400 m skärlina och med drake S48
kopplad till skärplanet (här endast i ena sidan av rittekniska
skäl) enligt alt 15.

Mekaniskt svep 48. Bilden kommer från Minneslista Minsvep utgåva 6 från 1990 utgiven av FMV:M

mycket olika utformning. De allierades svepmateriel var konstruerad
för svepföretag fritt till sjöss på oceanerna. Materielen var stor, tung
och svårhanterad. Den tyska materielen hade mer sofistikerade lös-
ningar. Materielen var mindre, lättare och mer standardiserad än den
brittiska.

Baserad på kunskaperna från andra världskriget kom den meka-
niska sveputvecklingen i Sverige att bygga på Oropesa-konfiguratio-
nen, men med utnyttjande av tyska komponenter såsom bojar, drakar
och skärplan. Införandet av spränggripare, som var en av krut driven
hammare, vilken högg av minans ankarlina, utgjorde också ersätt-
ning/komplement för de svepsaxar, som utnyttjades i paravansvepen.

Under kriget pågick en omfattande utveckling av avståndsminor,
både bottenminor och förankrade minor. För att finna motmedel mot
dessa nyutvecklade minor, skapades minexpertgrupper, som skulle
desarmera och analysera de minfynd, som gjordes avseende de ingå-
ende sensorpaketen. Dessa gruppers arbete låg sedan till grund för
utvecklingen av svep och andra motmedel. De magnetiska svepen be-
stod inom de allierade flottorna främst av kabelsvep. En uppsättning
elektroder, som strömmatades från sveparen, bogserades. Konduk-
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tiviteten i vattnet utnyttjades för att sluta strömkretsen och därmed 
alstra ett magnetiskt fält. Antingen drog ett fartyg både plus- och 
minuselektroderna, eller så gick två fartyg i linjeformering med ett 
plus- och ett minusfartyg, varvid magnetfältet skapades mellan far-
tygens svep.

Den låga salthalten i Östersjön innebar att dessa svep endast fick 
begränsad effekt även om det gick att få tillräcklig fältstyrka. Tysk-
land arbetade intensivt med att skapa alternativa svep, som istället 
utnyttjade slingor och spolar. Även permanentmagneter utnyttjades. 
Svårigheten att röja avståndsminor i Östersjön gjorde att tyskarna i 
slutet av kriget anpassade sin taktik till att även omfatta kontinuerlig 
kontrollsvepning, minutkikstjänst och även bottenfasta svepinstalla-
tioner. Vid krigsslutet fanns i den tyska sveporganisationen kabel-
svep, slingsvep och stavsvep. Stavsvepen, som fanns i tre storlekar, 
var ”programmerbara”. Polariteten och strömstyrkan kunde ändras. 
I Tyskland hade även gjorts försök med en form av fjärrstyrda svep, 
som i viss mån var snarlika de kommande TROIKA-svepen.

Konfiguration av slingsvep - efter insikten om akustikutbredning.
Bilden kommer från Minneslista Minsvep utgåva 6 från 1990 utgiven av FMV:M

6 SLINGSVEP 80 (msvpk)
Omagnetiskt

V y  A
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V y  B
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12
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10-001
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10 -001
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4 0 - 4

18-001
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•

\ a .

9 - 0 5 0
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Konfiguration av slingsvep - efter insikten om akustikutbredning.
Bilden kommer från Minneslista Minsvep utgåva 6 från 1990 utgiven av FMV:M

tiviteten i vattnet utnyttjades för att sluta strömkretsen och därmed
alstra ett magnetiskt fält. Antingen drog ett fartyg både plus- och
minuselektroderna, eller så gick två fartyg i linjeformering med ett
plus- och ett minusfartyg, varvid magnetfältet skapades mellan far-
tygens svep.

Den låga salthalten i Östersjön innebar att dessa svep endast fick
begränsad effekt även om det gick att få tillräcklig fältstyrka. Tysk-
land arbetade intensivt med att skapa alternativa svep, som istället
utnyttjade slingor och spolar. Även permanentmagneter utnyttjades.
Svårigheten att röja avståndsminor i Östersjön gjorde att tyskarna i
slutet av kriget anpassade sin taktik till att även omfatta kontinuerlig
kontrollsvepning, minutkikstjänst och även bottenfasta svepinstalla-
tioner. Vid krigsslutet fanns i den tyska sveporganisationen kabel-
svep, slingsvep och stavsvep. Stavsvepen, som fanns i tre storlekar,
var "programmerbara". Polariteten och strömstyrkan kunde ändras.
I Tyskland hade även gjorts försök med en form av fjärrstyrda svep,
som i viss mån var snarlika de kommande TROIKA-svepen.

2 2 5



226

Akustikfunktioner användes i minor och motmedlet till dessa var 
olika typer av bullerdon. Bullerbojar typ BB 2 och typ BB 3 är kon-
struktioner, som ingick i de tyska röjförbanden. Frekvensen som emit-
terades, ställdes in med hjälp av stigningen på den propeller, som drev 
bullerverket. Minsveparen gick med en i förväg bestämd fart, som 
matchades med stigningen på bullerbojens propeller. För de mindre 
minsveparna fanns även bullerdon, som drevs av en elmotor placerad 
i bojen. Strömförsörjningen gjordes via kabel från bogserande fartyg.

Hos båda sidorna av de krigförande länderna fanns minor med 
kombinationsorgan, som innehöll både akustik- och magnetiksenso-
rer. Dessa tvingade fram utveckling av svep, som skulle svepa dessa 
typer av minor. De tyska tryckminorna, som utnyttjades i slutet av 
kriget, beredde de allierade stora bekymmer. Tryckminor går inte att 
svepa, då de indikerar undertrycket under ett fartyg i rörelse. Oför-
mågan att kunna svepa dessa minor, var en mycket starkt bidragande 
faktor till utvecklingen.

Svepteknisk utveckling
Vid andra världskrigets slut hade Sverige ett gott underrättelseläge 
avseende de båda krigförande sidornas svepkapacitet. Från Tyskland 
hämtades i princip hela sortimentet av materiel för avståndssvep-
ning, som kom att användas inom svensk avståndsminröjning. Men 
den allmänna tekniska utvecklingen kom därefter att innebära helt 
nya förutsättningar för minkrigföring. Sensorteknik och signalbe-
handlingsteknik formligen exploderade i och med utvecklingen inom 
datatekniken. Det blev plötsligt de fysikaliska lagarna, som satte 
gränserna för vad som kunde åstadkommas inom målselektering och 
därmed också förmågan att skapa signaler, som i princip kunde göras 
identiska med ett speciellt fartyg. 

Stavsvep, akustiksvep i form av tonsändare och bullerbojar blev 
komponenter i våra svep. Vi fick hit både hårdvara och ritningsun-
derlag för nyproduktion. Dessa svep var utvecklade för att röja allie-
rade minor och därmed också sovjetiska. Minor, som hade kombine-
rade magnetiska och akustiska organ, sveptes genom att en akustisk 
källa placerades i det skapade magnetiska fältet. Magnetiska, akus-
tiska liksom minor med kombinationsorgan kom att innehålla nya 

Akustikfunktioner användes i minor och motmedlet till dessa var
olika typer av bullerdon. Bullerbojar typ BB 2 och typ BB 3 är kon-
struktioner, som ingick i de tyska röjförbanden. Frekvensen som emit-
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ning, som kom att användas inom svensk avståndsminröjning. Men
den allmänna tekniska utvecklingen kom därefter att innebära helt
nya förutsättningar för minkrigföring. Sensorteknik och signalbe-
handlingsteknik formligen exploderade i och med utvecklingen inom
datatekniken. Det blev plötsligt de fysikaliska lagarna, som satte
gränserna för vad som kunde åstadkommas inom målselektering och
därmed också förmågan att skapa signaler, som i princip kunde göras
identiska med ett speciellt fartyg.
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komponenter i våra svep. Vi fick hit både hårdvara och ritningsun-
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fartrelaterade funktioner för att få minan att detonera. Svepförsvå-
rande funktioner är bland annat stegverk, som talar om vid vilket ak-
tiveringstillfälle, som minan skall bringas att detonera. Tillkomsten 
av generatorstaven rönte stort intresse, då den hade egen strömför-
sörjning. Staven måste dock bogseras, men flera alternativa dragare 
förutom minsvepare kunde väljas.

Förmågan att styra utseendet och styrkan på det genererade fältet 
gjorde att svepen i princip kunde skapa ett svep, som enbart röjde 
minor programmerade för ett individuellt fartyg. Dylika fartygssimu-
lerande svep krävde en mer komplicerad akustisk komponent, som 
hade större bandbredd och fler frekvensband än tidigare, vilka kunde 
programmeras individuellt. För att nå de höga frekvensområdena, 
utvecklades keramiska svängare. Behovet av de riktigt låga frekven-
serna skapade problem på grund av den fysiska storleken på sväng-
arna. Nya material tillkom för att hjälpa till att lösa dessa problem. 
Ett exempel var terfenol, som utnyttjades för de programmerade 
låga frekvenserna. Detta blev ett mycket användbart akustiskt svep. 
Även gammal teknik, som bullerbojarna, utnyttjades inom normal-
frekvensområdet. Bullerbojarna försågs med nya elektriska slagverk 
kompletterades med keramiska svängare. Detta innebar att även bul-
lerbojarna blev programmerbara. 

Vid svepning mot kända minor kunde starkare fält genereras för att 
erhålla större svepbredder mot den aktuella minan. Denna metod är 
användbar till exempel vid efterkrigsminsvepningar. Denna metodik 
”mine setting mode” blev allmän inom NATO. Utvecklingen i Sve-
rige av avståndssvep var intensiv, då vi inte hade ekonomiska resurser 
att införa minjakt i samma utsträckning som de övriga minröjande 
nationerna. Dessa ekonomiska begränsningar gjorde att Sverige kom 
att bli världsledande på fartygssimulerande avståndsminsvepning. I 
avvaktan på möjligheten att anskaffa minjaktfartyg utrustades vissa 
msvpf med små side scan sonarer för spaning, varefter minorna klas-
sificerades och omhändertogs av de ombordmönstrade röjdykarna. 
Dessa röjdykarfartyg utvecklade grunderna för den svenska minjakt-
taktiken. Dyksystemet utvecklades så att dykarna kunde arbeta på 
större djup och exponeringstiderna kunde också ökas.

1971 genomfördes ett antal bullermätningar med minsvepare av 
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Arkötypen, som registrerade det akustiska bruset, då fartyget bogse-
rade en pråm, som genererade samma motstånd som ett slingsvep. Re-
sultaten blev mycket omtumlande och kom att påverka den svenska 
minröjningsmetodiken på ett påtagligt sätt. Minsveparens propellrar 
genererade en störzon akter om fartyget. Stigningen på propellrarna 
var kritisk för storleken av zonen. Manöverofficeren hade att spela 
med trottlar och stigning för att minimera den oönskade effekten. 
Han hade att manövrera fartyget i beordrad fart med det rätta för-
hållandet mellan dessa komponenter. Vår bedömning av svepeffekten 
hos svepet byggde på teorin att den akustiska komponenten i sve-
pet alltid räckte till. Gränssättande för utbredningen av den önska-
de svepfunktion var alltid det genererade magnetfältet. Bullerzonen 
från minsveparen raderade i princip ut hela den önskade akustiska 
signalen. Denna insikt gjorde att minsvepningsföretagen blev ännu 
mer komplicerade att genomföra i trånga skärgårdsområden. Svepen 
måste omkonstrueras och taktiken med kustminsvepare och hjälpmi-
nsvepare i sammansatta röjstyrkor måste ändras.

Tidigare opererade flera minsvepare i linjeformering, där hjälpmin-
svepare drog akustikdelen, som det på den tiden förmodades att all-
tid räcka till. Nu konstaterades att det önskade signaturfältet enbart 
kunde skapas om akutiskdelen bogserades vid sidan och ”utskäran-
de” från kölvattnet. Svepeffekten uppnåddes enbart på den sida av 
kölvattnet, där akustiken genererades. Akustikutbredningen konsta-
terades dessutom vara en mycket liten del av den tidigare förmodade 
utbredningen.

Att föra fram akustiken utskärande gjorde arbetet vid utläggning 
och hemtagning av svepen än mer besvärligt. Manöverförmågan med 
svepen blev dessutom sämre. Kravet på sjömanskap hos besättning-
arna fick ställas högre. Samtidigt minskade rekryteringsbasen för 
svepmatroser, där kadern av unga fiskare med gott sjömanskap var 
betydande.. 

Konsekvenserna av insikten om akustikutbredningen skapade nya 
problem inom navigeringsområdet. Optisk navigering i enslinjer var 
tidigare primärmetod, då den gav största noggrannhet. Radar använ-
des endast som kontrollmetod. Tidigare hade minsveparen med stav- 
eller slingsvep i kölvattnet framförts i mitten av leden i enslinjen. Nu 
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skulle akustikdelen av svepet framföras i enslinjen, medan minsvepa-
ren med navigatören ombord skulle framföras vid sidan av enslinjen. 
Positionering av akustikdelen gjordes relativt sveparen, inte relativt 
naturen. Systemfelet kom härmed att öka. Risken för att inte hela 
leden var täckt av den sammansatta signaturen var stor. Nya navige-
ringsmetoder utvecklades med influenser från sjömätningsverksam-
heten. Kraven på dokumentation av svepföretaget blev större. Vid 
minröjningsavdelningsstaben måste kvalitetsgranskning av resultatet 
göras. Denna granskning kunde leda till kompletterande insatser för 
att skapa önskad röjningsgrad i leden. Staberna började arbeta med 
statistik för att kunna göra en slutbedömning av resultatet. Allt detta 
medförde att röjföretagen drog ut på tiden.

Svårigheten att svepa i trånga och grunda vatten gjorde att efterfrå-

gan på röjdykare blev allt större. Dessa behov utgjorde grunden för 
de studier av minjakt, som inleddes under senare delen av 1960-talet. 
Röjdykarna kom under 1980-talet att bli Sveriges första minjakts-
komponent. Röjdykarfartyg med side scan sonarer som spaningsme-
del och insats av dykare stod för klassificering, identifiering och om-
händertagande av upptäckta minor.

För att kompensera avsaknaden av minjaktfunktionen och insikten 
om att vi inte skulle få tillgång till denna kapacitet under lång tid, 
intensifierades utvecklingsarbetet inom avståndsminsvepningen. Ut-
vecklingen av svensk taktik och minsvepningskunnande ledde Sverige 

HMS M21 var den första M-båten som anpassades för röjdykarnas verksamhet
Foto: Försvarsmakten/Fotograf okänd
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fram till täten, när det gällde avståndsminröjning.  Tekniken gjorde 
att minor såväl som minsvep blev alltmer sofistikerade. Minans för-
måga att lura minsvepen blev mycket påtagligare. Nya frekvensom-
råden kom att utnyttjas, vilket gjorde att gamla sanningar inte längre 
stämde, varför hela minröjningsmetodiken förändrades. Marinför-
valtningen och sedermera minbyrån inom Försvarets materielverk ge-
nomförde årligen försök, där minorgan testades mot olika motmedel. 
Från dessa försök utvecklades röjprogram, röjsystem och röjmetoder, 
som efterliknade de fartyg, vilka skulle skyddas mot minhotet. På 
så sätt kunde risken för fartyg och besättningar begränsas i de leder 
och områden, som måste utnyttjas av olika skäl. Deras kunskap om 
hur den moderna tekniken kunde utnyttjas inom minteknologin, blev 
styrande. Våra teser testades dock aldrig inte mot underrättelser om 
sovjetiska minors kapacitet. 

Koreakriget var i många avseenden helikopterns genombrott för 
användning i strid och då även som minröjare. Helikoptern bogsera-
de stora permanentmagneter eller strömförsörjda avståndssvep, men 
kunde också utnyttjas till att dra mekaniska svep för att röja för-
ankrade minor innan minsveparna började sin röjning. Helikoptern 
utnyttjades även för optisk spaning mot förankrade minor i klara 
vatten. Minsveparna hade att förbereda generatorstavarna, som se-
dan överlämnades till helikoptern. Aktionstiden blev kort och belast-
ningen på helikoptern stor, vilket i praktiken medförde att helikopter 
i Sverige inte kunde påräknas för att genomföra svepföretag.

Helikopterminsvepningen blev på många sätt ett första steg mot 
fjärrkontrollerade själv-
gående minsvep. Försök 
gjordes med att sätta ett 
framdrivningsmaskineri på 
en generatorstav, som fjärr-
styrdes. Konceptet fung-
erade bra, men staven var 
som farkost olämplig. Ut-
vecklingen i Sverige gick 
vidare mot en katamaran-
lösning Självgående Akus-HMS Spårö överlämnar svep till en hkp1. Foto: Krigsarkivet
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tiskt Magnetiskt minsvep 
(SAM), som kom att bli 
världsledande och början 
på en helt ny utveckling för 
minsvepningen.

Mycken kraft lades ned 
på att kunna hantera de 
förmodat avancerade av-
ståndsminorna, vilka kunde 
påträffas. Minor med tryck-
funktion var under lång tid 
så gott som omöjliga att be-
kämpa. Trots alla ansträngningar gick det inte skapa någon form 
av minsvep, som kunde alstra det undertryck, på vilket tryckminan 
kunde reagera. Att bekämpa denna sortens minor blev därför en upp-
gift för röjdykare, som skulle upptäcka, identifiera och oskadliggöra 
sådana minor. 

Fartygsutveckling
Duellen mellan medel och motmedel blev allt tydligare. För att skapa 
fördelar i den duellen, kom taktiken att bli allt viktigare. För min-
konstruktören gällde det främst hur snäva avfyringsallgoritmer, som 
skulle användas. Vilket mål var tillräckligt intressant för att utlösa 
minan? Eller skall den vänta på ett annat intressantare mål? Samma 
frågeställning gällde för konstruktören av avståndssvepen. Skall min-
svepningen avpassas för en fartygstyp eller för en speciell storlek av 
fartyg? Minimering av magnetisk och akustisk signatur blev en stor 
utmaning för fartygskonstruktörerna. Minskyddsaspekten blev en 
central parameter för utformning av fartyg och påverkade materi-
alval, form och utrustning på samtliga örlogsfartyg. Hotet från av-
ståndsminorna blev allt påtagligare, vilket tydligt märktes vid anskaff-
ning av Hanöseriens minsvepare, som byggdes i stål. Det planerade 
antalet i serien var tolv, men anskaffningen avbröts efter leveransen 
av de första sex fartygen. Kravet på låga magnetiska signaturer var 
stort, men vid beställningen av Hanöbåtarna fanns ingen metod att 
bygga träminsvepare i önskad storlek. Traditionella byggmetoder för 

SAM - självgående akustiskt minsvep. Foto: KÖMS arkiv

tiskt Magnetiskt minsvep
(SAM), som kom att bli
världsledande och början
på en helt ny utveckling för
minsvepningen.

Mycken kraft lades ned
på att kunna hantera de
förmodat avancerade av-
ståndsminorna, vilka kunde
påträffas. Minor med tryck-
f u n k t i o n  v a r  u n d e r  l å n g  t i d  S A M  - självgående akustiskt minsvep. Foto: KÖMS arkiv

så gott som omöjliga att be-
kämpa. Trots alla ansträngningar gick det inte skapa någon form
av minsvep, som kunde alstra det undertryck, på vilket tryckminan
kunde reagera. Att bekämpa denna sortens minor blev därför en upp-
gift för röjdykare, som skulle upptäcka, identifiera och oskadliggöra
sådana minor.

Fartygsutveckling
Duellen mellan medel och motmedel blev allt tydligare. För att skapa
fördelar i den duellen, kom taktiken att bli allt viktigare. För min-
konstruktören gällde det främst hur snäva avfyringsallgoritmer, som
skulle användas. Vilket mål var tillräckligt intressant för att utlösa
minan? Eller skall den vänta på ett annat intressantare mål? Samma
frågeställning gällde för konstruktören av avståndssvepen. Skall min-
svepningen avpassas för en fartygstyp eller för en speciell storlek av
fartyg? Minimering av magnetisk och akustisk signatur blev en stor
utmaning för fartygskonstruktörerna. Minskyddsaspekten blev en
central parameter för utformning av fartyg och påverkade materi-
alval, form och utrustning på samtliga örlogsfartyg. Hotet från av-
ståndsminorna blev allt påtagligare, vilket tydligt märktes vid anskaff-
ning av Hanöseriens minsvepare, som byggdes i stål. Det planerade
antalet i serien var tolv, men anskaffningen avbröts efter leveransen
av de första sex fartygen. Kravet på låga magnetiska signaturer var
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sådana ansågs inte kunna uppfylla kraven på chockmotståndskraft, 
som ansågs relevanta för moderna minsvepare. 

Utvecklingen av limning med konsthartslim blev bättre, då Arkö-
serien projekterades. Fartygen i denna nya serie byggdes i korsad 
trippelkravell på limmade spant. Dessa fartyg kom efter leverans att 
tjäna under hela kalla kriget, men drabbades av tilltagande rötpro-
blem, bland annat förorsakade av brister i limningstekniken och det 
myckna ändträ som fanns i byggmetoden. All erfarenhet från byg-
gande av träfartyg sade att förekomsten av ändträ skulle minimeras, 
då det förorsakar rötangrepp. Sökandet efter nya bra lösningar tog 
inte hänsyn till gamla erfarenheter. Med Arköbåtarna som kärna ut-
vecklades svensk minröjningsteknologi och minskyddsmetodik, vil-
ket ledde Sverige fram till en kompetensmässig tätposition inom den 
internationella minröjningen. 

Rötproblemen med Arköbåtarna och utvecklingen av ett minjakt-
system gjorde att FMV arbetade med alternativa lösningar vid val av 
skrovmaterial. Två huvudvägar identifierade - plast eller omagnetiskt 
stål. Tyskland valde det senare alternativet, som var dyrt och kom-
plext, samtidigt som det var svårt att vidmakthålla den låga magne-
tiska signaturen.

Plast blev det alternativ, som de flesta länder valde och då i form av 
homogena plastkonstruktioner, som blev dyra och tunga. FMV valde 
sandwichkonstruktion i plast, som var mycket lättare än de homo-
gena. Stor skepsis fanns mot denna konstruktion och HMS Viksten, 

som i många avse-
ende blev ett test-
fartyg, visade på ett 
mycket tydligt och 
övertygande sätt 
att sandwichkon-
struktion var en 
bra lösning. Lands-
ortklassen bygg-
des i sandwich och 
till dags dato har 
det inte förekom-HMS Viksten Foto: K-E Westerlunds arkiv
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mit några strukturella problem med dessa fartyg. Chocktålighet och 
brandbeständighet är två mycket viktiga egenskaper hos dessa fartyg.

Det stora problemet vid minsvepning är att sveparen går före sve-
pen över hotet. Detta hot kvarstod även för röjdykarfartygen, som 
drog en släphydrofon. I och med introduktionen av Remote Opera-
ted Vehicle (ROV) typ Ugglan kunde många gånger klassificering och 
identifiering göras utan dykarinsats. ROV-arnas manöverförmåga 
möjliggjorde gjorde även att Sverige kunde utveckla minförstörings-
laddningar, som kunde appliceras närmare minorna än vad som var 
fallet för ROV-arna hos de redan etablerade minjaktnationerna. Våra 
små system krävde funktioner iland för att hantera insamlade data 
om bottenförhållanden och målinformation. Dessa funktioner blev 
grunden för ledanalyscentralen och sedermera Mine Warfare Data 
Centre inom 4. ytstridsflottiljen.

Projektering av ett minjaktfartyg inleddes, men drog ut på tiden 
på grund av ekonomiska och även tekniska/taktiska skäl. Den första 
generationens minjaktfartyg i form den franska Circe bjöds under 
projekteringsfasen in till Sverige för att visa sin förmåga till minjakt 
i besvärliga Östersjöförhållanden, men det franska fartyget blev min-
dre framgångsrikt i ett akustiskt besvärligt läge beroende av vatten-
skiktning och besvärlig bottentopografi.

Östersjöns mycket speciella problem för sonarerna blev en väck-
arklocka för det internationella minröjningssamfundet. Låg salthalt 
i skiktade vatten och besvarlig bottentopografi gjorde att minjakten 
inte visade sig vara den universalmetod, som förmodats. Gjorda an-
taganden var grundade på erfarenheter från Atlanten och Nordsjön. 
Den internationella trenden var fastlagd och innebar satsning på min-
jakt. Svensk minröjning fanns inte med i den utvecklingen av ovan 
nämnda skäl.  Först 1983 fick Sverige sitt första minjaktfartyg HMS 
Landsort. 

Det var inte bara designkriterierna för minsvepare, som förändra-
des på grund av det under andra världskriget ökade utnyttjandet av 
avståndsminor, vilka oftast hade olika former av magnetiksensorer. 
Att utröna avfyrningsvillkoren för dessa minor kom att bli en mycket 
viktig uppgift för den taktiska underrättelsetjänsten. För att skydda 
egna fartyg mot motståndarens minkrig, hade både aktiva och pas-
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siva minskyddsåtgärder utvecklats. Exempel på detta är avmagne-
tiseringsstationer, magnetminskydd ombord och taktikanpassning. 
Ju större kunskapen var om motståndarens minor, desto effektivare 
kunde de egna fartygen skyddas. Skyddet av de egna fartygen ge-
nomfördes främst genom minsvepning av befarade eller konstaterade 
minfällningar. Trafikledning med ledanvisningar och fartreduceringar 
var en annan metod. För att öka överlevnadsmöjligheterna för både 
örlogs- och handelsfartyg, etablerades avmagnetiseringsstationer och 
senare mätstationer för att mäta fartygens magnetiska och akustiska 
signaturer. Rörliga mätstationer ingick i minröjningsförbandets min-
röjningslag. Rutinerna för mätning och behandling av fartygen var 
beroende av fartygstyp och uppgifter. 

Minsveparna följdes upp kontinuerligt. Detta gällde speciellt de nya 
minsveparna av typ Arkö, som var byggda för att ha minsta möjliga 
magnetiska signatur och var därför omgärdade av skyddsbestämmel-
ser, för att kunna bibehålla fartygens magnetiska status. Inget stål-
fartyg fick förtöja närmare än åtta meter från en Arköminsvepare. 
All materiel, som togs ombord på dessa fartyg var antingen gjord 
av omagnetiskt material eller var behandlad i komponentavmagne-
tiseringsstationen på Gålö. Dessa rigorösa säkerhetskrav medförde 

Minjaktfartyget HMS Kullen som efter halvtidsmodifiering ingår i Kosterserien 
Foto: Försvarsmakten/Ingmar Elofsson
Minjaktfartyget HMS Kullen som efter halvtidsmodifiering ingår i Kosterserien
Foto: Försvarsmaktenlingmar Elofsson
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att minsveparna krävde kajer av omagnetiskt material. Kraven var 
inte alltid helt accepterade av ekipagemästarna, som hade att fördela 
kajplatserna i våra örlogshamnar. Minsveparna hade varit betraktade 
som oömma arbetshästar, som fick det som blev över. De var sällan 
prioriterade inom basorganisationen. Arköfartygen kom att behöva 
omsorger, som gjorde att de vore att betrakta som fullblod.

Stamstridsfartygen, som i många fall bedömdes vara primärmål för 
fientlig mineringsverksamhet, då främst i initialskeden av en konflikt-
situation, anpassades också till hotet från avståndsminor. Hänsyn till 
fartygens kommande egensignaturer togs redan vid designstadiet. 
Fasta magnetskydd byggdes in och behandlingsrutiner för besök vid 
mätstationerna skrevs. Dessa rutiner var olika beroende av fartygs-
typ. Således hade ubåtarna mycket större fokus på akustikmätningar 
än övervattensfartygen. Behandlingsterminerna varierade också. 

Oändliga och ofta tröstlösa var de timmar, som fartygen låg ut-
anför mätbanorna och väntade på instruktioner från tekniker iland 
som: Kom för ny löpa kurs 270 magnetminskyddet påslaget. Olika 
driftalternativ och farter prövades. Acceptansen för denna verksam-
het var av naturliga skäl störst bland minörerna. För ytattackförban-
den var denna verksamhet att betrakta som ett nödvändigt ont. Det 
söktes gärna orsaker till att senarelägga planerade besök vid mätsta-
tionerna. Resultaten från dessa oändliga löpor låg också till grund för 
det utvecklingsarbete, som gjordes vid FMV inom både minskydds-, 
minsvepnings- och minkonstruktionsområdena.

Taktisk utveckling
Utvecklingen av sensorer och reglerteknik efter Andra världskriget 
gjorde att minorna utvecklades mot alltmer ”intelligenta” lösning-
ar. En mina blir farlig för ett fartyg först när fartyget närmar sig mi-
nan verkansområde. Det enklaste sättet att eliminera risken är att se 
till att inget fartyg kommer i närheten av en mina. För att kunna följa 
den enkla principen, krävs ett synnerligen gott minunderrättelseläge, 
så att fartyg, som uppehåller sig i området, leds förbi område med 
konstaterat eller befarat minhot. Fartygen leds via alternativa leder 
till sina destinationer. Saknas alternativa leder, skapar minröjnings-
organisationen kringgångsleder. Dessa dras genom områden, som 
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bedöms vara minst lämpade eller minst troliga som minfällningsom-
råden eller lättast att kontrollera. Ombord i de fartyg, som skall pas-
sera dessa leder, minimeras emittering av signaler, vilka kan påverka 
en mina av något slag. Således minimeras till exempel strömalstring-
en genom avstängning av alla system, som inte behövs för fartygets 
säkra framförande. Fartyget framförs så långsamt som möjligt och all 
personal skall vistas på huvuddäck eller högre. Uppföljning av farty-
gets egensignatur är mycket viktig. Fartyg, som inte hade godkända 
mätvärden, gavs restriktioner avseende taktiskt utnyttjande. Dåliga 
mätvärden innebar att svepprogrammen för aktuell fartygstyp inte 
kunde skapa någon ökad säkerhet. Detta gjorde att röjtaktiken kun-
de fokuseras mot att kontrollera huruvida en viss fartygstyp skulle 
initiera minorna eller inte. Rörelsefriheten för fartygen var viktigare 
än antalet svepta minor.

Under inledningen av kalla kriget insattes minsvepningsförband 
främst på indikation av minfällning. Fanns ingen sådan indikation 
på fientlig minfällning, låg förbanden passiva i sina basområden. Den 
förändrade säkerhetspolitiska situationen påverkade föga inriktning-
en av minsvepningsförbandens uppgifter. Principen var fortfarande 
att befarade eller konstaterade minfällningar snarast skulle kontrol-
leras och röjas. Minhotets innehåll av minor kunde inte fastställas till 
antal, typ och avfyrningsvillkor. Utvärdering av minhotets påverkan 
på - handlingsfrihet för de egna förbanden genomfördes inte. Prin-
cipen var att inga minor skulle finnas på svenskt vatten eller inom 
andra för Sverige intressanta vattenområden. 

Minhotet i våra basområden blev styrande för taktikutvecklingen, 
eftersom det var i dessa områden vi kunde förvänta oss att träffa 
på de mest kvalificerade minorna. Dessa utgjorde hot mot såväl de 
fartyg, som var hänvisade till basen som mot minröjningsförbanden. 
Minhotet ledde bland annat till att nya militärleder skapades. De 
drogs fram genom områden, som inte var lämpade för minkrigfö-
ring. Sådana områden var grunda, trånga vatten, där flygfällda minor 
inte kunde användas på grund av för litet bottendjup innebärande 
att minorna slogs sönder mot botten och inte heller kunde armeras. 
Detsamma gällde för områden dit ubåtarna inte kunde gå för att fälla 
eller skjuta in sina självgående minor. I dessa områden drogs kring-
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gångsleder fram. Det blev svårt att såväl minera som svårt att svepa 
i dessa områden, varför dessa företag var svårforcerade för röjande 
enheter. Anpassningen av leddragningen till geografin kom att bli ett 
allt viktigare inslag i minskyddsarbetet. Som försvarare utnyttjade vi 
de geografiska förutsättningarna för att öka skyddet mot minor.

Uppdragen att röja inom våra basområden styrde utvecklingen 
av avancerade avståndsminsvep. De minor, som förmodligen skulle 
komma att fällas i basområdena var mestadels av tekniskt avancerat 
slag. Våra sjöstridskrafter fick inte försättas i situationen att slås ut 
i sina basområden. De måste kunna löpa till sjöss. Minsvepningsfö-
retag skulle därför genomföras i militärledsnätet. Uppdragen bestod 
i att röja i väl definierade leder eller ledavsnitt. Det var med andra 
ord direkt kommandostyrning, som tillämpades. Under kalla kriget 
ändrades ordergivningen till formulering av uppdrag med lydelser 
liknande Successivt ändrades dock principerna under kalla kriget 
för minröjningsföretag mot uppdragsstyrning. Minröjningsorganisa-
tionen fick uppgiften att hantera främmande mineringsverksamhet 
så att rörelsefriheten i lederna inom ett basområde eller på en kust-
sträcka kunde bibehållas. Exempelvis: Håll två leder för ubåt öppna 
från basområdet fritt till sjöss.  

Olika hänvisade fartygstyper krävde olika slags minröjningsinsat-
ser. Denna form av styrning skapade möjligheter att planera olika 
typer av verksamhet för att lösa de ställda uppgifterna. Att starta 
minsvepning var enbart ett alternativ. Uppgiften kunde kanske lösas 
med hjälp av bevakning av och söksvepning i prioriterade leder. Ett 
annat alternativ var att utnyttja alternativa leder eller att upprätta 
kringgångsleder, som gick vid sidan av identifierade hotområden. Att 
påbörja aktiv minröjning kom att bli det sist valda alternativet när 
alla andra alternativ i form ”sjötrafikledning” och val av alternativa 
baseringsplatser m m. hade prövats. Denna form av uppdragsstyr-
ning förfinades under hela kalla kriget och fann sin beprövade till-
lämpning under perioden med intensiv ubåtskyddsverksamhet.  

Mot bakgrund av minhotsbedömningar och till det aktuella områ-
det hänvisade fartyg, planerades för nya alternativa leder, som skulle 
kunna utnyttjas, när så krävdes. Dessa nya leder skulle undersökas 
genom ledpenetrering, som skaffade in nautiska underlag och infor-
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mation om bottentopografi och bottenbeskaffenhet. Dessa underlag 
analyserades och sammanställdes av analysenheten, som till mycket 
stor del bearbetade allt underlag, som behövdes vid minjaktföretag. 
Idealbilden vid minjakt bestod i att botten var karterad och att det 
därmed fanns kontroll på befintliga och redan kända ekon. Vid befa-
rad minfällning kunde skillnadsdetektering genomföras för att kon-
trollera om några nya minliknande ekon hade tillkommit. Arbetet 
inom analysenheten utvecklades till att bli ett beredningsorgan för 
taktisk minunderrättelsetjänst. Här kom också utvecklingen av me-
todik för denna verksamhet att utvecklas.

Den arbetsmetodik, som utvecklades, blev grunden för de arbets-
metoder som utnyttjades i ubåtsskyddsverksamheten. I många av-
seenden var hoten likartade – små föremål på botten i anslutning 
till basområden. Minfällning eller förberedelse för mineringsföretag 
var ett av de uppdrag, som bedömdes vara en del av miniubåtarnas 
operationer. Minjaktfartygen kom direkt att ianspråktas för ubåts-
skyddsverksamhet. Utvecklingen av minjakttaktik blev därvid initialt 
en sekundäruppgift för dessa fartyg.

En av de viktigaste uppgifterna för minröjningsorganisationen var 
att säkra förbindelserna till sjöss och särskilt viktiga var importsjö-
farten samt transporter av förnödenheter till Norrland. Minröjnings-
organisationen kunde vara verksam i hela det aktuella ledsystemet, 
men tvingades att fokusera på uppdrag i vissa områden. I anslutning 
till en viktig transport kunde minsvepare avdelas för att genomföra 
minsvepning i direkt anslutning till transporten. Denna form av min-
svepning benämndes bunden minröjning. Uppgiften löstes genom 
söksvepning d v s det skulle konstateras om minhot förelåg eller ej. 
Vid konstaterad förekomst av minor fattades taktiska beslut om hur 
transporten skulle fortsätta.

Bunden minröjning koncentrerades främst mot förankrade minor, 
varvid minsveparen drog ett mekaniskt svep. Skyddsföremålet ”köl-
vattennavigerade” på behörigt avstånd efter svepet. Särskild upp-
märksamhet måste då riktas mot det omedelbara hotet från eventuellt 
uppsvepta minor. Minsveparen kunde ges uppgiften att kontrollera 
eventuell förekomst av minor i alternativa leder. 

Det viktigaste var skyddet av efterföljande fartyg; inte att röja mi-

mation om bottentopografi och bottenbeskaffenhet. Dessa underlag
analyserades och sammanställdes av analysenheten, som till mycket
stor del bearbetade allt underlag, som behövdes vid minjaktföretag.
Idealbilden vid minjakt bestod i att botten var karterad och att det
därmed fanns kontroll på befintliga och redan kända ekon. Vid befa-
rad minfällning kunde skillnadsdetektering genomföras för att kon-
trollera om några nya minliknande ekon hade tillkommit. Arbetet
inom analysenheten utvecklades till att bli ett beredningsorgan för
taktisk minunderrättelsetjänst. Här kom också utvecklingen av me-
todik för denna verksamhet att utvecklas.

Den arbetsmetodik, som utvecklades, blev grunden för de arbets-
metoder som utnyttjades i ubåtsskyddsverksamheten. I många av-
seenden var hoten likartade — små föremål på botten i anslutning
till basområden. Minfällning eller förberedelse för mineringsföretag
var ett av de uppdrag, som bedömdes vara en del av miniubåtarnas
operationer. Minjaktfartygen kom direkt att ianspråktas för ubåts-
skyddsverksamhet. Utvecklingen av minjakttaktik blev därvid initialt
en sekundäruppgift för dessa fartyg.

En av de viktigaste uppgifterna för minröjningsorganisationen var
att säkra förbindelserna till sjöss och särskilt viktiga var importsjö-
farten samt transporter av förnödenheter till Norrland. Minröjnings-
organisationen kunde vara verksam i hela det aktuella ledsystemet,
men tvingades att fokusera på uppdrag i vissa områden. I anslutning
till en viktig transport kunde minsvepare avdelas för att genomföra
minsvepning i direkt anslutning till transporten. Denna form av min-
svepning benämndes bunden minröjning. Uppgiften löstes genom
söksvepning d v s det skulle konstateras om minhot förelåg eller ej.
Vid konstaterad förekomst av minor fattades taktiska beslut om hur
transporten skulle fortsätta.

Bunden minröjning koncentrerades främst mot förankrade minor,
varvid minsveparen drog ett mekaniskt svep. Skyddsföremålet "köl-
vattennavigerade" på behörigt avstånd efter svepet. Särskild upp-
märksamhet måste då riktas mot det omedelbara hotet från eventuellt
uppsvepta minor. Minsveparen kunde ges uppgiften att kontrollera
eventuell förekomst av minor i alternativa leder.

Det viktigaste var skyddet av efterföljande fartyg; inte att röja mi-

2 3 8



239

nor! Så länge som de störrre minsveparna (msvpS) fanns kvar i orga-
nisationen kunde dessa fartyg även ge konvojen visst skydd mot hot 
på ytan, då dessa fartyg hade 10,5 cm artilleri. I princip genomfördes 
således ett eskortföretag. Ett normalt minsvepningsföretag var bun-
det till en viss led eller till ett antal av dess ledavsnitt, där minfällning 
befarades eller hade konstaterats. Minröjningsförbandets uppgift var 
att öppna aktuell led, så att fartyg kunde utnyttja den.

Minröjningsförband
Vid kalla krigets början fanns i marinens krigsorganisation en väl 
utbyggd minröjningsorganisation, som var grupperad längs hela den 
svenska kusten. Erfarenheterna från andra världskriget visade på be-
hoven av att kunna säkerställa såväl försvarets som det civila sam-
hällets behov av rörelsefrihet till sjöss. Det var tydligt att de marina 
basområdena och handelssjöfartens behov prioriterades. 

Chef för minröjningsavdelning var sjöstyrkechef och i krig sam-
grupperad med och underställd marinkommandochef (motsvarande). 
Grundidén var att det skulle finnas en minröjningsavdelning i varje 
marinkommando (motsvarande). Chefen för minröjningsavdelning-
en var med sin stabsplats normalt samgrupperad med den regionale 
chefen. Avdelningsstaben bestod av vakthavande adjutanter, som 
ledde pågående minröjningsverksamhet. Minröjningsavdelningen 
omfattade normalt två eller fler minsveparflottiljer. Flottiljcheferna 
var grupperade iland och oftast i anslutning till det basområde, där 
flottiljen var utgångsgrupperad. I det aktuella basområdet hade flot-
tiljen sin huvuduppgift. 

Chefen för 2.minröjningsavdelningen (C2. MröjA) ansvarade för 
baserna inom Östra militärområdet (Milo Ö) medan Chefen för 
6.minröjningsavdelningen (C6.MröjA) hade en tydlig uppgift för 
importsjöfarten på Västkusten. Områden, som var väsentliga för 
försörjningen av förbanden i Övre Norrland, tillfördes också min-
röjningsförband i till exempel Ålands hav, Bottenhavet och Norra 
Kvarken. Chefen för 4.minröjningsavdelningens (C4.MröjA) för-
band var grupperade för att verka i Karlskronaområdets baserings-
områden och för att säkerställa transportflödet genom Öresund och 
upp mot Kalmarsund. Även Vänern hade minröjningsförband med 
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utgångsgruppering i Åmål. Tabellen i bilaga 5 redovisar organisation 
och gruppering för minröjningsförbanden 1959, då den svenska min-
röjningsorganisationen var som mest utvecklad.

En väl så viktig uppgift för minröjningsavdelningarna bestod i att 
ta emot och utvärdera till den regionale chefen inkomna larmrap-
porter om befarade eller konstaterade minfällningar inom området. 
Avdelningsstaben bedömningar låg sedan till grund för utfärdandet 
av minvarningar, som gick ut i klartext på marina frekvenser. I avdel-
ningsstaben fördes plott över minläget. Var fanns minhotet? I vilka 
leder/områden kunde fartyg gå? Detta var viktiga frågor för stabens 
medarbetare att finna svar på. Läget inom pågående minsvepnings-
företag följdes upp och dagliga genomgångar för staben och i anslut-
ning till orderuttagningar för företag till sjöss genomfördes. Avdel-
ningsstaben utövade operativ minröjningsledning direkt under den 
regionale chefen.

Marinkommandochefen beordrade via avdelningschefen minröj-
ning i en given stängd led och givna ledavsnitt. Avdelningsstaben be-
ordrade vilken flottilj och vilket svepsystem, som skulle användas. 
Flottiljchefen beordrade vilka fartyg, som skulle genomföra uppdra-
get och därmed också vilka svepmetoder och svepprogram, som skulle 
användas. Flottiljchefen utsåg även taktisk ledare för detaljplanering 
av företaget. Friheten i genomförandet var begränsad till utnyttjandet 
av fartygen och manövreringsupplägg. Minröjningstaktiskt hade den 
taktiske ledaren synnerligen begränsad frihet. Röjstyrkan, som sattes 
in, bestod ofta av flera typer av fartyg såsom minsvepare och bevak-
ningsbåtar (BV). 

Hur röjningen skulle bedrivas d v s vilka svep och svepmetoder, 
som skulle användas, bestämdes i avdelningsstaben. Under tid då 
minsvepning pågick, hölls leden stängd. Leden hade ursprungligen 
stängts genom utfärdad minvarning. Minröjningsförbandet körde i 
leden efter det beordrade systemet och enligt gällande reglemente. 
Vid mindetonation eller uppsvept mina, återupptogs röjningen från 
början med den aktuella metoden. Metoden kunde avslutas först, 
sedan beordrat antal löpor genomförts utan ”napp”. Minröjningen 
startades nästan uteslutande på indikation om befarad eller konsta-
terad minfällning.
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Kunskap om minfunktioner utgör minröjarnas största underrättel-
sebehov. All information om det bedömda hotet gör att kvaliteten på 
minröjningen kan ökas. Kunskapen om avfyrningsvillkor reducerar 
också risken för deltagande minröjningsförband, som kan anpassa 
sin minskyddstaktik till ett relevant läge. Den största nackdelen med 
minsvepning är att minsvepare måste passera genom osvept vatten. 
Fartyget exponeras därmed för det direkta minhotet. Att minska ris-
ken för minsveparna var en av uppgifterna för minbyrån vid FMV. 
Förbanden arbetade själva med taktikanpassning och utveckling för 
att dels få bättre effekt av verksamheten, dels att öka den egna chan-
sen till överlevnad. I denna ambition att utveckla sin taktik var av-
saknaden av underrättelser inom staben vid minröjningsavdelning-
arna mycket besvärande.

Vid en kuppsituation hade minröjningsförbanden prioriterade le-
der, som med automatik skulle genomsökas. Här genomfördes ”sök-
företag”, som hade en bred signaturbas, varvid eventuell närvaro 
av avståndsminor med breda avfyringsvillkor kunde indikeras. En 
minsprängning vid ett sökföretag innebar övergång till ett röjsystem, 
som innehöll flera löpor och flera olika program. Efter genomfört 
svepuppdrag lämnade förbandet området.   

Den svenska minröjningsorganisationen var som starkast 1950-ta-
let. Sedan kom nya krav på minröjningsförbanden och den ekono-
miska utvecklingen att leda till att minröjningsorganisationen mins-
kades. Dock behölls den geografiska närvaron längs hela kusten. De 
rörliga minröjningsflottiljerna infördes i och med Minröjningsorga-
nisation 90 (Mröj 90), som hade två rörliga flottiljer som stomme 
för minröjningsverksamheten. Dessa kompletterades med lokala 
minsvepningsflottiljer, som enbart innehöll hjälpfartyg. Den svenska 
fiskeflottan hade genom åren omstrukturerats, varför det blev allt 
svårare att finna lämpliga fartyg att mönstra som hjälpminsvepare. 
Fartygen, som byggdes i stål, utrustades med allt mer sofistikerade 
fiskesonarer, som kunde utnyttjas i bevakningsuppdrag för att säker-
ställa underrättelseläget i prioriterade områden. 

När flottans krigsorganisation minskades på 1990-talet, fick detta 
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rörliga minröjningsflottiljerna infördes i och med Minröjningsorga-
nisation 90 (Mröj 90), som hade två rörliga flottiljer som stomme
för minröjningsverksamheten. Dessa kompletterades med lokala
minsvepningsflottiljer, som enbart innehöll hjälpfartyg. Den svenska
fiskeflottan hade genom åren omstrukturerats, varför det blev allt
svårare att finna lämpliga fartyg att mönstra som hjälpminsvepare.
Fartygen, som byggdes i stål, utrustades med allt mer sofistikerade
fiskesonarer, som kunde utnyttjas i bevakningsuppdrag för att säker-
ställa underrättelseläget i prioriterade områden.

När flottans krigsorganisation minskades på 1990-talet, fick detta
organisatoriska konsekvenser för minkrigsförbanden. Den ändrade
organisationen kom att omfatta en minröjningsavdelning och en
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minfartygsflottilj inom varje marinkommando. Vid minskningen av 
antalet fartyg slogs minröjningsavdelningar och minfartygsflottiljer 
samman till en minkrigsavdelning, som innehöll både minröjnings- 
och minfällningsfunktionerna. Chefen för minkrigsavdelningen bi-
behöll minröjningsavdelningschefens tidigare ställning som operativ 
ledare för minröjningsverksamheten - fortfarande direkt underställd 
marinkommandechefen motsv. 

Den fredstida utbildningen av minröjningsförband genomfördes 
vid Göteborgsavdelningen för att från och med 1959 överföras till 
kustflottan.

Övningsverksamhet för minröjningsförband
Traditionellt hade minröjningsorganisationen genomfört sina taktis-
ka övningar skilda från resten av Kustflottan. Ett skäl till detta var 
att minröjningsverksamheten tog så lång tid och därmed förhindrade 
övriga förband att genomföra andra övningsmoment inom sina hu-
vuduppdragstyper. Först sent under kalla kriget accepterades konse-
kvenserna av att minröjning tar lång tid och påverkar andra förbands 
rörelsefrihet. Detta konstaterades företrädesvis vid Kustflottans tak-
tiska övningar, då minhotet påverkade förbandens möjligheter att 
uppträda fritt inom önskade områden. Förbandsverksamheten styr-
des till stor del av minhotsbedömningen, men det avstods från att öva 
med den insikten.

Det enklaste sättet att hantera ett hot är att undvika det. Den insik-
ten ledde fram till ett paradigmskifte. Minröjningen skulle främst se 
till att ytstridsfartygen och ubåtarna kunde beredas möjligheten att 
löpa sjöss, vilket enklast genomfördes genom att fartygen leddes runt 
konstaterade eller befarade minhot. Detta ställde krav på spaning 
och övervakning för att kunna avgöra huruvida det fanns något hot. 
Kunde alternativa leder inte väljas, tvingades fartygen att gå genom 
områden med uttalad minfara. Det blev även tillåtet att gå utanför 
ordinarie lednät. Fartygen kunde beordras att gå med lägsta fart på 
sitt minimidjup – med andra ord i områden som inte var aktuella för 
minfällning. Allra bäst var att välja områden med djup, som inte tillät 
armering av fiendens flygfällda minor. Ledningsfunktionen blev vikti-
gare och den måste övas utan att bara följa en uppgjord företagsplan. 
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För att genomföra realistiska övningar var det nödvändigt att spela 
med realtid och inte efter uppgjorda körscheman.

Taktiska övningar genomfördes med en aktiv B-sida, som hade 
sina egna operativa planer till grund för sina taktiska insatser. Om 
förutsättningarna för en typ av B-företag inte förelåg, ströks det före-
taget från övningen. Varken A- eller B-sidan kördes efter körschema. 
Spelen blev därmed mycket realistiska och deltagande staber hade 
att arbeta utifrån ett helt okänt läge. Dessa spel kom att föra svensk 
minröjningstjänst framåt. Samtidigt som B-företag genomfördes, la-
des registrerande övningsminor ut. Dessa minor kunde programme-
ras så att de reagerade som en speciell mintyp. Fartyg, som passerade 
minan, kunde om dess minskyddsstatus var utan anmärkning och 
utfärdade fartreduktionerna respekterades, passera utan indikation 
från minan. Om nästa fartyg av samma klass passerade, men körde 
för fort utlöstes minan innebärande att det ”sprängda” fartyget ut-
gick ur det planerade företaget. 

Plötsligt insågs främst inom ytattackförbanden att övningar i att 
”köra långsamt” var ett måste och att de således måste följa anvis-
ningarna från minröjningsförbanden. Insikten att behöva göra det 
skulle kunna rädda fartyget samt besättningens liv. Det multipla hotet 
kom i en allt tydligare dager och skapade nya beslutssituationer för 
främst fartygsledningarna. Det gick inte längre att negligera minho-
tet. Men ambitionen att eliminera minhotet gick ibland för långt ge-
nom att utfärda minvarningar och avlysa för stora områden på grund 
av minfara, vilket kunde tvinga fartyg ut till sjöss. Därmed skulle de 
kunna bli exponerade för andra hot. Minröjningsavdelningsstaben 
tvingades att göra realistiska bedömningar av minhotet samt att sätta 
resultatet i relation till andra uttalade hot. Ingenting blev längre bi-
närt och underrättelsetjänstens betydelse ökade. Minröjarnas uppgift 
blev allmännare formulerad: Håll tre leder från basen fritt till sjöss.

Sovjetisk mineringstaktik bedömdes bygga på att åstadkomma 
största möjliga skada för de marina förbanden i ett tidigt skede av en 
operation även mot Sverige. Miniubåtar och minor spelade en fram-
trädande roll i dessa operationer. Förutsättningen för att möta denna 
form av hot belystes i de alltmer kvalificerade minspel, som genom-
fördes vid Kustflottans taktiska övningar och krigsförbandsövningar 
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runt kusten. 
Dessa spel kom i hög grad att påverka utvecklingen av svensk min-

röjningsmetodik. Diskussionen om Sovjetunionens mineringstaktik 
aktualiserades, då B-sidan byggde upp sina scenarion. Spelledaren på 
B-sidan ville skapa en så sann bild som möjligt av det verkliga hotet. 
Det underlag, som fanns i tillgängliga publikationer, var uppenbarli-
gen inte alltid relevant. Minörernas egna kunskaper om sovjetsidans 
mineringsverksamhet inhämtades från andra källor, som komplette-
rade de förmodade sovjetiska hotbeskrivningarna. Diskussioner med 
besökande minsveparförband från andra nationer utgjorde en källa, 
där vi kunde utöka vår kunskap. Verifiering av uppgifter från dessa 
samtal gjordes sedan via den ordinarie underrättelseorganisationen. 
Den personliga kunskapen och insikten kunde ligga till grund för 
tankar på förbandsnivå avseende övningsupplägg m.m.

Konsekvenserna av minkrigföringen under andra världskriget kom 
att påverka verksamheten under hela kalla kriget. Skillnaden mellan 
antalet röjda och enligt mineringsrapporter fällda minor är enorm. 
Kontinuerligt fick minröjningsorganisationen ta hand om minor från 
båda världskrigen. Många av dessa minor fastnade i fiskebåtars trå-
lar. Strömmarna tog med sig bottenståndare eller rostpunkterade 
minor. Minorna sprängdes oftast på säker plats. Ibland hände att 
fiskare, ovetande om riskerna, tog med sig minorna i land, där de 
då ofta lämnades i anslutning till fiskauktionshallarna. Den tekniska 
statusen på dessa gamla minor varierade i hög grad. Än idag (senast 
maj 2012 utanför Falsterbo) har fortfarande funktionsdugliga minor 
från andra världskriget omhändertagits.

Reflektioner kring svensk minröjning
Sverige skulle komma att utgöra en flank under ett krig i Europa, var-
för våra sjöstridskrafter skulle bli högt prioriterade för de sovjetiska 
mineringarna. Denna svenska hotbildsbedömning gjorde att vår ut-
veckling av minröjning pågick kontinuerligt. Det problematiska var, 
att antalet minröjningsfartyg minskades, samtidigt som fokus kon-
centrerades på ett alltmer kvalificerat minhot. Vid förbandsindrag-
ningar var det lätt att stryka hjälpminsvepare, då deras roll i vårt nya 
hotscenario bedömdes bli mindre, samtidigt som allt fokus lades på 
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de mest kvalificerade hoten. 
Det är mycket troligt att egenskaperna hos de sovjetiska minorna 

övervärderades. Att det fanns minor med spetsteknik är helt klart. 
Frågan är om dessa minor utgjorde ett betydande minhot mot svenska 
förband. Det sovjetiska arvet efter kriget bedöms ha omfattat 300 000 
förrådsställda minor. Av dessa utgjorde merparten förankrade kon-
taktminor, som skulle kunna svepas av okvalificerade minsvepare. 
Det stora antalet förankrade kontaktminor, som Sovjetunionen dis-
ponerade, kom att mer eller mindre negligeras vid vår försvarsplane-
ring. Dessa tankegångar skulle på ett påtagligt sätt kunna äventyra 
den betydelsefulla tilltransporten av såväl militära som civila förnö-
denheter till Norrland.

Under hela kalla kriget åstadkoms en utveckling av minröjnings-
förmågan, som var mycket stor. Den ökade förmågan att hantera de 
mest avancerade minorna kom att ta bort allt fokus från det största 
minhotet; nämligen det stora antalet kontaktminor och enkla botten-
avståndsminor, som svenska farvatten kunde bli utsatta för. Kvali-
teten kom att bli minröjningens stora fiende. När vi nu har blivit 
så bra på att röja kvalificerade minor, borde ett antal okvalificerade 
enheter och förband kunna tas bort. Detta har gjorts utan att den 
övergripande uppgiften för minröjningsorganisationen ändrades. Un-
der kalla kriget hade US Navy som en av sina huvuduppgifter att 
stoppa sovjetflottan redan hemma i sina basområden. Sovjetunionens 
krigsmakt avsåg att skydda sina flanker med bland annat stora mi-
neringar. Dessa motsättningar kunde utan tvivel påverka situationer 
inom det svenska operationsområdet – Östersjön och västerhavet. Ett 
massivt minkrig kunde inte uteslutas. Och i det scenariot skulle även 
stora mängder minor direkt påverka Sverige med sin allt mindre, men 
bättre minröjningsorganisation. Vi hade inte räckt till! Vi var bra, vi 
gjorde rätt, men vi var för få!
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Nationell minröjning i kalla krigets skugga
Av Gunnar Möller

Från andra världskrigets slut till 1976 betraktades bottenavstånds-
minorna fortfarande som farliga för sjöfarten. Med hänsyn till att 
resurser saknades för att minsvepa de vidsträckta havsområden, som 
infekterats av de svårröjda bottenavståndsminorna, var sjöfarten 
hänvisad till de noggrant svepta NEMEDRI-lederna. Om en sådan 
led skulle breddas, rätas ut eller om en ny skulle upprättas, minsvep-
tes ledens sträckning noggrant innan tillräcklig säkerhet för sjöfarten 
kunde garanteras. Likaledes sveptes områden, som behövde öppnas 
för säkert fiske eller där bottenarbeten eller botteninstallationer skul-
le utföras.

Inom svenska farvatten genomfördes under 1950- och 1960-talen 
därför ett tiotal minröj-
ningsföretag, vilka dock 
inte resulterade i några 
oskadliggjorda minor. 

I Öresunds norra inlopp, 
i det brittiska bottenav-
ståndsminfältet med kod-
namn Silverthorn 14, hade 
minfällningen varit sär-
skilt intensiv. 1942-1945 
fälldes där sammanlagt 
222 bottenavståndsminor 
av vilka endast 32 oskad-
liggjorts fram till 1946, då 
efterkrigsminsvepningen 
i området avslutats. Med 
anledning av att erforder-
lig minsvepning inte be-
dömdes ha blivit utförd 
mot de tre mintyper med 
olika avfyringsvillkor, som 

Minröjningsoperationer 1950-1964
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var fällda där, samt att det därutöver förelåg behov av att bredda 
det minsvepta området, genomfördes två minsvepningsoperationer 
benämnda Kullen I och Kullen II. I den första operationen Kullen 
I, som genomfördes 1950, sveptes ett område väster om Kullen och 
fyra år senare, under Kullen II, sveptes ett angränsande område i 
norr. Däremellan genomfördes två smärre minröjningsinsatser, den 
första 1951 och den andra 1953, för att räta ut vissa krokiga leder 
och bredda trånga passager. 

I slutet av april till i början av juni 1955 genomförde sammanlagt 
sex minsvepare, indelade i två röjstyrkor,1 minsvepning för att för-
korta färjeleden mellan Trelleborg och Travemünde. I augusti året 
därpå breddades den svepta leden söder om Falsterborevs fyrskepp 
1 000 meter sydvart av sex minsvepare utrustade med svep mot mag-
net- och akustiska minor.

Därefter gjordes ett uppehåll under tio år till en vecka i november 
1966, då skarp minröjning åter kom till genomförande i havsområdet 
utanför Falsterbo. Anledningen var att baslinjedragningen ändrats, 
vilket medfört utflyttning av den svenska territorialvattengränsen. 
Detta i sin tur ledde till att den svepta leden söder om Falsterborevs 
fyrskepp kom innanför den nydragna territorialvattengränsen. För 
att sjöfarten skulle kunna passera utanför svenskt vatten, minsveptes 
därför en passage med 0,7 distansminuter som minsta bredd utanför 
det svenska sjöterritoriet. Nästföljande år genomförde sex enheter 
minsvepning i minfarliga områden samt sökning efter vrak och an-
dra hinder i en planerad sträckning för en telekabel mellan Sverige 
och dåvarande Västtyskland. Sedan skulle det komma att dröja drygt 
40 år innan minröjningsstyrkor åter hemsökte minfälten utanför Fal-
sterbo – då, under minröjningsinsatserna Safety Clearance 2010 och 
Safety Clearance 2012, för att en gång för alla undanröja de explo-
siva spåren efter minkrigen.

Förutom minröjningsverksamheten i södra Östersjön och utanför 
Skånes kust genomfördes två operationer, benämnda, Kattegatt och 
Kabeljo, i Västerhavet 1960 respektive 1964. 

Under Kattegatt genomförde åtta minsvepare, från juni till septem-
ber, minsvepning för att öppna en säker led för en planerad färjeför-
bindelse mellan Varberg och Grenå. Leden sveptes först mekaniskt 
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ner till 12 meters djup för att lokalisera eventuella vrak, som kunde 
utgöra hinder för sjötrafiken. Därefter genomfördes svepning mot 
magnetiska och akustiska minor. 

Syftet med Kabeljo var att möjliggöra en säker utläggning av en 
elkabel mellan Sverige och Danmark. Det bedömdes att olika typer 
av bottenavståndsminor kunde förekomma i området. De akustiska 
minor bedömdes som ”döda” men de kombinerade minorna, med en 
magnetisk ”väckningsfunktion”, bedömdes fortfarande kunna vara 
aktiva. Av den anledningen genomfördes magnetisk avståndssvep-
ning under tre veckor i en 1 000 meter bred och sju distansminuter 
lång ränna i ett område mellan Tistlarna och Läsö.

1970-talet kom att domineras av de så kallade Brofjordenoperatio-
nerna, vilka kom till utförande 1972-1974. Anledningen var att an-
talet rapporterade minor under perioden 1968-1972 på Västkusten 
ökat markant i jämförelse med tiden före. Närmare 50% av minorna 
hade påträffats inom området mellan Gåsö och Hållö, där också 
angöringsleden till Brofjordens oljeraffinaderier är sträckt. Särpräg-
lade havsströmsförhållanden bedömdes vara orsaken till att just det 
begränsade området utsatts för ”mininvasionen”. Därför begärde 
Sjöfartsverket, under våren 1972, hos Chefen för marinen (CM) att 
bottenundersöknings skulle göras av ett 18,7 kvadratdistansminuters 
område kring Brofjordens angöringsled. 

Den planeringsgrupp, som tillsattes inom marinstaben kom fram 
till att det inte var möjligt att genomföra bottenundersökning, efter-
som erforderliga resurser i form av minjaktfartyg saknades. Däre-
mot kunde under en tvåårsperiod tidvis röjdykare med ”elektronisk 
tillförda hjälpmedel” i form av navigationsutrustning (Decca Tris-
ponder), två sonarutrustningar (Transit Sonar), två nykonstruerade 
uv-tv-anläggningar, två videobandsutrustningar och en ”protonmag-
netometer” för klassificering av magnetisk massa användas.

I maj 1973 kom arbetet igång. Initialt bottenundersöktes strand-
områden i nära anslutning till befintliga öar och kobbar inom opera-
tionsområdet med endast konventionella röjdykarsystem. Redan ef-
ter en veckas arbete påträffades den första minan i den inre delen av 
angöringen. Först i början av juli kunde den elektroniska materielen 
sättas in efter en kortare tids utbildning av personalen.
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Arbetsmetoden som tillämpades beskrivs i artikeln ”Minjakt i Brof-
jorden 1973-1974”, publicerad i Tidskrift i Sjöväsendet nr 2/1975, 
enligt följande:

Två båtar utrustade med navigeringssystem ”Decca Trisponder” 
samt sonaranläggning ”Transit Sonar” navigerade och sökte 
inom angivna områden i 180 meter breda svepstråk. Varje me-
ter på botten undersöktes med ”Transit Sonar” i olika riktning-
ar. Överlappning mellan varje svepstråk utnyttjades självfallet. 
Erhållna ekokontakter via ”Transit Sonar” lägesregistrerades i 
särskilt framtagna plottingkort i skala 1:5 000. När ett större 
område genomsöktes påbörjades klassificering och identifiering 
av erhållna ekokontakter. Detta tillgick så att ”Transit Sonar”-
anläggningens personal dirigerade fram en flotte (mindre minar-
betsbåt) till ekokontaktens närhet varefter lokaliseringen, klas-
sificeringen och identifieringen skedde med (alternativt)

Området (ljusgrönt) som undersöktes under Brofjordenoperationerna 1973-1974. De mörkgröna ytor-
na, på sammanlagt 1 240 000 kvadratmeter, visar de grundområden som i maj-juni 1973 genomsöktes 
av ett sex man starkt röjdykarlag.
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Vid all klassificering och identifiering vidimerades ekokontak-
terna medelst videobandupptagning av TV-bilder.

Arbetet avslutades den 21 september, då halva ytan hade genom-
sökts. 137 minliknande kontakter hade då klassificerats och identi-
fierats, varav fyra befanns vara minor från andra världskriget. Dessa 
oskadliggjordes genom sprängning. 

Med anledning av de resultat, som uppnåtts 1973 beslutades, ef-
ter samråd mellan Sjöfartsverket och CM, att operationerna skulle 
fortsätta under 1974. Detta skulle göras i form av en kontroll av 
den 4 000 meter breda inseglingsrännan samt en utökning av sök-
området för att täcka den ursprungligen begärda bottenytan om 18,7 
kvadratdistansminuter.

Till skillnad från föregående år utnyttjades under 1974 års opera-
tioner värnpliktiga dykare. Ytterligare elektronisk materiel tillfördes 
också, främst i form av en släpsonar, vilken medgav effektivare sök-
ning. Arbetet inleddes i maj och avslutades i slutet av september. Inse-
glingsrännan hade då genomsökts tre gånger (två gånger med Transit 
Sonar och en gång med släpsonar) och den resterande delen av områ-
det en gång (Transit Sonar, släphydrofon och i grundområdena med 
dykare), varvid två minor lokaliserats och oskadliggjorts. Förutom 
de minor, som lokaliserats inom det planerade sökområdet oskad-
liggjordes ytterligare fem minor utanför detsamma. En av dessa, en 
svensk av typen F 31, påträffades drivande nordväst om Lysekil.

På grundval av de erfarenheter, som erhållits kunde Chefen för 
Västkustens örlogsbas inte garantera att området Gåsö-Hållö var helt 
fritt från minor. Vidare gjordes bedömningen att kommande väder-
situationer skulle kunna medföra att ytterligare minor drev in i om-
rådet, varför operationerna borde vara årligen återkommande. Det 
skulle dock ta 31 år innan nästa minröjningsoperation genomfördes i 
området mellan Gåsö-Hållö. Men då handlade det inte om jakt efter 
minor, som drivit in i området utan de, som kunde kvarligga där vi, 
en dag i juni 1944, själva en gång fällt dem.

• UV-TV-anläggningen dirigerad av röjdykaren själv eller
• UV-TV-anläggningen fjärrdirigerade från ytan.
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en dag i juni 1944, själva en gång fällt dem.
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Röjning längs baltiska kusten 1994-2010
Av Johan Fischerström

Som tidigare visats, blev bland annat Finska viken, områdena runt 
Dagö och Ösel samt farvattnen utmed den baltiska kusten kraftigt 
minerade under båda världskrigen. De baltiska staterna införlivades i 
Sovjetunionen under andra världskriget och kom därefter i allt väsent-
ligt att styras från Moskva. Följden blev därmed extremt slutna sam-
hällen, där insynen såväl externt som internt blev mycket begränsad. 

Annekteringen av de baltiska staterna innebar avsevärt förbättrade 
förutsättningar för basering och övning av den växande sovjetiska 
Östersjömarinen. Det kom att bli en intensiv verksamhet för Öster-
sjömarinen i de baltiska farvattnen under kalla kriget ända fram till 
Sovjetunionens fall. I samband med de baltiska ländernas frigörel-
seprocess, lämnade bland annat de ryska stridskrafterna de baltiska 
staterna under stor brådska. Mycket raserades eller lämnades vind 
för våg till de nyblivna - men i många avseenden orutinerade - natio-
nella krafterna att ta över. Estland, Lettland och Litauen stod inför 
ett stort behov av uppbyggnad inte minst gällande de tre ländernas 
infrastruktur. Säkra hamnar och säker sjötrafik var i detta avseende 
av stor betydelse såväl för interna transporter som import och export. 
Samtidigt uppstod stor osäkerhet och oro över vilka kvarvarande fa-
ror som lurade på havsbotten, vilka kunde utgöra hot mot sjötrafik 
och fiske i de baltiska farvattnen. 

Fanns minor kvar sedan de två världskrigen? Fanns farliga ammu-
nitionseffekter kvar i Östersjömarinens övningsområden? Vad fanns 
kvar på botten i det strategiska bombflygets målområden? Hade de 
sovjetiska stridskrafterna försåtminerat eller dumpat ammunition, 
farliga kemiska ämnen, kontaminerat material eller liknande i havet 
innan de lämnade de baltiska staterna? Dylika frågor oroade de nya 
statsledningarna samtidigt som ingen av staterna vare sig hade kun-
skap eller egna resurser för att kunna undersöka sakförhållandena 
eller åtgärda eventuella problem i detta avseende. 

Inledande sondering
Det stod tidigt klart att det låg i Sveriges intresse att på olika sätt 
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stödja de baltiska ländernas uppbyggnad. Regering och riksdag gav 
hög prioritet till åtgärder i detta avseende. Vid sidan av de politiska 
ambitionerna fanns det även sedan flera år ett starkt militärt under-
rättelseintresse av att få tillfälle att närmare ”syna” den baltiska kus-
ten, och då inte minst mot bakgrund av de många ubåtsincidenterna 
i Sverige. Under 1993 genomfördes ett antal informella svensk-est-
niska diskussioner rörande lämpligt stöd till Estland. Skulle vi från 
svensk sida kunna stödja estländarna med bottenundersökningar i 
syfte att utröna om det kunde finnas farliga ämnen, minor, andra ty-
per av ammunitionseffekter etc. i de estniska farvattnen? Det var ob-
jekt, som man från estnisk sida skulle behöva hjälp med att lokalisera 
och avlägsna, då man själv saknade kunskap och resurser inom detta 
område. De informella kontakterna konkretiserades så småningom 
och under våren 1994 påbörjades bottenundersökningar i ett antal 
områden utmed den estniska kusten. 

Undersökningarna genomfördes med hjälp av det civila undersök-
ningsfartyget Ocean Surveyor från Statens Geologiska Undersök-
ningar (SGU), men leddes i praktiken av militär personal från Mari-
nens Taktiska Centrum (MTC). Det ansågs nämligen alltför känsligt 
att genomföra undersökningarna med militära resurser. Besluten om 
vilka områden, som skulle undersökas, togs i samråd. Från estnisk 
sida medverkade marinen tillsammans med kustbevakningen (Border 
Guard) och från svensk sida deltog MTC. I praktiken fick MTC stora 
möjligheter att kunna styra undersökningsverksamheten till områ-
den, som det låg i ett svenskt intresse att titta närmare på. Exempelvis 
områden som misstänktes ha varit baseringsområden för sovjetiska 
miniubåtar. Bottenundersökningarna genomfördes bland annat med 
hjälp av en side-scan sonar och pågick i ca tre veckor, varvid ett stort 
antal ekon av olika slag lokaliserades. Ett antal av dessa identifierades 
som minor, torpeder och bomber. Emellertid hade Ocean Surveyor 
inga resurser för att avlägsna eller på annat sätt oskadliggöra dessa 
identifierade föremål, varför huvuddelen av föremålen blev liggande 
kvar efter genomförda undersökningar. 

De första operationerna
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tenundersökningen klart för sig att det fanns ammunitionsföremål 
i de egna hemmafarvattnen, som kunde utgöra fara för sjötrafiken. 
Det var hinder, som behövde undanröjas för att öka säkerheten för 
sjötrafiken i estniska hamnar och farleder. Därtill kom att flera för-
säkringsbolag krävde orimligt höga premier för att försäkra fartyg, 
som trafikerade de baltiska hamnarna, såvida hamnarna inte hade 
bottenundersökts och förklarats som ”säkra”. Det fanns således av 
flera skäl starka önskemål om att få bort dessa ammunitionseffekter, 
varför Estland framförde en förnyad framställning till svenska reger-
ingen tidigt hösten 1994 om att få hjälp att avlägsna dessa. 

Så småningom konkretiserades önskemålet till att omfatta hjälp 
med att rensa såväl inloppet till som hamnen i den gamla sovjetiska 
ubåtsbasen i Paldiski. Målet från estnisk sida var att bygga ut ham-
nen för civil sjötrafik och på så sätt avlasta hamnen i Tallinn. I nära 
anslutning till ubåtsbasen fanns under sovjettiden en stor ubåtsskola 
med två operativa kärnkraftsreaktorer avsedda för utbildning av be-
sättningarna till de strategiska ubåtarna. Arbete med att demontera 
reaktorerna pågick fortfarande under den aktuella tidpunkten. Det 
förekom därför trovärdiga uppgifter om att det dessutom kunde fö-
rekomma radioaktivt metallskrot och kemiska stridsmedel i vatten-
området kring Paldiski. Regeringen gick de estniska önskemålen till 
mötes och beslöt våren 1995 att svenska minröjningsförband skulle 
genomföra en första skarp minröjningsoperation i Estland. 

Operationen omfattade en styrka om 135 man med minröjningsfar-
tygen HMS Arholma, HMS Ulvön och HMS Landsort samt lednings- 
och lagfartyget HMS Utö. Operationen benämndes MCOPEST-95 
(Mine Clearance OPeration ESTonia 1995). Samma benämnings-
princip bibehölls sedan, när de fortsatta minröjningsoperationerna 
(MCOP) skulle namnges. Intensiva och tidsödande förberedelser om-
fattande planering, säkerhetsåtgärder, utbildning m.m. genomfördes 
inför operationen. Vid sidan av själva minröjningen genomfördes 
under hela den två veckor långa operationen omfattande mätningar 
avseende förekomst av radioaktivitet och kemiska stridsmedel. Mät-
ningarna gav dock inget resultat i så måtto att vare sig någon före-
komst av radioaktivitet eller kemiska stridsmedel kunde spåras. Dä-
remot blev själva minröjningen lyckosam och det svenska förbandet 
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oskadliggjorde 13 minor, fyra bomber och en torped. Erfarenheterna 
var mycket goda och vi kunde konstatera att svensk personal med 
majoriteten frivilliga värnpliktiga under grundutbildning och mate-
riel med råge motsvarade de ställda förväntningarna.

Ett konkret och viktigt resultat av den första omgången av MCOP 
blev att de estniska myndigheterna öppnade hamnen i Paldiski för 
civil trafik och bland annat kunde en färjelinje mellan Paldiski och 
Kapellskär etableras. De goda erfarenheterna från operationen i Pal-
diski gav mersmak på såväl svensk som estnisk sida. Det var därför 
inte överraskande, när det redan på hösten 1995 förelåg en förnyad 
estnisk framställning om stöd med fortsatt minröjning. Den svenska 
regeringen ställde sig även denna gång positiv till denna förfrågan 
och beslutade att en ny operation skulle genomföras i Estland 1996 
(MCOPEST-96). Efter diskussioner beslöts att marinen i samverkan 
med Sjöfartsverket skulle upprätta en ny led öster om Ösel och Dagö 
för att därmed medverka till att transporttiderna för den kustsjöfart, 
som utnyttjar transportleder längs den baltiska kusten och i Finska 
viken, skulle kunna förkortas. De svenska enheterna skulle vidare 
göra den upprättade leden säker från minor och andra ammunitions-
effekter för möjliggörande av sjöfart och fiske. För att den nyupprät-
tade leden slutligt skulle kunna öppnas, återstod dock för esterna att 
avlägsna funna vrak etc. samt att pricka ut den mätta leden. 

Operationen (MCOPEST-96) genomfördes denna gång av en styr-
ka omfattande 150 man samt sex fartyg. Ett av fartygen utgjordes 
av sjömätningsfartyget Jacob Hägg medan de övriga fem fartygen 
kom från 2.minkrigsavdelningen. Efter elva dygns arbete hade en led 
om 90 distansminuter genomsökts och sjömätts. I de avsökta lederna 
hittades fem stycken äldre ryska minor, som oskadliggjordes genom 
sprängning. Alla hinder för sjöfarten positionsbestämdes noga och 
all dokumentation lämnades över till de estniska myndigheterna. Re-
sultatet av operationen blev att en nymätt led kunde öppnas, som 
möjliggjorde passage av fartyg med upp till tre meters större djupgå-
ende än tidigare samtidigt som transporttiden mellan Rigabukten och 
Finska viken för sådana fartyg förkortades med upp till åtta timmar.

De två inledande röjningsinsatserna rönte viss internationell upp-
märksamhet – och då även hos de två andra baltstaterna. Det dröjde 
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Minjaktfartyg från Belgien och Nederländerna på besök i Hårsfjärden för planering inför
minröjningsoperation i Baltikum. Foto: Försvarsmakten/Ingmar Elofsson

därför inte länge förrän framställningar till svenska regeringen om 
stöd med minröjning även framfördes från såväl Lettland som Litau-
en. Dessutom önskade Estland stöd med ytterligare minröjning. Det 
beslöts så småningom att en operation skulle genomföras under 1997 
i såväl Lettland som Litauen. En tredje insats i Estland fick anstå 
till 1998. I Lettland genomfördes den två veckor långa operationen 
(MCOPLAT-97) i Irbensundet, i farvattnen utanför Ventspils samt i 
Rigabukten. Operationen i Litauen (MCOPLIT-97) ägde rum under 
två veckor i inloppet till Klaipeda samt i ett tidigare övningsområde 
för sovjetiska Östersjömarinen. 

Multinationella operationer
De fyra första minröjningsinsatserna genomfördes helt och hållet på 
bilateral basis, men de började nu röna stor internationell uppmärk-
samhet. Det hade till 2.minkrigsavdelningen framförts underhands-
förfrågningar från ett tiotal länder om möjligheterna att få vara med 
i de fortsatta svenska insatserna i Baltikum. Ett viktigt syfte med ope-
rationerna från svenskt håll, var att de skulle bidra till samhällsnyt-
tan i form av säkrare sjöfart och fiske i de aktuella områdena och 
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således inte enbart gagna militära önskemål i de baltiska staterna. 
Det var således viktigt att under den inledande planeringskonferen-
sen med esterna få en bred syn på vilka områden, som de ville ha 
hjälp med att minröja under insatsen (MCOPEST-98). Av denna an-
ledning hade det från svensk sida framförts önskemål om att inte 
endast representanter för estniska marinen skulle delta i den aktuella 
planeringskonferensen, utan även representanter för Sjöfartsverket, 
Kustbevakningen samt Försvarsdepartementet i Estland. Så blev även 
fallet och i full enighet fastställdes såväl tidpunkt, tidsutsträckning, 
aktuella geografiska områden för operationen samt behov av stöd i 
olika former från de estniska myndigheterna. 

Det fanns från svensk sida ett önskemål om att få med de övriga 
två baltstaterna, vilket framfördes och samtidigt ställdes även frågan 
om hur estniska myndigheter skulle ställa sig om även fartygsenheter 
från andra nationer än de baltiska länderna skulle erbjudas möjlig-
het att delta under svensk ledning. Den svenska bedömningen var att 
antalet enheter från länder utanför Baltikum dock av främst organi-
satoriska/administrativa skäl måste maximeras till två, högst tre. På 
en estnisk fråga exemplifierades med Finland samt NATO-länderna 
Nederländerna och Storbritannien, då det var ett känt faktum att 
de baltiska staterna var mycket intresserade av att bli medlemmar 
i NATO. De estniska myndigheterna lovade att snarast återkomma 
med besked i frågan. Endast ett fåtal veckor efter planeringskonfe-
rensen ringde handläggare från såväl holländska som brittiska ma-
rinen direkt till 2.minkrigsavdelningens stab och meddelade att Est-
land inbjudit dem att delta med enheter i MCOPEST-98. Från båda 
länderna anmäldes avsikten att delta och man önskade nu få infor-
mation om villkoren för medverkan i form av tider, antal enheter, 
planeringskonferenser etc. Den ursprungliga tanken med en eventuell 
svensk inbjudan att medverka i operationen var därmed överspelad. 
Varken svenska myndigheter eller regeringen kunde ha synpunkter 
på vilka nationer Estland inbjöd att delta i en skarp minröjningsope-
ration på estländskt sjöterritorium. 

Det anmäldes så småningom till Högkvarteret att Estland inbjudit 
NATO-nationerna Nederländerna och Storbritannien att delta med 
fartygsenheter i MCOPEST-98 samt att båda länderna var intresse-
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rade. Vidare föreslogs att planeringen skulle fortsätta och att chefen 
för 2.minkrigsavdelningen gavs uppdraget att leda en multinationell 
styrka under operationen. Sent omsider kom ett formellt regerings-
beslut i vilket avdelningschefen medgavs leda en multinationell min-
röjningsstyrka i Estland. Operationen genomfördes med gott resultat 
och med mycket fina lovord från de utländska fartygscheferna. Mot 
bakgrund av känsligheten i vår dåvarande strikta neutralitetspolitik 
och det faktum att fartygsenheter från Estland, Lettland, Litauen 
samt NATO-länderna England och Nederländerna underställdes en 
svensk chef i en skarp operation på främmande territorium, är det 
anmärkningsvärt att händelsen inte fick någon uppmärksamhet vare 
sig politiskt eller massmedialt.

Utfallet av MCOPEST-98 möttes emellertid synnerligen positivt av 
såväl den politiska som den militära ledningen, varför det därefter 
blev accepterat att fortsätta med multinationella minröjningsoperatio-
ner i Baltikum under svensk ledning.

Syftet med operationerna
Det övergripande syftet med operationerna var att lämna stöd till de 
baltiska staternas uppbyggnad genom att undanröja minor och an-
dra ammunitionseffekter, som fortfarande kunde utgöra ett hot mot 
den militära och civila sjötrafiken i hamnar och utmed den baltiska 
kusten. Men det fanns även en rad andra syften med operationerna. 
Ett sådant syfte var att stödja uppbyggnad av de baltiska staternas 
försvarsmakter. Detta åstadkoms främst genom utbildningar av olika 
slag under och i samband med operationerna. Utbildningsinslaget 
blev därför ett viktigt samt omfattande inslag under de första årens 
operationer. Det långsiktiga målet med utbildningen inom minröj-
ningsområdet var att de baltiska staterna så småningom själva skulle 
kunna planera, förbereda, leda och genomföra erforderliga operatio-
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Exempel på utbildning utgjordes av 
sjömanskap, fartygs framförande, 
dykeri, hantering av släpsonar och 
undervattensfarkost. Under de in-
ledande operationerna, då Jacob 
Hägg medverkade, utbildades per-
sonal även i sjömätningsteknik. Allt 
eftersom stegrades utbildningen 
mot mer minröjningsspecifik utbild-
ning såsom minsvepning, minskydd, 
säkerhetsaspekter, röjdykeri, taktik, 
planering och ledning av minröj-
ningsföretag. I slutet av 1990-talet 
byggdes BALTRON (Baltic Naval 
Squadron) upp med hjälp av bland 
annat Sverige. BALTRON var en ge-
mensam baltisk marin sjöstyrka och 
ambitionen var att den skulle bestå 
av minröjningsresurser – minjakt-
fartyg, minsvepare, lednings- och lagfartyg, röjdykare samt helikop-
trar. Uppgifterna för styrkan var att lokalisera och röja kvarvarande 
minor i den egna regionen. Den skulle dessutom kunna omhänderta 
kemiska stridsmedel samt på sikt även kunna delta i internationella 
insatser. Fram till början av 2000-talet bar Sverige huvudansvaret 
för planering, ledning och genomförande av insatserna, men därefter 
lämnades ansvaret successivt, bitvis och försiktigt över till de baltiska 
staterna och BALTRON. 

Ledning
Den formella ledningen av insatserna i Baltikum var inledningsvis 
föremål för ingående diskussioner. Slutligen bestämdes att ledning-
en skulle utövas i den ordinarie operativa-taktiska kedjan. Således 
utövades operativ ledning av berörd militärbefälhavare och den tak-
tiska ledningen av underställd marinkommandochef med biträde av 
chefen för 2.minkrigsavdelningen. Under själva operationerna blev 
emellertid den taktiska ledningen från aktuell marinkommandostab i 

Utbildning av personal från de baltiska staterna 
var en förutsättning för framgångsrikt genom-
förande av de gemensamma minröjningsopera-
tionerna Foto: Försvarsmakten/Ingmar Elofsson
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praktiken en VB-funktion, som stöttade med logistik, underrättelser 
m.m. Uppdraget att genomföra respektive operation ålades minkrigs-
avdelningschefen, som i sin tur delegerade uppgiften till en av sina 
direkt underställda chefer. Det var den senare chefens ansvar att pla-
nera, leda och på plats genomföra operationen. Deltagande svenska 
enheter var underställda honom medan deltagande fartygsenheter 
från andra nationer lydde under den svenska chefen i fråga om all 
operativ verksamhet. När, var och hur verksamheten i stort skulle 
genomföras när väl respektive operation startat, löstes i praktiken 
genom dialog mellan den svenska taktiska chefen i området och res-
pektive värdnations marinledning. Den svenska marinkommandosta-
ben utövade i detta avseende således ingen direkt ledning. Det valda 
ledningssystemet visade sig ändamålsenligt och fungerade väl under 
alla operationerna. 

Då de baltiska staterna/BALTRON alltmer började ta över plane-
rings- och ledningsansvaret för operationerna, löstes ledningsproble-
met från ett svenskt perspektiv på så sätt att marinen stöttade de 
baltiska staterna med personal och fartygsenheter till minröjningsin-
satser, som började kallas övningar. På så sätt övergick det formella 
ansvaret för den fortsatta verksamheten till respektive baltstat. Till 
saken hör dock att svensk personal – i alla fall inledningsvis – blev 
minst lika hårt engagerad i förberedelser och planering, som då min-
rörjningsinsatserna innebar ett tydligare svenskt ansvar.

Genomförda operationer och resultat
De första åren var Sverige ensam aktör på den baltiska arenan, men 
1997 startade under tysk ledning en snarlik minröjningsverksam-
het, som riktade sig mot Baltikum och som fick namnet Open Spirit. 
Parallellt med att svenska marinen enskilt planlade, ledde och ge-
nomförde minröjningsoperationer, deltog Sverige även i de tyskledda 
Open Spirit-insatserna. Svenska insatser och Open Spirit har under 
åren utvecklats parallellt och genomförs fortfarande i princip årligen. 
Sveriges planering och deltagande i minröjningsinsatser har dock suc-
cessivt minskat under de senaste tio åren till att nu helt ha upphört. 
Marinen har däremot fortsatt deltagit i Open Spirit. Sammantaget 
har under perioden 1995-2010 genomförts 42 internationella ope-
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rationer i Baltikum varav 31 utgjorts av MCOP eller Open Spirit. 
Under dessa operationer har totalt 1 100 minor och 340 övriga am-
munitionseffekter lokaliserats varav ca 85% har oskadliggjorts.

Problemområden
Totalt sett har minröjningsoperationerna i Baltikum varit utomor-
dentligt lyckade utifrån ett svenskt marint perspektiv, vilket fram-
går av erfarenheterna nedan. Personalen, som har varit involverad 
i verksamheten, har dock under åren konfronterats med en hel del 
problem. Några kommenteras här.

Den mest uppenbara förändringen rörde språket. I de inledande 
bilaterala operationerna deltog nästan uteslutande svenska enheter. 
Ledningen operativt, taktiskt och verksamhetsmässigt genomfördes 
därför på svenska. Däremot krävdes en hel del ibland brådskande 
kontakter med respektive värdnations personal, fartygsenheter och 
myndigheter. Det fanns i dessa sammanhang stora risker för miss-
förstånd eller fördröjningar, eftersom det generellt sett fanns stora 
brister i det engelska språket i Baltikum. Detta problem löstes genom 
att anlita de svensktalande baltiska kadetterna, som hade genomgått 
eller genomgick utbildning i Sverige. Det visade sig vara utomordent-
lig lyckat att knyta dessa till ledningsstaben i operationsområdet. I 
samband med att operationerna blev multinationella, blev det nöd-
vändigt att övergå till engelska såväl i planerings- som genomföran-
defaserna. Då baskunskaperna i engelska generellt sett är god hos 
den svenska personalen, visade sig detta dock i praktiken aldrig bli 
något problem.

I samband med att förberedelserna inför den första multinationella 
operationen påbörjades, ställdes den svenska stabspersonalen inför 
ett vägval. Skulle de utländska enheterna tvingas in i det svenska sät-
tet att genomföra operationerna i form av ordermallar, metodik, tak-
tik, regler etc. eller skulle den svenska stabspersonalen anpassa sig 
till vad de gästande fartygsenheterna var vana vid – det vill säga en 
NATO- / PfP-struktur i hela arbetet? Det blev det senare vägvalet, 
vilket innebar stora utmaningar för den svenska stabspersonalen, då 
Sverige var ansvarigt för all planering och förberedelser. Orderarbetet 
på engelska och med en ny struktur blev mycket omfattande samti-
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digt som ovärderliga erfarenheter av internationell stabsarbetsmeto-
dik erhölls tidigt. Det skulle visa sig att det var ett helt riktigt vägval.

Beslut om nationella militära övningar, insatser etc. tas inom och 
av Försvarsmakten. Ofta med lång framförhållning, varför basfakta 
såsom tidpunkter, deltagare, uppgifter etc. tidigt är kända vilket na-
turligtvis underlättar planeringen. Internationella övningar och in-
satser är däremot regeringsärenden. Av någon outgrundlig anledning 
togs besluten om våra minröjningsinsatser i Baltikum uppenbarligen 
efter stor politisk vånda. I varje fall dröjde mestadels erforderliga re-
geringsbeslut, vilket medförde att huvuddelen av förberedelserna och 
planeringen fick bedrivas under stor ovisshet huruvida det i slutän-
dan skulle bli någon operation eller inte. Vad värre var, att under 
underhandsdiskussionerna inför den första minröjningsoperationen, 
var det marinen som bromsade, då verksamheten ansågs onödig, 
medan det från politiskt håll ansågs intressant även om formella be-
slut dröjde. 

Sedan den första operationen genomförts, uttalade sig Försvars-
makten i mycket positiva termer om minröjningsinsatserna i Balti-
kum. Trots detta var viljan att hjälpa och stödja 2.minkrigsavdel-
ningen med förberedelser och genomförande – åtminstone under de 
inledande fem-sex åren – ofta förvånansvärt begränsad; inte minst 
gällde detta från övriga håll inom marinen. Frågan var därför om inte 
den positiva inställningen i mångt och mycket var läpparnas bekän-
nelse för många i marinen utanför minörkretsen. 

Operationerna genomfördes som nämnts i det ordinarie operativa/
taktiska militära ledningssystemet. Det innebar bland annat att order 
utarbetades på såväl ÖB-, MB- som på marinkommandonivåerna. 
Minkrigsavdelningen behövde dessa order tidigt i processen för att 
erforderliga beslut överhuvudtaget skulle kunna tas i tid för att möj-
liggöra operationerna. Då orderskrivandet på de tre nämnda nivå-
erna ofta tenderade att dras i långbänk, tvingades avdelningsstaben 
på egen hand i allt väsentligt utforma och föreslå innehåll i de olika 
orderna för att de skulle hinna ges ut i tid. Under de första åren 
upplevdes det inom 2.minkrigsavdelningen som om övriga förband 
inom främst marinen var ”avundsjukt” inställda till minörerna, som 
nu fick stor uppmärksamhet genom de genomförda operationerna. 
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Hemställan om stöd från andra förband med personal och/eller re-
surser hörsammades t.ex. sällan. Trots att verksamheten låg i hela 
Försvarsmaktens och inte minst marinens intresse, blev det i prakti-
ken en verksamhet som under de inledande fem åren i allt väsentligt 
enbart kom att beröra och belasta ett enda förband – 2. minkrigsav-
delningen. 

Vid sidan av de ovan nämnda problemområdena, fanns en rad 
andra faktorer av mer eller mindre detaljkaraktär, som teoretiskt i 
olika grad skulle kunna försvåra operationerna; exempelvis delta-
gande länders sambandssystem, de svenska arbetstidsbestämmel-
serna, deltagande värnpliktiga måste vara frivilliga, säkerheten för 
dykare (t.ex. transporttid till tryckkammare) måste tillgodoses, logis-
tiken måste kunna fungera (införsel av reservdelar kunde betraktas 
som krigsmateriel), tidpunkter måste anpassas till såväl gynnsamma 
hydrofonförhållanden som de värnpliktigas utbildningsstatus m.m. 
Alla sådana problem löstes dock nöjakigt och alla operationer kunde 
genomföras i stort enligt plan.

Erfarenheter och slutsatser
Minröjningsoperationerna i Baltikum visade sig av en rad anledningar 
ha varit ett mycket lyckat koncept för den personal och de enheter som 
deltog:
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det till de baltiska staterna.
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trafiken i hamnar och utmed den baltiska kusten.
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i de baltiska staterna och har därmed utgjort stöd för samhällets 
civila delar.

UÊ 1ÌL��`���}i�Ê�>ÀÊL�`À>}�ÌÊ Ì���Ê>ÌÌÊ`iÊL>�Ì�Ã�>ÊÃÌ>ÌiÀ�>Ê �`>}Ê �Ê ÃÌ�ÀÌÊ
själva om än med visst stöd klarar att planera, leda och genomföra 
min- och ammunitionsröjning i egna farvatten.

UÊ �>ÀÌÞ}ÃLiÃBÌÌ���}>À�>Ê�>ÀÊÕ�`iÀÊ �F�}Ê Ì�`Ê vFÌÌÊ ÕÌ���À`i�Ì��}Ê ÌÀB-
ning i sin huvuduppgift samt fått stor tilltro till våra system.

UÊ *iÀÃ��>�Ê�ÊÃÌ>LiÀ�>Ê�>ÀÊvFÌÌÊ�ÛBÀ`iÀ��}ÊÌÀB���}Ê�Ê«�>�iÀ��}]Ê�i`���}Ê

Hemställan om stöd från andra förband med personal och/eller re-
surser hörsammades t.ex. sällan. Trots att verksamheten låg i hela
Försvarsmaktens och inte minst marinens intresse, blev det i prakti-
ken en verksamhet som under de inledande fem åren i allt väsentligt
enbart kom att beröra och belasta ett enda förband — 2. minkrigsav-
delningen.

Vid sidan av de ovan nämnda problemområdena, fanns en rad
andra faktorer av mer eller mindre detaljkaraktär, som teoretiskt i
olika grad skulle kunna försvåra operationerna; exempelvis delta-
gande länders sambandssystem, de svenska arbetstidsbestämmel-
serna, deltagande värnpliktiga måste vara frivilliga, säkerheten för
dykare (t.ex. transporttid till tryckkammare) måste tillgodoses, logis-
tiken måste kunna fungera (införsel av reservdelar kunde betraktas
som krigsmateriel), tidpunkter måste anpassas till såväl gynnsamma
hydrofonförhållanden som de värnpliktigas utbildningsstatus m.m.
Alla sådana problem löstes dock nöjakigt och alla operationer kunde
genomföras i stort enligt plan.

Erfarenheter och slutsatser
Minröjningsoperationerna i Baltikum visade sig av en rad anledningar
ha varit ett mycket lyckat koncept för den personal och de enheter som
deltog:

• Verksamheten har utgjort ett svenskt säkerhetspolitiskt medel i stö-
det till de baltiska staterna.

• Verksamheten har medfört positiva konsekvenser för den civila sjö-
trafiken i hamnar och utmed den baltiska kusten.

• Verksamheten har bidragit till en snabbare infrastrukturutveckling
i de baltiska staterna och har därmed utgjort stöd för samhällets
civila delar.

• Utbildningen har bidragit till att de baltiska staterna idag i stort
själva om än med visst stöd klarar att planera, leda och genomföra
min- och ammunitionsröjning i egna farvatten.

• Fartygsbesättningarna har under lång tid fått utomordentlig trä-
ning i sin huvuduppgift samt fått stor tilltro till våra system.

• Personal i staberna har fått ovärderlig träning i planering, ledning
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och genomförande av minröjningsoperationer – även i ett interna-
tionellt perspektiv.

UÊ 6iÀ�Ã>��iÌi�Ê�>ÀÊÀ��ÌÊÃÌ�ÀÊÕ««�BÀ�Ã>��iÌÊ�V�ÊÕ««Ã�>ÌÌ���}Ê��-
ternationellt, vilket har bidragit till stort förtroende för och efterfrå-
gan på svenska enheter på den internationella arenan.

UÊ���À�����}Ã��Ã>ÌÃiÀ�>Ê�Ê	>�Ì��Õ�ÊÌ�À`iÊ�>ÊL�`À>}�ÌÊÌ���Ê>ÌÌÊ��ÌiÀ�>-
tionaliseringen av Försvarsmakten har påskyndats.

Från DC-3:an till BOSB
Av Gunnar Möller

Det explosiva arvet
Det explosiva arvet från krigen och övningsverksamheten har under 
hela efterkrigstiden ställt till problem för dem som ofrivilligt kommit 
i kontakt med det. Årli-
gen har ovälkomna fynd 
rapporterats av fiskare, 
som fått upp explosiva 
tingestar i sina trålar, av 
dykare som påträffat så-
dana på havsbotten eller 
av personer vid kustban-
det, som har hittat stran-
dade minor eller annan 
typ av oexploderad am-
munition (OXA).

Ända fram till augusti 
1976 betraktades delar 
av Östersjön och väster-
havet som farligt för sjöfarten med hänsyn till det explosiva arvet. 
Preventiva minröjningsåtgärder i de minfarliga områdena ansågs 
fram till dess vara självklara, då kablar skulle anläggas eller nya leder 
eller fiskevatten skulle öppnas. Men i och med att hela Östersjön och 
västerhavet från den 2 augusti 1976 äntligen förklarades säkert för 
sjöfarten, vidtogs inga fler preventiva minröjningsinsatser. Det fanns 
ju ingen anledning längre att ödsla tid och kraft på riskreducerande 

En del av det explosiva arvet i form av en sjunken svensk mina 
med sitt minankare, som lokaliserades vid en Långanoperation 
2006. Foto: Försvarsmakten
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åtgärder. Inte heller fanns det ännu någon effektiv teknik som med-
gav detektion av det nu sjunkna och självdöda explosiva arvet.

Under 19 års tid fick därför arvet ligga ostört. Till följd av gene-
rationsväxling och det faktum att vattenvolymen förklarats riskfri 
att bruka, föll arvet i glömska. Var minor fällts och hur många som 
aldrig lokaliserades och röjdes under efterkrigsminsvepningarna, var 
det ingen som längre visste eller brydde sig om. Ubåtsövningsområ-
den upprättades i tidigare minfarliga områden och ubåtarna hade 
tillstånd att inta bottenlägen var som helst, där djupet medgav. 

När järnridån föll i början av 1990-talet, uppstod ett stort behov 
att röja arvet från kalla kriget. Under detta arbete, som i de baltiska 
staterna inleddes 1994, återupptäcktes arvet från världskrigen. En 
bidragande orsak var att teknikutvecklingen nu medgivit att små bot-
tenliggande objekt effektivt kunde lokaliseras och identifieras. 

I jämförelse med kalla krigets bidrag till Östersjöns oexploderade 
ammunitionsfauna visade sig andelen sjunkna kontaktminor och 
självdöda bottenavståndsminor från världskrigen vara i fullständig 
dominans. Mängden explosiva objekt som minkrigen lämnat efter 
sig på havsbotten var enorm. Att denna enorma mängd sjunkna och 
självdöda minor också, helt logiskt med hänsyn till minkrigföringens 
natur, var lokaliserad till de mest trafikerade områdena och förträng-
ningarna gjorde problemet än större. För att säkerställa sjöfartens 
trygghet i dessa kontaminerade områden påbörjades bilaterala och 
internationella minröjningssamarbeten mellan Östersjönationerna. 

För att stödja de minröjningsoperationer, som kom till utförande 
i de hårt drabbade baltiska nationernas vattenområden, tog Tysk-
land i slutet av 1990-talet initiativet att skapa en kartläggning av var 
tyska minor fällts under andra världskriget. Vidare åtog sig Tyskland 
att sammanställa alla objekt, som detekterades under minröjningso-
perationerna. Sammanställningen av tyska minfält och alla detekte-
rade objekt distribuerades genom ett kartverktyg benämnt Baltic Sea 
Ordnance Pilot (BOP). BOP blev det gängse underrättelseunderlaget 
för minröjningsverksamheten i de baltiska farvattnen. Att det bara 
var tyska minfält från andra världskriget, som var angivna i under-
laget verkade ingen reflektera över, eftersom ingen ansats gjordes att 
komplettera underlaget med uppgifter om andra krig och nationers 

åtgärder. Inte heller fanns det ännu någon effektiv teknik som med-
gav detektion av det nu sjunkna och självdöda explosiva arvet.

Under 19 års tid fick därför arvet ligga ostört. Till följd av gene-
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natur, var lokaliserad till de mest trafikerade områdena och förträng-
ningarna gjorde problemet än större. För att säkerställa sjöfartens
trygghet i dessa kontaminerade områden påbörjades bilaterala och
internationella minröjningssamarbeten mellan Östersjönationerna.

För att stödja de minröjningsoperationer, som kom till utförande
i de hårt drabbade baltiska nationernas vattenområden, tog Tysk-
land i slutet av 1990-talet initiativet att skapa en kartläggning av var
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för minröjningsverksamheten i de baltiska farvattnen. Att det bara
var tyska minfält från andra världskriget, som var angivna i under-
laget verkade ingen reflektera över, eftersom ingen ansats gjordes att
komplettera underlaget med uppgifter om andra krig och nationers
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minfällningar. 
Så förhöll det sig fram till 2003, då mystiska okända minor vid Got-

ska Sandön och vid den nedskjutna svenska DC-3:an skulle ändra på 
förhållandena. Upptäckten av dessa minor utgjorde startskottet till 
att det explosiva arvet från världskrigen i hela Östersjöområdet blev 
återupptäckt och kartlagt. Inte bara de baltiska nationernas farvatten 
visade sig vara kontaminerade av arvet - utan samtliga Östersjönatio-
ners. Sålunda blev det i alla dessa nationer intresse att undanröja det 
explosiva arvet i Baltikum och dessutom även inom egna territorier. 
  
De mystiska minfälten
Den 13 juni 1952 sköts ett svenskt signalspaningsflygplan av typen 
DC-3 ner av sovjetiskt jaktflyg nordost om Gotland. Flygplanet var 
på hemväg efter ett spaningsuppdrag. Trots omfattande eftersökning-
ar av Försvarsmakten kunde varken flygplansvraket eller besättning-
en lokaliseras. Under åren som gick, skapades en mängd teorier och 
rykten om vad som verkligen hänt. Hade planet tvingats nödlanda i 
Sovjet, hade besättningen bärgats av sovjetiska marinen och fängs-
lats? Först 1991 offentliggjorde Ryssland officiellt att planet skjutits 
ner av sovjetiskt jaktflyg.

Kopia av det svenska sjökortet från 1919, där den röda markeringen visar ”Gotska Sandönminering-
en”, den blå markering ”mineringen vid DC-3:an” och den gröna markeringen den minering, som HMS 
Skaftö lokaliserade inom Estlands ekonomiska zon.
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Under våren 2003 genomfördes ett projekt av de civila företagen 
Marin Mätteknik (MMT) och Deep Sea Production (DSP) syftande 
till att försöka återfinna DC-3:an. Nordost om Gotska Sandön detek-
terade Marin Mättekniks surveyfartyg Triad en mystisk ekoforma-
tion som bildade ett rakt punktlinjemönster med 50 meters inbördes 
avstånd mellan punkterna. Då gjordes bedömningen att det kunde 
röra sig om ett undervattensspaningssystem, varför Försvarsmakten 
underrättades. Då Försvarsmakten inte hade kännedom om något 
sådant system i aktuellt område, samt att det inte gick att finna nå-
gon säker förklaring till vad som bildade mönstret, skickades minröj-
ningsfartyget HMS Skaftö till området för att identifiera de förmo-
dade objekten.

Förklaringen till mysteriet visade sig vara resterna av en minlinje 
och de föremål, som bildade punktlinjemönstret var ett 100-tal min-
ankare av tysk härkomst. Även tre minor av typen ”EMA”1 i myck-
et gott skick lokaliserades. Två av minorna låg sjunkna på botten 
i närheten av raden med minankare, medan en felförankrad tredje 
mina skrämmande nog, efter 86 år i djupet, hade sådan flytkraft att 
den fortfarande flöt i vattenvolymen. Hade förankringsvajern brustit 
hade den sannolikt flutit upp till ytan och där orsakat stor fara för 
sjöfarande. Alla minor röjdes med hjälp av minförstöringsladdningar.

I juni samma år återfanns DC-3:an av den civila projektgruppen. I 
samband med fyndet lokaliserades ytterligare en minlinje av samma 
karaktär2 som mineringen vid Gotska Sandön. Minlinjen bestod även 
i detta fall av tyska minor av typen EMA. Skillnaden var dock att tät-
heten av sjunkna minor var betydligt högre – sammanlagt 51 minor 
inom ett lika stort område som mineringen vid Gotska Sandön. Efter-
som minlinjen sträckte sig in i det dyksäkerhetsområde, som upprät-
tats runt flygplansvraket röjdes minorna. 

De uppseendeväckande fynden av okända minlinjer med minor 
i så bra skick att en till och med hade flytkraft orsakade ett visst 
huvudbry i marintaktiska kommandot (MTK), som hade ansvar för 
bärgningen av DC-3:an. Minlinjerna fanns inte redovisade i BOP. 
Av den anledningen gjordes en efterforskning syftande till att söka 
klarhet i uppgifter om minfältens härkomst och ursprungliga sam-
mansättning. Redan efter någon dags sökande kunde en kopia på 
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ett svenskt minkort från 1919, där de båda lokaliserade minlinjerna 
fanns markerade, presenteras för chefen för MTK. Minkortet visade 
också att ett stort antal motsvarande mineringar, utlagda av tyska 
enheter 1916-1917, fanns spridda i hela norra Östersjön och även 
inom svenskt marint övningsområde utanför Huvudskär. För att ve-
rifiera underlagets trovärdighet fick HMS Skaftö uppdraget att för-
söka lokalisera en minlinje som fanns markerad i minkortet i närhe-
ten av mineringen vid DC-3:ans fyndplats. Även denna lokaliserades 
och liksom i mineringen vid DC-3:an var tätheten av sjunkna minor 
mycket hög. Då minlinjen var belägen inom estnisk ekonomisk zon, 
och inte utgjorde någon fara för bärgningsarbetet, röjdes den inte. 
Den bevisade dock att det gamla minkortet från 1919 i allra högsta 
grad var en trovärdig källa till var minfält varit utlagda och där det 
sannolikt fortfarande finns en koncentration av sjunkna minor. Och i 
värsta fall även enstaka, som den utanför Gotska Sandön, som ännu 
flyter i vattenvolymen.

De slutsatser, som MTK drog, var att det saknades ett trovärdigt 
och komplett nationellt och internationellt underrättelseunderlag om 
var minfält varit utlagda samt vilken fara kvarvarande minor kan 
utgöra. Chefen för MTK gav därför följande order: 

Genomför en analys- och riskbedömning av mineringar i Öst-
ersjön och västerhavet. Analysen skall leda fram till en bedöm-
ning om det föreligger risker för sjöfart, fiske, forskning och 
utvinning av havens resurser samt militär verksamhet. 

Forskningen
På grundval av ordern inleddes ett forskningsarbete syftande till att 
kartlägga var minor fällts. Inriktningen var att i prioritetsordning 
kartlägga eventuella minfält inom svenska marina övningsområden, 
inom svenskt territorialvatten, inom svensk ekonomisk zon och slut-
ligen i övriga delar av Östersjön och västerhavet.

Forskningsarbetets tyngdpunkt blev att hämta in och ställa sam-
man uppgifter om var och hur minfält historiskt utlagts samt hur och 
med vilket resultat de svepts. Härvid bidrog Krigsarkivet till att en 
god kännedom om de svenska minfälten som utlagts, samt om för-
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och liksom i mineringen vid DC-3:an var tätheten av sjunkna minor
mycket hög. Då minlinjen var belägen inom estnisk ekonomisk zon,
och inte utgjorde någon fara för bärgningsarbetet, röjdes den inte.
Den bevisade dock att det gamla minkortet från 1919 i allra högsta
grad var en trovärdig källa till var minfält varit utlagda och där det
sannolikt fortfarande finns en koncentration av sjunkna minor. Och i
värsta fall även enstaka, som den utanför Gotska Sandön, som ännu
flyter i vattenvolymen.

De slutsatser, som MTK drog, var att det saknades ett trovärdigt
och komplett nationellt och internationellt underrättelseunderlag om
var minfält varit utlagda samt vilken fara kvarvarande minor kan
utgöra. Chefen för MTK gav därför följande order:

Genomför en analys- och riskbedömning av mineringar i Öst-
ersjön och västerhavet. Analysen skall leda fram till en bedöm-
ning om det föreligger risker för sjöfart, fiske, forskning och
utvinning av havens resurser samt militär verksamhet.

Forskningen
På grundval av ordern inleddes ett forskningsarbete syftande till att
kartlägga var minor fällts. Inriktningen var att i prioritetsordning
kartlägga eventuella minfält inom svenska marina övningsområden,
inom svenskt territorialvatten, inom svensk ekonomisk zon och slut-
ligen i övriga delar av Östersjön och västerhavet.

Forskningsarbetets tyngdpunkt blev att hämta in och ställa sam-
man uppgifter om var och hur minfält historiskt utlagts samt hur och
med vilket resultat de svepts. Härvid bidrog Krigsarkivet till att en
god kännedom om de svenska minfälten som utlagts, samt om för-
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hållandena i de svenska marina övningsområdena, snart kunde upp-
nås. Avseende exakta uppgifter om utländska minfält inom svenskt 
territorialvatten och ekonomisk zon var det sämre ställt med. Därför 
togs kontakt med en tysk framstående expert i ämnet. 

Idag omfattar sammanställningen dels en minfältsdatabas, som i 
dagsläget innehåller detaljerade uppgifter om 1 990 minfält, dels så 
kallade områdesunderlag, där all historisk information finns sam-
manställd och bearbetad om varje enskilt minfält. De slutsatser, som 
kunnat dras av forskningsresultatet är:

UÊ ->��>��>}ÌÊ £ÇxÊ äääÊ����À]Ê ����ÕÃ�ÛiÊ ÃÛi«���`iÀ]Ê �>ÀÊ vB��ÌÃÊ �Ê
Östersjön och västerhavet under första och andra världskrigen.

UÊ����ÀÊ�>ÀÊvB��ÌÃÊ�ÊÃ>�Ì��}>Ê&ÃÌiÀÃ���>Ì���iÀÃÊv>ÀÛ>ÌÌi�°

Kartläggningen av de 1 990 minfälten i Östersjön och västerhavet, där sjunkna minor kan förmodas 
förekomma.
Kartläggningen av de 1 990 minfälten i Östersjön och västerhavet, där sjunkna minor kan förmodas
förekomma.

hållandena i de svenska marina övningsområdena, snart kunde upp-
nås. Avseende exakta uppgifter om utländska minfält inom svenskt
territorialvatten och ekonomisk zon var det sämre ställt med. Därför
togs kontakt med en tysk framstående expert i ämnet.

Idag omfattar sammanställningen dels en minfältsdatabas, som i
dagsläget innehåller detaljerade uppgifter om 1 990 minfält, dels så
kallade områdesunderlag, där all historisk information finns sam-
manställd och bearbetad om varje enskilt minfält. De slutsatser, som
kunnat dras av forskningsresultatet är:

• Sammanlagt 175 000 minor, inklusive svephinder, har fällts i
Östersjön och västerhavet under första och andra världskrigen.

• Minor har fällts i samtliga Östersjönationers farvatten.
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antalet utlagda minor kvar i området, där de fälldes. Dessa kon-
centrationer är nu predikterbara, eftersom kartläggningen redo-
visar dessa områden.

UÊ ÌÌÊ��B�ÌÊ>�Ì>�Ê����À]ÊÃ��ÊÃ��Ì�ÌÊÃ�}ÊvÀF�ÊÃ��>Êv�À>��À��}>ÀÊ�V�Ê
drivit från sin fällningsplats, ligger sjunkna på opredikterbara 
platser i hela Östersjön och västerhavet.

Parallellt med kartläggningsarbetet fick FOI i uppdrag att göra en ris-
kanalys av de vanligast förekommande mintyperna i svenska marina 
övningsområden. Den begränsade budgeten tillät endast en teoretisk 
analys av två mintyper – den svenska M/31 och den tyska EMA-mi-
nan. De övergripande slutsatserna, som analysen resulterade i var att

UÊ ÌÞ«iÀÊ>ÛÊÃ«ÀB�}B��i�Ê �Û�Ì®Ê�Ê�ÕÛÕ`�>``���}Ê�>�Ê�>Êv�ÀB�`-
rats så att självinitiering eller minst ökad risk för stötinitiering 
inte kan uteslutas,

UÊ Ã«ÀB�}B��i�Ê �Ê �ÕÛÕ`�Ê �V�Ê ÌB�`�>``���}Ê �>�Ê v�ÀÛ>À>ÃÊ�ÞV�iÌÊ
lång tid utan att förändras,
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da ämnen med större känslighet. Risk finns för både själv- och 
stötinitiering

Långanoperationerna
För att verifiera forskningsresultatet och reducera risker med kvar-
varande minor samt att inhämta underlag om miljöpåverkan på 
kvarvarande minor i olika områden inom svenskt territorialvatten 
genomfördes år 2004 tre nationella operationer benämnda Långan. 

Under den första operationen inriktades minröjningsresurserna till 
tre minfält fördelade i områden utanför Nynäshamn, Huvudskär och 
Västervik.3 Samtliga minfält kunde lokaliseras genom minankarfynd 
och att sjunkna minor påträffades i alla tre områdena.

Den andra operationen genomfördes sydost om Öland i området, 
där det tyska minfältet Wartburg III från andra världskriget varit 

• Generellt ligger 10-30% (i vissa områden upp till 80-90%) av
antalet utlagda minor kvar i området, där de fälldes. Dessa kon-
centrationer är nu predikterbara, eftersom kartläggningen redo-
visar dessa områden.

• Ett okänt antal minor, som slitit sig från sina förankringar och
drivit från sin fällningsplats, ligger sjunkna på opredikterbara
platser i hela Östersjön och västerhavet.

Parallellt med kartläggningsarbetet fick FOI i uppdrag att göra en ris-
kanalys av de vanligast förekommande mintyperna i svenska marina
övningsområden. Den begränsade budgeten tillät endast en teoretisk
analys av två mintyper — den svenska M/31 och den tyska EMA-mi-
nan. De övergripande slutsatserna, som analysen resulterade i var att

• typer av sprängämnen (Novit) i huvudladdning kan ha föränd-
rats så att självinitiering eller minst ökad risk för stötinitiering
inte kan uteslutas,

• sprängämnen i huvud- och tändladdning kan förvaras mycket
lång tid utan att förändras,

• oskadade Hertzhorn indikerar att dessa är fullt funktionsdugliga,
• en oskadad mina skall betraktas som fullt funktionsduglig samt att
• sprängrören innehåller komponenter som förändras och kan bil-

da ämnen med större känslighet. Risk finns för både själv- och
stötinitiering

Långanoperationerna
För att verifiera forskningsresultatet och reducera risker med kvar-
varande minor samt att inhämta underlag om miljöpåverkan på
kvarvarande minor i olika områden inom svenskt territorialvatten
genomfördes år 2004 tre nationella operationer benämnda Långan.

Under den första operationen inriktades minröjningsresurserna till
tre minfält fördelade i områden utanför Nynäshamn, Huvudskär och
Västervik.' Samtliga minfält kunde lokaliseras genom minankarfynd
och att sjunkna minor påträffades i alla tre områdena.

Den andra operationen genomfördes sydost om Öland i området,
där det tyska minfältet Wartburg III från andra världskriget varit
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utlagt. Området valdes för att

UÊ ÕÌÀ��>Ê�ÕÀÊ`iÊÃ���`>Ê�����v�À�F��>�`i�>]Ê�Ê�B�v�Ài�ÃiÊ�i`Ê��ÀF-
det för den första operationen, påverkat resterna av minfältet, 

UÊ���vB�ÌiÌÊ ÃÌÀBV�iÀÊ Ã�}Ê �ÛiÀÊ iÌÌÊ Ài�>Ì�ÛÌÊ }ÀÕ�ÌÊ �V�Ê ÌÕ�}ÌÊ ÌÀ>w�i-
rat område och därför ur ett säkerhetsperspektiv var prioriterat 
samt att

Prioriteringen av Långanoperationerna. Prioritet 1 var att reducera risker med de kvarvarande mi-
nor som kunde förekomma inom marina övningsområden (rödmarkerade områden och mineringar). 
Prioritet 2 var att reducera riskerna med kvarvarande minor inom svenskt territorialvatten (mineringar 
innanför blåmarkerat område) och prioritet 3 inom svensk ekonomisk zon (mineringar innanför grön-
markerat område).

utlagt. Området valdes för att

• utröna hur de skilda miljöförhållandena, i jämförelse med områ-
det för den första operationen, påverkat resterna av minfältet,

• minfältet sträcker sig över ett relativt grunt och tungt trafike-
rat område och därför ur ett säkerhetsperspektiv var prioriterat
samt att

Prioriteringen av Långanoperationerna. Prioritet 1 var att reducera risker med de kvarvarande mi-
nor som kunde förekomma inom marina övningsområden (rödmarkerade områden och mineringar).
Prioritet 2 var att reducera riskerna med kvarvarande minor inom svenskt territorialvatten (mineringar
innanför blåmarkerat område) och prioritet 3 inom svensk ekonomisk zon (mineringar innanför grön-
markerat område).
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tidigare lokaliserade svenska och tyska minfälten från de båda 
världskrigen.

Trots ett bedömt gott underrättelseläge samt ett massivt uppbåd av 
minröjningsresurser i form av en svensk minröjningsdivision, samt 
NATO:s stående minröjningsstyrka MCM FORCE NORTH, lycka-
des de samlade minröjningsresurserna överraskande nog inte lokali-
sera något spår av minfältet. Först fem år senare lokaliserades min-
fältet. Det visade sig då att minorna var så korroderade att endast 
huvudladdningen återstod.

Den tredje och sista verifieringsoperationen genomfördes längs den 
svenska västkusten i ett antal områden, där svenska minfält varit ut-
lagda. I samtliga genomsökta områden lokaliserades minor och min-
relaterade objekt i form av minankare.

Erfarenheterna från 2004 års Långanoperationer var mycket goda. 
Operationerna visade att kartläggningen var trovärdig och att kon-
centrationer av sjunkna minor inte var exklusivt för de baltiska na-
tionernas farvatten, där det sedan 1995 årligen genomförts bilaterala 
och multinationella minröjningsoperationer. Koncentrationerna vi-
sade sig finnas i alla Östersjönationers farvatten och kartläggningen 
blev ett ingångsvärde för att kunna rikta insatser mer ”kirurgiskt” 
mot själva minfälten, det vill säga till områden, där minor finns istäl-
let för som tidigare till vidsträckta områden, som önskades vara min-
fria men där uppgifter saknades om att minfällning verkligen utförts. 

Under perioden 2005-2007 fortsatte Långanoperationerna, men 
nu som rena minröjningsinsatser i huvudsak riktade mot svenska 
marina övningsområden. Sammanlagt röjdes ett 50-tal minor under 
operationerna.  Baserat på det goda underrättelseläget, som kartlägg-
ningen innebar, kunde under operationernas gång också

UÊ ivvi�Ì�Û>ÀiÊÃ���Ê�V�ÊÀ���iÌ�`iÀÊÕÌÛiV��>Ã]
UÊ�����}�iÌiÀÊ>ÌÌÊÛBÀ`iÀ>Ê�V�Ê�Û>��ÌiÌÃÃB�À>Ê}��À`>ÊÃ���Ê�V�ÊÀ����-

satser samt
UÊ�����}�iÌiÀÊ>ÌÌÊ}�À>Ê�iÀ>Ê«ÀiV�Ã>ÊÀ�Ã�Li`�����}>À°

• det glest minerade minfältets karaktär skiljer sig mycket från de
tidigare lokaliserade svenska och tyska minfälten från de båda
världskrigen.

Trots ett bedömt gott underrättelseläge samt ett massivt uppbåd av
minröjningsresurser i form av en svensk minröjningsdivision, samt
NATO:s stående minröjningsstyrka MCM FORCE NORTH, lycka-
des de samlade minröjningsresurserna överraskande nog inte lokali-
sera något spår av minfältet. Först fem år senare lokaliserades min-
fältet. Det visade sig då att minorna var så korroderade att endast
huvudladdningen återstod.

Den tredje och sista verifieringsoperationen genomfördes längs den
svenska västkusten i ett antal områden, där svenska minfält varit ut-
lagda. I samtliga genomsökta områden lokaliserades minor och min-
relaterade objekt i form av minankare.

Erfarenheterna från 2004 års Långanoperationer var mycket goda.
Operationerna visade att kartläggningen var trovärdig och att kon-
centrationer av sjunkna minor inte var exklusivt för de baltiska na-
tionernas farvatten, där det sedan 1995 årligen genomförts bilaterala
och multinationella minröjningsoperationer. Koncentrationerna vi-
sade sig finnas i alla Östersjönationers farvatten och kartläggningen
blev ett ingångsvärde för att kunna rikta insatser mer "kirurgiskt"
mot själva minfälten, det vill säga till områden, där minor finns istäl-
let för som tidigare till vidsträckta områden, som önskades vara min-
fria men där uppgifter saknades om att minfällning verkligen utförts.

Under perioden 2005-2007 fortsatte Långanoperationerna, men
nu som rena minröjningsinsatser i huvudsak riktade mot svenska
marina övningsområden. Sammanlagt röjdes ett 50-tal minor under
operationerna. Baserat på det goda underrättelseläget, som kartlägg-
ningen innebar, kunde under operationernas gång också

• effektivare sök- och röjmetoder utvecklas,
• möjligheter att värdera och kvalitetssäkra gjorda sök- och röjin-

satser samt
• möjligheter att göra mera precisa riskbedömningar.
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Göteborgsminan och Nordsjöbomben
År 2005 inträffade två händelser, som gjorde att intresset för och 
medvetenheten om farorna med bottenliggande oexploderad ammu-
nition (OXA) påtagligt ökade såväl nationellt som internationellt.

Den första händelsen inträffade den 6 april i Nordsjön, då en 
upptrålad bomb exploderade på däck på den nederländska trålaren 
Marteen Jacob (OD-1) och dödade tre besättningsmän. Händelsen 
fick till följd att yrkesfiskarna i Nordsjön, i mycket högre grad än 
tidigare, blev medvetna om faran med historisk OXA och därför bör-
jade rapportera i allt större utsträckning ammunitionseffekter, som 
man kom och kommit i kontakt med. Detta i sin tur ledde till att de 
nederländska och belgiska flottorna samt Royal Navy blev mycket 
hårt upptagna med att ta hand om och oskadliggöra de rapporterade 
fynden.

Den andra händelsen inträffade den 6 december på morgonen, då 
en trålare lossade ett svårt korroderat föremål på kajen i centrala 
Göteborg. Föremålet visade sig vara en mina från första världskriget. 
Då den tillkallade EOD-gruppen initialt inte visste vilken laddnings-
vikt minan innehöll, upprättades ett säkerhetsområde med 2 km radie 
runt minan, vilket beräknats med hänsyn till en 150 kilos laddnings-
vikt. Säkerhetsområdet orsakade stora störningar i morgontrafiken 
och händelsen fick därför stort utrymme i media. Följden blev att 
Försvarsmakten, i samarbete med Polisen och Kustbevakningen, av 
försvarsministern fick uppdraget att genomföra ett informations-

projekt riktat mot de, som 
hade störst risk att komma 
i kontakt med bottenlig-
gande OXA. Projektet har 
i dagsläget lett fram till ett 
informationsmaterial rik-
tat till fiskare, yrkesdykare, 
sportdykare och hamnarbe-
tare. Även Sjöfartsverket in-
formerar på sin hemsida om 
områden, där det föreligger 
en större risk att komma i ”Göteborgsminan” Foto: Försvarsmakten

Göteborgsminan och Nordsjöbomben
År 2005 inträffade två händelser, som gjorde att intresset för och
medvetenheten om farorna med bottenliggande oexploderad ammu-
nition (OXA) påtagligt ökade såväl nationellt som internationellt.

Den första händelsen inträffade den 6 april i  Nordsjön, då en
upptrålad bomb exploderade på däck på den nederländska trålaren
Marteen Jacob (0D-1) och dödade tre besättningsmän. Händelsen
fick till följd att yrkesfiskarna i Nordsjön, i mycket högre grad än
tidigare, blev medvetna om faran med historisk OXA och därför bör-
jade rapportera i allt större utsträckning ammunitionseffekter, som
man kom och kommit i kontakt med. Detta i sin tur ledde till att de
nederländska och belgiska flottorna samt Royal Navy blev mycket
hårt upptagna med att ta hand om och oskadliggöra de rapporterade
fynden.

Den andra händelsen inträffade den 6 december på morgonen, då
en trålare lossade ett svårt korroderat föremål på kajen i centrala
Göteborg. Föremålet visade sig vara en mina från första världskriget.
Då den tillkallade EOD-gruppen initialt inte visste vilken laddnings-
vikt minan innehöll, upprättades ett säkerhetsområde med 2 km radie
runt minan, vilket beräknats med hänsyn till en 150 kilos laddnings-
vikt. Säkerhetsområdet orsakade stora störningar i morgontrafiken
och händelsen fick därför stort utrymme i media. Följden blev att
Försvarsmakten, i samarbete med Polisen och Kustbevakningen, av
försvarsministern fick uppdraget att genomföra ett informations-

projekt riktat mot de, som
hade störst risk att komma
i kontakt med bottenlig-
gande OXA. Projektet har
i dagsläget lett fram till ett
informationsmaterial r i k -
tat till fiskare, yrkesdykare,
sportdykare och hamnarbe-
tare. Även Sjöfartsverket in-
formerar på sin hemsida om
områden, där det föreligger
en större risk att komma i"Göteborgsminan" Foto: Försvarsmakten
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kontakt med bottenliggande OXA.
Försvarsmaktens kartläggning har därför bidragit till den kanske 

största förbättringen av säkerheten, eftersom civila aktörer nu har 
möjlighet att undvika de värsta riskområdena eller vidta adekvata sä-
kerhetsåtgärder för att minimera risker vid bottenverksamhet i dessa 
områden.

Baltic Ordnance Safety Board (BOSB)
På grundval av de kunskaper och erfarenheter Försvarsmakten nått 
och dokumenterat genom forskningen och Långanoperationerna 
togs beslutet 2006 att bilda ”Baltic Ordnance Safety Board” (BOSB). 
Anledningen var att forskningsresultatet visade att betydande kon-
centrationer av bottenliggande OXA finns inom samtliga Östersjö-
länders farvatten och att de årligen återkommande operationerna 
därför borde granskas, effektiviseras och inriktas mot områden, som 
på ett vetenskapligt sätt har prioriterats med hänsyn till de risker som 
kvarvarande minor utgör mot sjöfart och fiske. 

Det första BOSB-mötet hölls i Stockholm i december 2007. Samt-
liga Östersjönationer utom Ryssland deltog i mötet. Då fastslogs att 
syftet med BOSB skulle vara att identifiera och prioritera strategiskt 
viktiga maritima områden, identifiera de nationella behoven av min-
röjningsinsatser och prioritera områden i Östersjön, vilka är nödvän-
diga att minröja med hänsyn till OXA-risken.

För prioritering av vilka områden, som skulle anses som mest vä-
sentliga att röja, fastslogs att en av Försvarsmakten framtagen me-
tod, en så kallad ”rasteranalys”, skulle användas i vilken kriterierna 
aktivitet (sjöfartsintensitet och fiskeintensitet), djup, underrättelser, 
mintäthet och bottenförhållanden skulle utgöra grund för analysen. 
Analysen, som initialt var ett strategiskt verktyg att inrikta operatio-
ner till områden, har sedan 2009 förfinats till att även användas ner 
till ”Task Unit”-nivån (motsvarande divisionsnivån) för att fördela 
enheter till insatsområden4. 

Förutom rasteranalysen används även det förbättrade underrättel-
seläget, som Försvarsmaktens kartläggning innebär, till att mer ki-
rurgiskt inrikta och utvärdera minröjningsinsatserna. Det finns nu en 
referens, där det verkliga minröjningsresultatet kan jämföras med ett 

kontakt med bottenliggande OXA.
Försvarsmaktens kartläggning har därför bidragit till den kanske

största förbättringen av säkerheten, eftersom civila aktörer nu har
möjlighet att undvika de värsta riskområdena eller vidta adekvata sä-
kerhetsåtgärder för att minimera risker vid bottenverksamhet i dessa
områden.
Baltic Ordnance Safety Board (BOSB)
På grundval av de kunskaper och erfarenheter Försvarsmakten nått
och dokumenterat genom forskningen och Långanoperationerna
togs beslutet 2006 att bilda "Baltic Ordnance Safety Board" (BOSB).
Anledningen var att forskningsresultatet visade att betydande kon-
centrationer av bottenliggande OXA finns inom samtliga Östersjö-
länders farvatten och att de årligen återkommande operationerna
därför borde granskas, effektiviseras och inriktas mot områden, som
på ett vetenskapligt sätt har prioriterats med hänsyn till de risker som
kvarvarande minor utgör mot sjöfart och fiske.

Det första BOSB-mötet hölls i Stockholm i december 2007. Samt-
liga Östersjönationer utom Ryssland deltog i mötet. Då fastslogs att
syftet med BOSB skulle vara att identifiera och prioritera strategiskt
viktiga maritima områden, identifiera de nationella behoven av min-
röjningsinsatser och prioritera områden i Östersjön, vilka är nödvän-
diga att minröja med hänsyn till OXA-risken.
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tod, en så kallad "rasteranalys", skulle användas i vilken kriterierna
aktivitet (sjöfartsintensitet och fiskeintensitet), djup, underrättelser,
mintäthet och bottenförhållanden skulle utgöra grund för analysen.
Analysen, som initialt var ett strategiskt verktyg att inrikta operatio-
ner till områden, har sedan 2009 förfinats till att även användas ner
till "Task Unit"-nivån (motsvarande divisionsnivån) för att fördela
enheter till insatsområden4.

Förutom rasteranalysen används även det förbättrade underrättel-
seläget, som Försvarsmaktens kartläggning innebär, till att mer ki-
rurgiskt inrikta och utvärdera minröjningsinsatserna. Det finns nu en
referens, där det verkliga minröjningsresultatet kan jämföras med ett
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Principen för rasteranalysen. De olika kriteriernas data poängvärderas och omvandlas till rasterdata. En 
hög poäng indikerar en hög påverkan på slutresultatet. Därefter adderas och subtraheras kriteriernas raster-
data. Den sammanslagna poängen presenteras i kartan som områden med olika prioritet. Ett högprioriterat 
område kännetecknas av en hög koncentration av kvarvarande minor, litet djup vilket gör att kvarvarande 
minor är mer exponerade, bra underrättelser om var minorna kan vara belägna. Om en minröjningsinsats 
har genomförts, subtraheras poäng motsvarande hur noggrant området har minsökts och röjts.

Principen för rasteranalysen. De olika kriteriernas data poängvärderas och omvandlas till rasterdata. En
hög poäng indikerar en hög påverkan på slutresultatet. Därefter adderas och subtraheras kriteriernas raster-
data. Den sammanslagna poängen presenteras i kartan som områden med olika prioritet. Ett högprioriterat
område kännetecknas av en hög koncentration av kvarvarande minor, litet djup vilket gör att kvarvarande
minor är mer exponerade, bra underrättelser om var minorna kan vara belägna. Om en minröjningsinsats
har genomförts, subtraheras poäng motsvarande hur noggrant området har minsökts och röjts.

Intensity of
shipping

"..y~ — --  -..-_-_,
,,...

1-0" A
-Airy

- ' ' - - - - - . . -
,0 ',  ,.... —

_ -  - ---

Depth

-,

....-
,-,...514111r.

0
7

Intelligence

/P,  —

,......__

_
..,›

Density of mines

—
, G . t )

- '

---...°"-Zz
,...01:

Clearance -.A., . ,„-------

Total

- ....
.,-- --ffir. - - 0 5 - i r- 1 - ' 4 1 , 0 , -
- - - ; : t

. . -
- - ( ,  . . v .

,
- - -

--4ene-------sk--

.

274



275

kvalificerat bedömt sådant.
Hittills har fem multinationella5 och ett antal nationella6 opera-

tioner inriktats efter rasteranalysens resultat. Dessa operationer har 
varit mycket framgångsrika, vilket kan påvisas genom att jämföra 
resultat från tidigare operationer. Härvid kan konstateras

UÊ iÌÌÊ��}ÀiÊÃ��ÌÌÊ�`i�Ì�wiÀ>`iÊ����ÀÉi��iÌÊ�Êv�À�F��>�`iÊÌ���ÊÌ���}B�}��}Ê
effektiv arbetstid i operationsområdet

UÊ iÌÌÊ�B}ÀiÊ>�Ì>�Ê>ÛÃ��Ì>Ê��ÀF`i�]Ê`BÀÊ��}>Ê���Ài�>ÌiÀ>`iÊ�L�i�ÌÊ«F-
träffats och

UÊ >ÌÌÊ����ÀÊ���>��ÃiÀ>ÌÃÊ�Ê��ÀF`i�]ÊÃ��ÊÌ�`�}>ÀiÊLiÌÀ>�Ì>ÌÃÊÃ��ÊvBÀ-
digsökta.

I maj 2011 beslutades att de nya kriterierna undervattensinstallationer 
och biologi ska implementeras i prioriteringssystemet. Anledningen är 
att BOSB ska stödja den ökande exploateringen av havsbotten och även 
försöka reducera risker för känslig biologi vid minröjningsinsatser.

Det explosiva arvet och framtiden
Idag är Östersjön ett av de mest trafikerade haven i världen. En 
gängse och trovärdig bedömning är att sjötrafikintensiteten under en 
20-årsperiod kommer att fördubblas och samtidigt bli tyngre.7 Ut-
byggnad av hamnanläggningar och etablerandet av nya ankringsom-
råden kommer att behövas för att tillfredsställa sjöfartens krav. För-
utom sjöfarten kommer antalet botteninstallationer att öka markant. 
Nya vindkraftsparker, samt kabel- och pipelinedragningar, kommer 
att ianspråkta tusentals kvadratkilometer av havsbottnens yta. Sam-
mantaget innebär utvecklingen att det explosiva arvet allt mer kan 
komma att bli exponerat, eftersom de områden där nya kablar, pipe-
lines, ankringsområden och vindkraftsparker ska etableras, otvivel-
aktigt kommer att korsa eller sammanfalla med områden på Öster-
sjöns botten där det explosiva arvet vilar. 

Teknikutvecklingen innebär att förmågan att upptäcka det explo-
siva arvet kontinuerligt förbättras. I kombination med att vi nu har 
en god uppfattning om vad arvet består av och var det döljer sig, gör 
att vi bättre kan parera och reducera riskerna med det. Att helt eli-
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minera detsamma från hela Östersjöns botten kommer sannolikt att 
förbli en omöjlighet. 

Vetskapen om vad och var arvet är i kombination med teknikut-
vecklingen gör att vi också kommer att få återvända till områden, 
som har undersökts med äldre teknik och där vi på god grund kan 
anta att minor och annan OXA finns kvar. Med den framtida tekni-
ken kommer vi säkert att behöva återvända till vissa områden ännu 
en gång - men då för att rensa de sista explosiva resterna, som idag 
ligger dolda och oåtkomligt begravda i bottensedimentet.

Förutom det positiva med teknikutvecklingen har medvetenheten 
om det explosiva arvet ökat, sedan minorna vid DC-3:an upptäcktes. 
Information sprids i media och genom riktade kampanjer. Ett inter-
nationellt forum har bildats för att praktiskt och preventivt ta itu med 
problemet. De till antalet ständigt krympande internationella minröj-
ningsresurserna kan nu samlas för gemensamma kraftansträngningar 
riktade mot de delar av det explosiva arvet, som utgör den största 
risken för den maritima verksamheten. Utvecklingen i Östersjön har 
därför alla förutsättningar att få fortgå utan att allvarliga olyckor, 
orsakade av det explosiva arvet, ska inträffa. Men detta förutsätter 
att erforderliga minröjningsresurser finns att tillgå. 

Minsystemen efter kalla kriget

Hur tänkte man i Försvarsmakten?
Av Johan Fischerström

Av det tidigare framgår att sjöminan har utnyttjats för en rad olika 
syften i omfattande utsträckning i krig och konflikter såväl innan 
som under kalla kriget. Framförallt har minan visat sig vara ett syn-
nerligen effektivt vapen för den underlägsne försvararen. Det faktum 
att det är ett ”dolt” vapensystem skapar stora osäkerheter hos berör-
da aktörer, som ofta tvingas anpassa sig i olika avseenden. Effekten 
av vapensystemet har i många fall visat sig ha haft en direkt påverkan 
på fortsatta krigshandlingar till en förhållandevis låg kostnad. Det 
kan konstateras att sjöminan i ett internationellt perspektiv har varit 
ett mycket billigt, uppskattat, användbart och effektivt vapensystem. 
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Detta faktum har då även gällt inom den svenska krigsplanläggning-
en under 1900-talet.

De kontrollerbara mineringssystemen har ständigt utvecklats – om 
än i sakta mak - alltsedan den första fredsutlagda mineringen lades ut 
1912 för att skydda Stockholms örlogshamn. Den tekniska utveck-
lingen i kombination med förändrade syften för de fasta minering-
arna bidrog till en såväl kvalitativ som kvantitativ utveckling. Inte 
minst innebar 1980-talets ubåtsskyddsverksamhet en accelererad ut-
veckling av kustartilleriets undervattenssystem. I slutet av kalla kriget 
kunde konstateras att de svenska kontrollerbara mineringssystemen 
var av hög klass och modernitet samt hade en utomordentligt hög 
beredskap och tillgänglighet. 

Men i ÖB 98 och ÖB 99 föreslogs bland annat att alla fasta för-
band skulle läggas ner. Dessa förslag fastställdes senare i försvarsbe-
slutet 2000. I och med att de kontrollerbara mineringarna ingick i de 
fasta förbanden, lades dessa utan särskilda överväganden ner tillsam-
mans med moderna undervattensinformationssystem, som var knut-
na till dessa. Det innebar också att utvecklingen av det modifierade 
M7-systemet, som skulle ta tillvara vunna erfarenheter under ubåts-
skyddsoperationerna, avbröts. Kvar blev det moderna M9-systemet, 
som är knutet till amfibiebataljonerna och som även är anpassat för 
spaning och verkan mot främmande undervattensverksamhet. I och 
med att antalet amfibiebataljoner senare avsevärt minskades, finns 
fr.o.m. 2011 endast ett mindre antal operativa dylika system.

Även de okontrollerbara mineringssystemen var stadda under kon-
tinuerlig utveckling och befann sig på en hög kvalitativ nivå vid slutet 
av kalla kriget. Dessa minor var utvecklade och anskaffade för att i 
första hand utnyttjas för att försvåra en sovjetisk invasion av vårt 
land eller delar därav. Osäkerheterna var stora i fråga om bedömning 
av vilket eller vilka svenska kustområden, som skulle kunna drabbas 
i händelse av en sovjetisk kustinvasion. Därför krävdes - som tidi-
gare nämnts - minor av en rad olika slag beroende på syfte, effekt, 
militärgeografi etc. samt inte minst ett mycket stort antal minor för 
att vara lokalt tillgängliga med en hög beredskap i olika tänkbara 
invasionsriktningar. I slutet av kalla kriget fanns därför en ansenlig 
mängd okontrollerbara sjöminor av olika slag i beredskap i ett flertal 
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bergförråd runt våra kuster. En hel del av dessa minor var gamla men 
funktionella, andra moderna av hög teknisk kvalitet. 

Som ett resultat av kalla krigets slut, diskuterades stora föränd-
ringar av Försvarsmakten i slutet av det förra seklet. Mycket skulle 
avvecklas av ekonomiska skäl, men också på grund av att invasi-
onshotet ansågs vara passé. Hugskotten var många, när det gällde 
att peka ut besparingsåtgärder, varför många vapensystem till och 
från befann sig i ”riskzonen”. Marinens minkrigssystem utgjorde i 
detta sammanhang inget undantag. Bland annat förekom det en gång 
att flottans framtida mineringssystem plötsligt och utan några ingå-
ende överväganden blivit helt strukna ur alla materielplaner under en 
helgkonferens på chefsnivå i Högkvarteret. När resultatet stod klart 
för upprörda underställda handläggare, som inte fått vara med och 
påverka ett sådant förslag, pratades det om ”sjöminsystemets svarta 
måndag” (någon dag senare fanns dock pengar återlagda för framti-
da minor i materielplanen, men det är en annan historia). Strategiska, 
operativa eller logiska analyser och bedömningar låg sällan bakom 
olika hugskott, när det gällde besparingsåtgärder.

En annan aspekt, som bör beaktas då eventuell avveckling av mi-
nor övervägs, hör ihop med deras motmedel - minröjningsresurserna. 
Även om vi i Sverige av politiska, militära eller andra skäl skulle 
komma fram till att minor inte behövs i framtiden, finns inga garan-
tier för att vi själva aldrig kommer att bli utsatta för minhot i form 
av utpressning eller som terrorhandling. Därför torde någon form 
av minröjningsresurser behövas inom en överblickbar framtid. För 
att bibehålla och utveckla erforderlig minröjningskompetens, krävs 
trovärdighet i form av moderna minor eller minorgan. Det finns så-
ledes en naturlig symbios mellan medlet minan och dess motmedel 
minröjningsresurser.

Under 1999 genomfördes en SUR-studie (sjömålsutredning) rö-
rande flottans minsystem och dess framtid. Ryssland hade i och med 
baltstaternas frigörelse sedan nästan tio år förlorat huvuddelen av 
sin hamnkapacitet i Östersjön. Därmed hade även möjligheterna att 
– om viljan fanns – ladda upp, förbereda och genomföra en kustinva-
sion mot Sverige över Östersjön påtagligt försämrats. Försvarsbered-
ningen, ledande försvars- och andra politiker hade dessutom uttalat 
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(och i det närmaste fastställt) att något invasionshot mot Sverige inte 
förelåg inom den närmaste tioårsperioden. Den ovan nämnda SUR-
studien tog därför sin utgångspunkt i scenarier efter 2010. Arvet be-
stod förutom av moderna minor även av en stor mängd gamla men 
funktionella kontaktminor, som med hjälp av framför allt min- och 
hjälpminfartyg (främst isbrytare) skulle läggas ut som stora invasi-
onsförsvårande mineringar under skydd av våra ytattackförband. 
Om tio år (d.v.s. efter 2010) skulle bland annat Visbykorvetterna 
med minutläggningskapacitet och utmärkt egenskydd vara operativa. 

Av denna anledning ansåg studiegruppen att det helt enkelt inte 
fanns något trovärdigt operativt behov av isbrytarna som minbärare 
under och efter den närmaste tioårsperioden. Mot denna bakgrund 
föreslog studiegruppen att isbrytarna med det snaraste borde utgå 
ur krigsorganisationen som minbärare. Om isbrytarna försvann ur 
krigsorganisationen som minbärare, skulle det bli svårt att på ett tro-
värdigt sätt kunna argumentera för ett bibehållande av stora delar av 
den gammalmodiga minparken, som bäst lämpade sig för utläggning 
med stora min- eller hjälpminfartyg. Skulle marinen slåss för att få 
behålla några av de okontrollerbara minsystemen i de pågående pro-
cesserna om budgetnedskärningar i Försvarsmakten, borde det vara 
de mest moderna minorna med stor användbarhet och som dessutom 
var lämpliga att läggas ut med hjälp av de nya Visbykorvetterna och 
andra kvalificerade minbärare. Med detta resonemang i botten, fö-
reslog studiegruppen bland annat att antalet okontrollerbara minor 
borde kunna minskas från ett mycket stort (femsiffrigt) antal till av-
sevärt reducerat (fyrsiffrigt) antal. Studiegruppen preciserade även 
vilka typer av minor, som borde avvecklas, vilka som borde bibehål-
las samt vilka som det borde satsas på i framtiden. 

Ett märkbart och snart resultat av SUR-studien blev att en avveck-
ling påbörjades av en stor del av flottans minmateriel i allt väsentligt 
i linje med studiegruppens rekommendationer. Förslag till nedlägg-
ningar, som kommer från ”egen organisation” tas ofta tacksamt tas 
emot av budgethandläggare, som inte brukar vara sena att inteckna 
dylika förslag utan några större logiska eller operativa/strategiska re-
sonemang. Det lär även ha förekommit andra mer dubiösa argument 
för att avveckla marinens minor. Bland annat hävdades det på sina 
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håll i Högkvarteret att stora delar av de skrymmande sjöminorna 
i marinens kustnära bergförråd borde lämna plats för omfattande 
mängder arméammunition, som - med hänsyn till säkerhet för tredje 
man - lämpligen borde flyttas från mer utsatta platser i mobiliserings- 
och andra förråd. Huruvida sådana argument fått något verkligt in-
flytande vid beslutsprocesser avseende sjöminors avveckling är emel-
lertid okänt. 

Den omnämnda SUR-studien torde tillsammans med andra argu-
ment såsom främst minskade personalramar dessutom ha bidragit till 
att isbrytarna inte bara utgick som minbärare ur krigsorganisationen, 
utan helt avvecklades som en marin resurs och istället överfördes till 
Sjöfartsverket. Ett för många i marinen mycket kontroversiellt beslut.

Minans väsentligaste egenskap är att den skapar osäkerheter hos 
andra aktörer. Det absolut viktigaste, när avveckling av minor disku-
teras, borde därför vara att aldrig öppet uttala huruvida man som na-
tion helt har avvecklat eller helt avser avveckla sina mineringssystem 
eller inte. Detta påstående torde även gälla för Försvarsmakten idag.

Vad gjordes åt saken i försvaret?
Av Bengt Orre

Avveckling och ersättning av minor och min- och slingsystem under 
kalla kriget genomfördes efterhand, allteftersom materielen hade nått 
sin beräknade livslängd. Minan hade ju en lång sådan. Exempelvis 
tillkom mina M77 redan 1877, men avvecklades först 1958 (dock 
efter åtskilliga moderniseringar). Avvecklad materiel ersattes med 
moderna minor och minsystem till en utökad numerär. Äldre och 
utländska typer av sprängämnen ersattes med de stabila sprängäm-
nena trotyl och hexotonal, vilket medförde att minorna gavs en hög 
ammunitionssäkerhet.  

År 2000 togs emellertid beslut i Högkvarteret att i stor omfatt-
ning reducera sjöminsystemet och därmed avveckla många minor 
och minsystem. Det var en enorm mängd materiel, som skulle av-
vecklas. Någon räknade ut att det var 20 mil minlastade långtradare 
som behövde lämna försvarets förråd. Därtill kom bara för kustartil-
leriets del ca 400-500 km sjökabel (ca 1 000 trummor med diameter 
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ca 1m), skarvlådor, mingruppscentraler och undervattenskontakter 
m.m, vilket totalt omfattade ca 150 ton i aluminiumbrons, mässing 
och rostfritt. Allt skulle skrotas. Vidare tillkom mängder med for-
tifikationsmateriel, armeringsjärn och betong från ca 100 stationer, 
d.v.s. massor av ytterligare dumpers- och lastbilslaster.

När det gällde elektroniken i minorna och minsystemen var det 
mesta hemligt. Elektroniken som härrörde från 1960- och 1970-ta-
len utgjordes av diskret elektronik, där bland annat funktion, tänd-
villkor och svepvillkor kunde utläsas. Av denna anledning hade den 
elektroniken hög sekretess. Senare elektronik fungerar ihop med da-
taprogram, som kan tas bort vid ev. avveckling, vilket innebär att 
kvarvarande hårdvara inte längre kan betraktas som sekretessbelagd. 

Inom FMV inrättades en särskild projektorganisation för det, som 
skulle avvecklas inom Försvarsmakten. Mängder med förnödenheter 
såldes till olika företag. Men för minans del var det inte mycket som 
kunde säljas dels på grund av sekretessen, dels att mycket var inte-
grerat med ammunitionen. Den minunderhållspersonal (på Marinba-
sen och inom FMLOG), som hade monterat ihop minmaterielen fick 
också i allt väsentligt sköta avvecklingen. De hade ju en unik materi-
elkunskap och teknisk systemkunskap. 

Avveckling av minor innebär bland annat destruktion. Minorna, 
som hade trotyl och hexotonal som laddningar, smältes ur med kok-
hett vatten så att sprängmedlet löstes upp. Om det var ingjutet i ett 
stålskal, som var fallet med många minor, gjordes senare en rens-
ning på insidan av stålplåten. Det var ett farligt arbete, som gjordes 
med robotar, vilka fjärrstyrdes av personal på säkert avstånd. När 
metallen var helt fri från sprängämnesrester gick den till skrotning. 
Sprängämnet togs tillvara och såldes till civila användare över hela 
världen - främst gruvindustrin. Nammo Liab (d.v.s. Vingåkersverken) 
destruerade en stor del av minorna, men LOU (Lagen om Offentlig 
Upphandling) innebar emellertid att även andra företag fick vara med 
och destruera minor - främst företag inom det gamla Östtyskland.  
Metoden med ursmältning av sprängämne kunde inte användas om 
glasfiber hade armerats i laddningarna, eftersom det fanns risk för 
brand och detonation på grund av olika värmeledning. Så var fallet 
med vissa minor som var tvungna att sprängas, vilket också gjordes i 
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en gammal gruva i Norge. 
I samband med avvecklingen på 2000-talet såg FMV emellertid till 

att det alltid skulle tas tillvara fyra museiminor av varje mintyp. En 
del misstag hade tyvärr begåtts vid tidigare avvecklingar (bl.a F 9 och 
F 19) i detta avseende. Annan materiel som behövde räddas undan i 
samband med avvecklingen, var bland annat minröjningsförbandens 
behov av olika svep-, spräng- och –minjaktmål, som erfordras för 
att även i framtiden effektivt kunna utbilda och öva minröjning och 
minförstöring. Så skedde också liksom för en del preciserad materiel 
från kustartilleriet, som togs tillvara för framtida prov och försök av 
olika slag. 

Den avveckling, som beskrivits ovan, har i allt väsentligt varit ma-
teriell och huvudsakligen berört FMV:s och Försvarsmaktens insatser. 
Det stora och tunga avvecklingsarbetet omfattade emellertid de mer 
än 100 minstationerna med sina ofta nersprängda anläggningar runt 
våra kuster - från Luleå till Lysekil. Området där den enskilda min-
stationen låg, ägdes oftast inte utan arrenderades av Försvarsmakten. 
I samband med avvecklingen återlämnades området till ägaren. För 
varje anläggning ägde emellertid en diskussion rum mellan Fortifika-
tionsverket, ägaren och berörd länsstyrelse om hur avvecklingen bäst 
borde gå till. En hel del aspekter vägdes in vid dessa diskussioner så-
som miljöfrågor, om anläggningen var en mark- eller berganläggning 
etc. Avvecklingen av minstationerna genomfördes av denna anled-
ning på en rad olika sätt. 

Vid berganläggningar togs armeringsjärnen ofta bort från betong-
en, ny betong och sten fylldes på, varvid håligheterna jämnades ut. 
Men det finns också exempel på en del minstationer, där återställ-
ningen gjordes på ett enklare sätt genom att ingången endast block-
erades och håligheterna i övrigt lämnades kvar. På andra ställen har 
man vid avvecklingen sått gräsmatta eller återbördat åkermarken. 
Ibland gjordes återställningen på ett mer ambitiöst sätt, varvid alla 
spår togs bort. Så var exempelvis fallet vid Limhamn i Malmö, där 
allting som tillhört stationen monterades ner. Byggnadens betong och 
armeringsjärn grävdes sedan upp och fraktades bort, varefter platsen 
återfylldes med fyllning och jord. Idag finns det ett modernt bostads-
område på platsen för den tidigare minstationen. Sätten på vilka av-
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vecklingen genomfördes kom således att bli mycket skiftande.  
Det finns säkerligen en hel del olika uppfattningar om ”det kloka” 

i den kraftiga reducering av marinens mineringssystem och den totala 
avveckling av det fasta minsystemet, som ägt rum efter år 2000. Klart 
är emellertid att det har rört sig om ett enormt resursslöseri. Bäst il-
lustrerat av den utbyggnad av minstation Min 90 som pågick nästan 
ända fram till år 2000. Det var åtminstone tre stationer (två på Got-
land och en i Göteborg), som färdigställdes och installerades med all 
materiel för att därefter direkt avvecklas.

Hur blev resultatet?
Av Bengt Orre

Rent materielmässigt har avvecklingen av minor och anläggningar 
gått bra trots den stora komplexiteten och den stora omfattningen. 
Däremot kan sekretessfrågan bli ett framtida bekymmer. De hand-
lingar, som tidigare förekommit rörande minområdet hos Försvars-
makten och FMV har lämnats in till arkiven, där ett arkivexemplar 
har sparats. Av de många sekretessbelagda handlingarna har prak-
tiskt taget inga handlingar avhemligats trots att det rör sig om gam-
mal teknik och taktik. Den personal, som för 15 år sedan sysslade 
med minunderhåll, har idag (årsskiftet 2011/2012) minskat med ca 
95 %. Tillsammans innebär dessa två förändringar, stora svårigheter 
att såväl bibehålla och inte minst återta förlorad kompetens om För-
svarsmakten i framtiden behöver ta fram nya minor eller nya fasta 
undervattenssystem. Varför har läxan inte lärts av den olycksaliga 
nermonteringen av ubåtsjakten i början på 1970-talet?

Det är således risk att flottans minor och de fasta minspärrtrop-
parna helt glöms bort och att det stora och stolta minvapnet försvin-
ner in i historielösheten. Mot denna bakgrund är det angeläget att det 
byggs ut museer och museiminstationer, som kan ge information om 
minvapnet även för framtida generationer. Mindre sådana har också 
lokalt etablerats på några håll runt kusten. På Östra Hästholmen i 
Karlskrona skärgård har en museiminstation med M4 och sensor-
demonstration byggts upp. Den har ju också U137-historia, efter-
som den ligger vid Gåsefjärden. Även Hemsö fästningsmuseum har 
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svarsmakten i framtiden behöver ta fram nya minor eller nya fasta
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en minstation med M4 och S3, men den stationen är svårtillgänglig 
för allmänheten. Vid Vaxholms kastell och vid förbandsmuseerna 
på Fårösund, Kungsholmen och Käringberget finns minstationsrum 
med min- och slinginstrumenteringar. Statens maritima museer i 
Karlskrona och Stockholm har en del museiminor från såväl flottan 
som kustartilleriet och kan med dessa bygga mindre minutställningar. 
Men önskvärt vore ett helhetsgrepp på museifrågan med ett museum 
som visar hela bredden av marinens sjöminsystem. Gärna med någon 
slinga och några fasta minorgan (stångspolar), som lagts ut i en när-
liggande trafikerad led, vilka gör det möjligt att från museet följa och 
få förståelse för det fasta minsystemet.

Det finns ju utrymme i Fastighetsverkets lokaler i Skeppsholms-
berget i anslutning till den befintliga byggnaden ”Mindepartemen-
tet” och bra möjligheter att lägga ut spaningsmateriel i Nybroviken, 
som är en mycket trafikerad led nästan året om. Ett minmuseum på 
Skeppsholmen skulle kunna bidra till realistisk, intressant och spän-
nande information för allmänheten om ”Minan under kalla kriget”. 
Ett sådant museum skulle även kunna tjänstgöra som ”utbildnings-
anläggning” för dagens och morgondagens personal, som – trots att 
tiden går – även framgent har att omhänderta och oskadliggöra mi-
nor från de båda världskrigen.
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Sjöminan - ett misshandlat vapensystem i dagens 
svenska försvarsplanering
Av Johan Fischerström

Vid kalla krigets slut befann sig de kontrollerbara mineringssystemen 
på sin kvalitativa höjdpunkt. Minorna hade stor sprängkraft och var 
lokalt anpassade. De tillhörande övervaknings- och förvarningssys-
temen var avancerade, systemen var tillförlitliga och kontrollerbar-
heten hög. Det fortifikatoriska och annat skydd var väl utbyggda. 
Därtill kom att tillgängligheten och beredskapen var mycket hög. Det 
var ett extremt försvarsinriktat vapensystem, som svårligen kunde 
utnyttjas för offensiva syften. Under kalla kriget ansågs av någon 
oförklarlig anledning sådana vapensystem som mer ”politiskt kor-
rekta” än offensiva vapensystem. Till detta kommer att förträngning-
ar förknippade med kontrollerbara minor ofta var utmärkta i öppna 
sjökort i form av områden med ankringsförbud. Därmed torde även 
ett varnande finger ha riktats mot en presumtiv angripare om att i 
markerade områden kan motstånd förväntas. 

Det var således ett bra och ”överdrivet” synligt bidrag till Försvars-
maktens krigsavhållande effekt. Detta kunde också till del bekräftas 
efter kalla krigets slut, då det på olika sätt kunde konstateras att 
just de fasta undervattenssystemen (minor, spaningssystem, marina 
kabelsystem för dataöverföring från eldledningssystem och olika ty-
per av kommunikation) ingick i de prioriterade mål, som den ryska 
undervattensverksamheten hade. Om vi trots allt hade utsatts för ett 
invasionsangrepp under kalla kriget, hade systemen troligen kunnat 
medverka i vårt försvar på ett avsett och effektivt sätt. Det finns där-
för anledning att förmoda att de tankar och idéer, som har legat bak-
om våra kontrollerbara mineringssystems utveckling och utbyggnad 
i allt väsentligt varit rätt och riktiga. 

Det är svårt att tro att en motståndare, utan att ha försäkrat sig om 
att hotet från dessa system var neutraliserat, skulle ha tagit risken att 
passera med konventionellt tonnage och landstigningstonnage, vars 
mål var urlastning på fastlandet. Sådana fartygstyper var en gräns-
sättande resurs även för Sovjetunionen, som vi då såg som det stora 
hotet. Då det saknas internationella erfarenheter av liknande system 
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under kalla kriget, är det svårt att göra andra reflektioner än att vi 
tänkte förmodligen rätt och att systemet säkert hade fungerat som 
avsett om det blivit allvar. 

Annat synes dock ha varit fallet med de okontrollerbara minerings-
systemen. Här finns ju tydliga internationella erfarenheter att luta 
sig mot. Under två världskrig och senare i samband med ett flertal 
andra krig och konflikter under perioden för kalla kriget, har minans 
stora effektivitet visats och då inte minst för den försvarande par-
ten. Internationella aktörer har ”lärt sig läxan” och i senare krig och 
konflikter visat stor respekt för minan. Den har inte förhindrat krig, 
men den osäkerhet (”skrämseleffekt”) som minan har skapat hos den 
offensiva parten, har ofta tvingat honom att vidta omfattande och 
tidsödande anpassningar. Dess stora operativa fördel är således att 
den rätt utnyttjad och med enkla medel kan skapa stor osäkerhet för 
en presumtiv angripare. Minan har visat sig vara ett mycket effektivt 
vapen för David i hans kamp mot Goliat. Dessvärre kan den även 
synnerligen lätt ställa till avsevärda ekonomiska och andra bekym-
mer för en rad inblandade aktörer om den används i exempelvis ter-
ror- eller liknande sammanhang. Även om respekten för minan har 
varit stor i ett internationellt perspektiv, är det dock förvånande att 
motmedlen i form av minröjningsresurser kvalitativt men framförallt 
kvantitativt inte alls balanserat medlet (minan).

Men hur var läget i Sverige under kalla kriget? Hur planerade vi 
våra mineringar? Tittade vi oss blinda på ”sprängeffekten” eller tog 
även vi hänsyn till ”skrämseleffekten” i vår operativa planläggning? 
Analyserade vi på vilket sätt våra tänkta mineringar skulle kunna 
påverka den presumtive angriparens vilja, planer, överväganden, ge-
nomförande etc.? Mineringsplanläggningen var försedd med stäm-
peln kvalificerat hemlig (KH) och omgärdades alltid med högsta 
sekretess i vår krigsplanläggning under kalla kriget. Det kan dock 
ifrågasättas om det var en god taktik att till varje pris eftersträva 
att hålla hela mineringskedjan kvalificerat hemlig. Det var dock av 
största vikt att försöka dölja vår reella förmåga och kapacitet samt 
våra skarpa planer och avsikter gällande vår mineringsfilosofi. 

Minförråd, transporter, klargöringsresurser, liksom exakta lägen, 
typer och antal minor i olika mineringar m.m. tillhörde de faktorer 
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som till varje pris måste hemlighållas för angriparen. Om vi exem-
pelvis genom radio- och radartystnad eller helt dolt under ytan till 
100% hade lyckats i våra sekretessambitioner och helt kunnat dölja 
att utläggningar faktiskt ägt rum, hade vi sannolikt skapat osäkerhet 
hos den presumtive angriparen Sovjetunionen. Men det torde främst 
ha rört sig om en genuin osäkerhet huruvida några minor överhuvud-
taget hade lagts ut, snarare än en vetskap om att angriparen vid ett 
överskeppningsföretag skulle kunna påräkna ett eller flera minfält. 
Om ”skrämseleffekten” rätt skall kunna utnyttjas, gäller det att visa 
att vi verkligen minerat alternativt att få motståndaren att tro att vi 
verkligen har minerat – och helst i stor omfattning. Frågan är således 
om inte vetskap i dessa avseenden skapar en än större osäkerhet än 
om motståndaren helt saknar indikationer på att några minor lagts ut. 

Annorlunda uttryckt; minor är något en angripare får räkna med i 
ett överskeppningsföretag. Men hur ställer han sig till vetskapen om 
att det i ett visst område som han tänkt passera förmodligen finns ett 
stort antal avancerade minor? Skall han avbryta sina planer? Hur sto-
ra förluster tål han? Går det att undvika det minerade området? Skall 
annan invasionsriktning eller annat invasionsområde väljas? Det är 
exempel på frågeställningar, som en angripare har att ta ställning till 
om han tror sig känna till att försvararen minerat i vissa områden. 
Det kan mot bakgrund av ett sådant resonemang övervägas om det 
alltid är så klokt att benhårt försöka hålla på mineringssekretessen – i 
vart fall när det gått så långt i en konflikt att utläggning av minor är 
tänkt att påbörjas. Kanske vi även med andra metoder i vår planlägg-
ning än sekretessen, skulle ha kunnat skapa större osäkerheter om 
våra skarpa mineringsavsikter hos den presumtive motståndaren. 

Intrycket är att vi i vår mineringsplanläggning enbart kalkylerade 
med mineringarnas sprängeffekt, samt att våra minerade områden 
skulle komma överraskande för angriparen. Själva tillmätte vi såle-
des en utlagd minering stor operativ effekt. I exempelvis spel och 
diskussioner på Militärhögskolan uppfattades en markering symbo-
liserande en utlagd minering i ett sjökort som ett ogenomträngligt 
hinder för våra armékollegor. Därigenom kunde till exempel armé-
stridskrafterna koncentreras till norr Mälaren om vi lagt ut mine-
ringar i invasionsriktningar söder Mälaren. Kom angriparen norr 
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Mälaren stod arméstridskrafterna rätt, men om han kom söder Mä-
laren skapade mineringarna tid för arméns kraftsamling. Det gick 
nästan att bibringas uppfattningen att det genom våra mineringar 
gick att ”styra” en invasion till områden, som bäst passade vårt för-
svar. Frågan är om liknande tankegångar förekom även i den skarpa 
operativa planeringen. I så fall synes sådana tankegångar ologiska, 
eftersom de förutsatte att angriparen lika väl som vi själva visste var 
våra mineringar fanns utlagda samt hur effektiva de var. Men just 
det ville vi ju till varje pris undvika genom att hålla systemet under 
högsta sekretess. Däremot var det av största vikt att verkligen kunna 
hålla strikt hemligt, var vi avsåg lägga ut våra skarpa mineringar, hur 
många minor och av vilken typ som fanns i de olika mineringarna, 
dess avfyringsvillkor etcetera. 

Med de internationella erfarenheterna som grund finns det såle-
des anledning att fundera över om inte vår mineringsplanläggning 
under kalla kriget i större omfattning borde ha varit ett mer flexi-
belt spel mellan minans ”sprängeffekt” och dess ”skrämseleffekt”. 
Exempelvis genom att i spel, utbildningsövningar, krigsförbandsöv-
ningar m.m. i större utsträckning medvetet växla mellan ”skarpa” 
och fingerade utläggningar. Att ibland genomföra utläggning under 
absolut radio- och radartystnad och ibland utan dylika restriktioner, 
ibland genomföra riktiga övningsminfällningar och vid andra tillfäl-
len enbart fingerade fällningar i ”riktiga” mineringsområden eller i 
helt fiktiva områden etc. Allt i syfte att redan i fredstid skapa så stor 
osäkerhet som möjligt hos Sovjetunionen om vår förmåga och våra 
avsikter för det fall det skulle bli ett skarpt läge. 

Sekretessen rörande våra mineringssystem skulle således kunna 
ha varit en faktor i sig som vi i större utsträckning kunde ha spelat 
med i syfte att – tillsammans med den operativa och taktiska plan-
läggningen - försöka skapa en ännu större osäkerhet hos vår förmo-
dade angripare. Inte minst torde den närmaste tiden före ett bedömt 
krigsutbrott ha lämpat sig särskilt väl för planerade aktiva åtgärder i 
detta avseende. Innehållet i de kungörelser, som folkrättsligt krävs att 
man offentliggör efter en utläggning av minor till sjöss, skulle - rätt 
men ändå sanningsenligt utnyttjat - kunnat vara en kompletterande 
metod att skapa osäkerhet (t.ex. en mina men i ett överdrivet stort 
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avlyst område). Ett optimalt resultat av en i hemlighet utlagd mine-
ring hade kunnat försvåra ett påbörjat överskeppningsföretag mot 
Sverige, medan ett optimalt resultat av en medveten planering av att 
skapa osäkerhet hade varit att få Sovjetunionen att tidigt överge alla 
eventuella planer på ett överskeppningsföretag. Onekligen en viss 
skillnad.

Vi satsade på kvantitet, men varför inte också på spetsteknologi? 
Genom att anskaffa ett kvalificerat långräckviddigt mineringssystem 
(om än i litet antal) samt göra trovärdigt att vi både kunde och hade 
för avsikt att utnyttja det om det skulle behövas, kunde vi ha bidragit 
till ökad osäkerhet hos motståndaren. Bara vetskapen om att försva-
raren förfogar över ett dylikt vapensystem, kan skapa tid för denne 
samtidigt som det tvingar en presumtiv angripare att överväga behov 
av egna skyddsåtgärder, att binda resurser, att tvinga honom till rö-
jande invasionsförberedelser etc. 

Sjöminan är ett vapensystem som i ett drygt sekel med framgång 
har utnyttjats globalt i såväl krig som konflikter i mycket stor omfatt-
ning. Och till detta har naturligtvis dess många utmärkta egenskaper 
bidragit såsom; den är billig, har stor effekt, skapar osäkerhet, är lag-
ringsbeständig, billig i underhåll, är lätthanterlig, har hög beredskap, 
kan fredsutläggas etc. Sjöminan har varit och är i hög grad fortfa-
rande ett alldeles utmärkt vapensystem. Inte minst för en försvarande 
part.

Försvarsmaktens viktigaste uppgift är att försvara Sverige och dess 
medborgare, varför försvaret av det egna territoriet är dess huvud-
uppgift. Sverige kan i detta sammanhang geografiskt ses som en ö. 
Varje försök att invadera landet måste inbegripa transporter till sjöss. 
I fredstid är det för Sverige mycket angeläget att sjövägarna hålls 
öppna. Detsamma gäller för övriga nationer. Vid ett angrepp mot 
Sverige utgör detta en grundläggande förutsättning för angriparen. 
Genom ett tidigt agerande från svensk sida, där vi på förhand kan ut-
nyttja sjöminan, kan vi också begränsa en angripares handlingsfrihet. 
Det finns därför anledning att ifrågasätta det kloka i de avvägningar 
som med jämna mellanrum görs inom Försvarsmakten. Trots Sve-
riges geografiska läge har landet på samma sätt som WP uppfattats 
som en landmakt, vilket inneburit att den svenska armén har priorite-
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rats och den svenska marinen har getts en sekundär roll. Exempelvis 
läggs för närvarande stora pengar ner på försvarets internationella 
insatser på bekostnad av försvarssystem som erfarenhetsmässigt har 
stor effekt och är extremt användbara i försvarets huvuduppgift. En 
uppgift i vilken sjöminan bör ha en given plats. 

Även om ett angrepp mot Sverige över vattnet ter sig orealistiskt 
idag, finns det ingen som kan sia om hur det kommer att se ut imor-
gon. För eventuellt framtida bruk, förefaller det därför klokt att 
åtminstone bibehålla så stora delar av detta lagringsbeständiga, ef-
fektiva vapensystem så att vi kan vidmakthålla den höga tekniska 
kompetens som fortfarande finns kvar inom landet. Ett minsta krav, 
som kan ställas på Försvarsmakten av idag är att utnyttja den osä-
kerhet som vapensystemet kan orsaka hos en motståndare genom 
att undvika att i öppna offentliga handlingar bekantgöra huruvida 
avsikten är att göra sig av med systemet eller inte. Om det av olika 
skäl övervägs att avskaffa vårt sjöminsystem, bör det således i så fall 
inte bekantgöras. Det är en viktig ”lessons learned” vi lärt om minan 
under kalla kriget.

Kunskap om sjöminan av i dag och dess framtida utveckling är vä-
sentlig för minröjningsförbanden och därmed vår förmåga att såväl 
skydda våra kuster som vår sjöfart. Men kunskapen kan även vara 
viktig för att kunna lösa uppgifter vid kommande internationella in-
satser till sjöss. Tekniken och dess möjligheter måste kontinuerligt 
hållas vid liv, t ex genom forsknings- och utvecklingsuppdrag till FOI 
och FMV i nära samspel mellan vetenskapsmän och minröjare. Över 
hundra år av utveckling, prov och försök, misstag, felsatsningar, 
framgångar och så vidare, har lärt oss att sjömintekniken med allt 
vad den innebär, inte är något som kan lämnas att vila i byrålådan 
och plötsligt plockas fram den dag den skulle behövas.
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Efterskrift

Tillsammans med många andra i marinen har jag under stora delar av 
min karriär utbildats, övats, utbildat, planerat samt iland och till sjöss 
arbetat med taktik och teknik med koppling 
till sjöminan – antingen då det har gällt att 
använda densamma eller att röja den – medel 
och motmedel. Det uppstår också blandade 
känslor hos mig, när jag läser ordet ”sjömi-
na”. Sjöminan är ett vapen, som ofta inte skil-
jer på vän och fiende, då den är utlagd. Alla 
skyr och undviker sjöminan om möjligt, utom 
de som är tvingade att ta stora risker och de 
som fått i uppgift att röja den. Detta högt se-
kretessbelagda, mytomspunna och mycket fli-
tigt använda marina vapensystem, som ingju-
ter skräck och stor respekt hos sjöfarare, har 
jag själv mestadels betraktat som en fiende. 
Under andra omständigheter har jag även sett 
minan som en vän, då det har handlat om vår egen minplanläggning. 
När jag läser boken, slås jag av uppgifterna om de enorma resurser 
av ekonomi, materiel och människor som i något avseende knutits till 
användande och röjning av sjöminan, men främst går mina tankar till 
alla dem som på olika sätt genom tiderna drabbats av detta vapen.

Det är glädjande och välkommet att denna bok beskriver mycket 
av minkrigets historia, och då främst i farvattnen utanför vår egen 
kust, så att läsaren får en god inblick i hur omfattande minkrigföring-
en har varit och att farorna fortfarande lurar där ute på havsbotten 
nära Sveriges kust. Jag hoppas därmed att en större och bredare lä-
sekrets får kännedom om och inser betydelsen av detta farliga vapen, 
dess historiska koppling till Sveriges försvar samt vårt närområde 
och omvärld.

Det stora svenska sjöminsystemet – en viktig del av försvaret av 
landet under två världskrig och spänningsperioden under kalla kri-
get – är i stora delar nedmonterat och avvecklat. Kustartilleriets fasta 
minlinjer, som försvarade våra basområden och viktigare hamnar, är 
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idag intagna från sina positioner, installationerna iland borttagna och 
de fortifikatoriska anläggningarna igenmurade. Såväl de sjöminor, 
som vid behov skulle kunna ha fällts från flottans fartyg och hjälp-
fartyg, som de mineringar som lades ut av kustartilleriförbandens 
minutläggare, var en mycket viktig komponent i det svenska marina 
försvaret intill kalla krigets slut. Därefter påbörjades den nämnda 
avvecklingen, till förmån för andra prioriteringar. I dag återstår i ma-
rinen endast ett rörligt kontrollerbart taktiskt sensor- och sjömin-
system i amfibieförbandet samt ett antal moderna okontrollerbara 
sjöminsystem, som vid höga konfliktnivåer är avsedda att användas 
av marinens fartyg.

Sett mot denna bakgrund är det värdefullt att boken nu kommit till 
stånd och att ett sekels kunskaper och erfarenheter inom sjöminkrig-
föringen blivit nedtecknat, medan personer som verkade med våra 
minsystem fortfarande finns i livet och kan minnas, det som ”är till-
låtet att minnas” och inte är belagt med sekretess.

Vi drabbades under både första och andra världskriget av andra 
makters minkrigföring i vårt närområde. Det är i skrivande stund 
nästan 70 år sedan ubåten HMS Ulven förliste utanför västkusten ef-
ter att ha gått på en tysk kontaktmina i uläge – en händelse vi fortfa-
rande minns med stor sorg. Sverige lade även ut egna okontrollerbara 
mineringar i syfte att skydda sjöfart utmed vår kust samt till och från 
svenska hamnar.

Sjöminröjningen efter krigen blev omfattande och pågår faktiskt 
alltjämt. Medel föder som bekant motmedel och svensk sjöminröj-
ning utvecklades därmed, vilken under lång tid enbart bestod av 
konventionell minsvepning. Vi kom emellertid inte direkt att utsättas 
för annan makts minor i en väpnad konflikt. Hur vi skulle utveck-
la vår minröjning baserades till stor del av förmodanden om vilka 
slags minor en anfallande makt skulle använda sig av. Den moderna 
minröjningstaktiken och -tekniken låg i Sverige under lång tid på ef-
terkälken och vi ”kom ikapp” först under efterkrigstiden, då vi på 
olika sätt har fått tillgång till krigförande nationers minteknik. Våra 
kunskaper har ökat såväl tekniskt som taktiskt. Vi är nu inte längre 
på efterkälken, utan har i stället i flera avseenden intagit en ledande 
position. Svenska minröjningsinsatser i Baltikum efter kalla krigets 
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dagar är ett tydligt bevis på detta. Att denna kunskap bibehålls och 
vidareutvecklas är viktigt för framtiden.

Jag anser att boken genom sitt innehåll utgör ett viktigt dokument 
kring svensk minkrigsverksamhet och även att de medverkande för-
fattarna genom sina berättelser och erfarenheter bidragit till en viktig 
del av historieskrivningen inom det här området. Detta bör leda till 
eftertanke hos läsaren samtidigt som det kan vara till gagn för fram-
tida forskning. Författarna, som medverkat till att färdigställa boken, 
är värda allt beröm – Bra gjort!

Avslutningsvis några ord till den som idag trots allt kanske har en 
uppfattning om att sjöminan är ett omodernt och förlegat marint va-
pensystem, vilket har spelat ut sin roll i framtida konflikter. Till er sä-
ger jag: – ”Ni har tyvärr helt fel!”  Historien, nutida konflikter – som 
t.ex. Gulfkriget och nu senast Libyen med omfattande minröjningso-
perationer utanför flera av landets hamnar för att möjliggöra införsel 
av humanitära hjälpinsatser och underlätta evakuering av flyktingar, 
där den då ännu styrande regimen lagt ut stora mineringar – befintliga 
arsenaler av sjöminor i vårt närområde samt denna bok påvisar tyd-
ligt att sjöminan har varit, är och med största sannolikhet kommer att 
vara ett betydande vapen i den marina krigföringen på såväl taktisk 
som operativ och strategisk nivå. Vi kommer därför inom överskådlig 
tid i fred och på alla konfliktnivåer att behöva ta sjöminan i beaktande 
som ett bland andra betydelsefulla och använda marina vapensystem 
för en motståndare, men i försvarssyfte även för oss.

Stockholm i oktober 2012

Jan Thörnqvist
Marininspektör
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Marinens minor och minsystem
Flottans minor
Av sekretesskäl kan uppgifter om vissa minor inte lämnas. Typbeteckningarna M/årtal 
och M/F:nr ändrades 1964 till enbart F-nummer. I bilagans tabeller angivna årtal 
avser tidpunkter för beslut om anskaffning eller genomförd anskaffning. I förekom-
mande fall anges tidpunkt för avveckling.

År Typ Operativ användning Kommentarer

1931 och 
under VK II

M/31 Stor förankrad kontaktmina. Kust- och 
utsjömineringar. Blev marinens ”typmina” 
för beräkning av fartygens minkapacitet.

Totalvikt: 707 kg, Laddning: 150 kg trotyl
Flera mindre, äldre och liknande minor från 
före VK II levde kvar under inledningen av 
kalla kriget.

1941 M/F:1 Förankrad kontaktmina för kust- och ut-
sjömineringar.

Laddning: 200 kg trotyl
Antal tillverkade minor: 4 400 st.
Flertalet av dessa minor byggdes från 1970 
om till förankrad avståndsmina typ F 6.

1941 M/F:2 Förankrad kontaktmina för kust- och ut-
sjömineringar. Fällning från minubåtar.

Laddning: 200 kg trotyl
Antal tillverkade minor: 260 st
Fanns även i en mindre typ med beteckning-
en M/F:32, där laddningen var 150 kg.  Ef-
ter avvecklingen av minubåtarna anpassades 
denna mintyp för rälsfällning från övervat-
tensfartyg.

1940 M/F:3 Förankrad antennmina för utsjömineringar. 
Antennboj ovanför minan gav ökad räck-
vidd mot ubåtar i djupled.

Laddning: 200 kg trotyl
Antal tillverkade minor: 200 st
Minan inköptes från Italien under VK II. 
200 st av en liknande mina med beteckning-
en M/F:5 inköptes från Tyskland.

1941 M/F:7 Bottenmina/stigmina för utsjömineringar. 
Minan lade sig på botten efter fällning. 
Akustik från ett fartyg fick minan att stiga 
till 3 m djup. Vid påsegling detonerade den, 
annars återgick minan till sitt bottenläge i 
avvaktan på nytt mål.

Laddning: 125 kg trotyl
Antal tillverkade minor: 300 st
Minan lades snart i materielberedskap på 
grund av sin komplicerade konstruktion. Ge-
nom att den stundtals kom att sväva fritt i 
havet, innebar vid varje omlopp en alltmer 
ökande osäkerhet om minans verkliga posi-
tion.

1941 M/F:9 Stor bottenavståndsmina för utsjö- och of-
fensiva mineringar, som var flottans första 
operativa avståndsmina, som tillverkades 
under och efter VK II. Minan var avsedd 
för fällning från flygplan, men anpassades 
senare för fällning från ubåt genom tor-
pedtub och från mtb. Minan anpassades 
slutligen för fällning från övervattensfartyg 
med minräls. Den långa minan var utrym-
meskrävande. Minan var operativ till 1960.

Laddning: 580 kg trotyl
Antal tillverkade minor: 900 st
Minans ursprung var en brittisk konstruk-
tion, som under VK II via Tyskland kom i 
svenska händer. ASEA utvecklade och mo-
difierade minan till en svensk konstruktion 
med magnetik och akustik. Minan moder-
niserades omkring 1960 och fick då beteck-
ningen F 19.

1952 M/F:15 Stor bottenavståndsmina för utsjö- och of-
fensiva mineringar. Ursprungligen avsedd 
för flygminfällning, men detta genomfördes 
aldrig. Fällning från mtb och fartyg med 
minräls. Operativ 1955-1960.

Totalvikt: 1 070 kg.
Ursprungligen rörbestyckad elektronik. 
Unik akustisk funktion, som gjorde den far-
lig även för minsvepare. Minan byggdes om 
med transistorteknik till mina F 16.

1959 F 16 Tung bottenavståndsmina för kust-, utsjö- 
och offensiva mineringar.

Totalvikt: 1 040 kg. Minan var en vidare 
utveckling från M/F:15. Flottans kraftigaste 
mina.

Bilaga 1Bilaga 1

År Typ Operativ användning Kommentarer
1931 och

under VK II
M/31 Stor förankrad kontaktmina. Kust- och

utsjömineringar. Blev marinens "typmina"
för beräkning av fartygens minkapacitet.

Totalvikt: 707 kg, Laddning: 150 kg trotyl
Flera mindre, äldre och liknande minor från
före VK II levde kvar under inledningen av
kalla kriget.

1941 M/F:1 Förankrad kontaktmina för kust- och ut-
sjömineringar.

Laddning: 200 kg trotyl
Antal tillverkade minor: 4 400 st.
Flertalet av dessa minor byggdes från 1970
om till förankrad avståndsmina typ F 6.

1941 M/F:2 Förankrad kontaktmina för kust- och ut-
sjömineringar. Fällning från minubåtar.

Laddning: 200 kg trotyl
Antal tillverkade minor: 260 st
Fanns även i en mindre typ med beteckning-
en M/F:32, där laddningen var 150 kg. Ef-
ter avvecklingen av minubåtarna anpassades
denna mintyp för rälsfällning från övervat-
tensfartyg.

1940 M/F:3 Förankrad antennmina för utsjömineringar.
Antennboj ovanför minan gav ökad räck-
vidd mot ubåtar i djupled.

Laddning: 200 kg trotyl
Antal tillverkade minor: 200 st
Minan inköptes från Italien under VK II.
200 st av en liknande mina med beteckning-
en M/F:5 inköptes från Tyskland.

1941 M/F:7 Bottenmina/stigmina fö r  utsjömineringar.
Minan lade sig på botten efter fällning.
Akustik från ett fartyg fick minan att stiga
till 3 m djup. Vid påsegling detonerade den,
annars återgick minan till sitt bottenläge i
avvaktan på nytt mål.

Laddning: 125 kg trotyl
Antal tillverkade minor: 300 st
Minan lades snart i  materielberedskap på
grund av sin komplicerade konstruktion. Ge-
nom att den stundtals kom att sväva fritt i
havet, innebar vid varje omlopp en alltmer
ökande osäkerhet om minans verkliga posi-
tion.

1941 M/F:9 Stor bottenavståndsmina för utsjö- och of-
fensiva mineringar, som var flottans första
operativa avståndsmina, som tillverkades
under och efter VK II. Minan var avsedd
för fällning från flygplan, men anpassades
senare för fällning från ubåt genom tor-
pedtub och från mtb. Minan anpassades
slutligen för fällning från övervattensfartyg
med minräls. Den långa minan var utrym-
meskrävande. Minan var operativ till 1960.

Laddning: 580 kg trotyl
Antal tillverkade minor: 900 st
Minans ursprung var en brittisk konstruk-
tion, som under VK II via Tyskland kom i
svenska händer. ASEA utvecklade och mo-
difierade minan till en svensk konstruktion
med magnetik och akustik. Minan moder-
niserades omkring 1960 och fick då beteck-
ningen F 19.

1952 M/F:15 Stor bottenavståndsmina för utsjö- och of-
fensiva mineringar. Ursprungligen avsedd
för flygminfällning, men detta genomfördes
aldrig. Fällning från mtb och fartyg med
minräls. Operativ 1955-1960.

Totalvikt: 1 070 kg.
Ursprungligen rörbestyckad elektronik.
Unik akustisk funktion, som gjorde den far-
lig även för minsvepare. Minan byggdes om
med transistorteknik till mina F 16.

1959 F 16 Tung bottenavståndsmina för kust-, utsjö-
och offensiva mineringar.

Totalvikt: 1 040 kg. Minan var en vidare
utveckling från M/F:15. Flottans kraftigaste
mina.

Marinens minor och minsystem
Flottans minor
Av sekretesskäl kan uppgifter om vissa minor inte lämnas. Typbeteckningarna M/årtal
och M/F:nr ändrades 1964 till enbart F-nummer. I bilagans tabeller angivna årtal
avser tidpunkter för beslut om anskaffning eller genomförd anskaffning. I förekom-
mande fall anges tidpunkt för avveckling.
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Mina M/31 Mina M/F:1

Mina M/F:2 Mina M/F:7
Mina M/F:3

Mina M/F:9 och senare F 19

Mina M/F:15 och senare F 16

Bilderna är storleksmässigt inte skalenligt återgivna.

Mina M/31

Mina M/F:2 Mina M/F:7

Mina M/F:15 och senare F 16

Mina M/F:1

Mina M/F:3

111111EM
Mina M/F:9 och senare F 19

Bilderna är storleksmässigt inte skalenligt återgivna.
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År Typ Operativ användning Kommentarer

1955 M/F:17 Stor bottenavståndsmina för utsjö- och 
offensiva mineringar. Minan ursprungli-
gen avsedd för flygminfällning, men detta 
genomfördes aldrig, då fällningsmetoden 
avvecklades. Fortsättningsvis fällning från 
fartyg med minräls.

Totalvikt: 920 kg
Laddning: 620 kg hexotonal
Antal tillverkade minor: 200 st
Minan i lättmetall var av tysk konstruktion, 
som inköptes i delar efter VK II. Försedd 
med magnetnåls- och trycksensorer.

1956 F 19 Tung bottenavståndsmina för kust- och ut-
sjömineringar. Fällning genom torpedtub i 
ubåt eller från övervattensfartyg

Totalvikt: 1 040 kg, Laddning: 580 kg trotyl
Längd: Ca 3! m
Antal tillverkade minor: 889 st
Fanns i olika versioner – D,E och F. Mina 
F 19 är en moderniserad mina M/F:9

1960 F 41 Ursprungligen självgående mina för offen-
siva mineringar med fällning från ubåt.

Minan var en ombyggd 45 cm torped, där 
stridsdelen gjorts om till mina.

1985 F 42 Självgående mina för bl. a. offensiva mine-
ringar, som fälls från ubåt.

Minan är en ombyggd 53 cm torped, där 
stridsdelen gjorts om till mina.

1980 F 43 Stor ubåtsmina för kust-, utsjö- och offen-
siva mineringar

Ej självgående mina.

1970 F 63 Medelstor bottenavståndsmina för kust- 
och skärgårdsmineringar

Laddningsbehållare i plast för hexotonal. 
Utrustad ovanpå minan med apparatbehål-
lare för multipla avståndssensorer. Minan 
finns i flera serieversioner.

1970 F 66 Stor bottenavståndsmina för kust- och ut-
sjömineringar

Samma konstruktion som F 63 med dubbla 
laddningsbehållare. Denna behållare an-
vänds även för mina K 10.

1990 F 80 Stor bottenavståndsmina för utsjö- och 
kustmineringar. Fällning från ubåt utrustad 
med mingördel och från fartyg med minräls.

Multipla sensorer. Kalla krigets sista botten-
avståndsmina.

1960 F 22 Liten bottenavståndsmina för strandför-
svarsmineringar. Kan även fällas från fartyg 
utan minräls.

Totalvikt: 195 kg
Antal tillverkade minor: Flera tusen
Minan, som är bärbar, har sitt ursprung i 
mina M/F:21, som var inbyggd i en trälåda. 
Detta var inte funktionsdugligt, varför mi-
nan moderniserades till denna version ge-
nom att byggas in i ett aluminiumskal.

1970-talets 
början

F 23 Liten bottenavståndsmina för strandför-
svarsmineringar

Totalvikt: 185 kg
Antal tillverkade minor: Flera tusen
Minan utglidande i vattnet vid fällning.

1970-talets 
slut

F 24 Liten bottenavståndsmina för hamnmine-
ringar

Totalvikt: 185 kg
Används inom armén. Minan kan fällas från-
lastbil vid kaj. Glider ut i hamnbassängen.

1949 M/F:11 Liten kontakt- och strandförsvarsmina Totalvikt: 130 kg.
Laddning: 20 kg trotyl
Flottans minsta sjömina

1951 M/F:13 Förankrad kontaktmina för strandförsvars- 
och skärgårdsmineringar. Även antiubåts-
mina.

Totalvikt: 480 kg.
Laddning: 50 kg hexotonal.
Antal tillverkade minor: 70 st.
Inställbar på mindjup 1-90 m.

1958 F 14 Förankrad kontaktmina för standförsvars-
mineringar. Även antiubåtsmina

Totalvikt: 465 kg.
Laddning: 50 kg trotyl.
Antal tillverkade minor: 1 100 st. Minan 
kunde förses med propellersnärjare för 
ökad räckvidd.

296

År Typ Operativ användning Kommentarer
1955 M/F:17 Stor bottenavståndsmina fö r  utsjö- och

offensiva mineringar. Minan ursprungli-
gen avsedd för flygminfällning, men detta
genomfördes aldrig, då fällningsmetoden
avvecklades. Fortsättningsvis fällning från
fartyg med minräls.

Totalvikt: 920 kg
Laddning: 620 kg hexotonal
Antal tillverkade minor: 200 st
Minan i lättmetall var av tysk konstruktion,
som inköptes i  delar efter VK II. Försedd
med magnetnåls- och trycksensorer.

1956 F 19 Tung bottenavståndsmina för kust- och ut-
sjömineringar. Fällning genom torpedtub i
ubåt eller från övervattensfartyg

Totalvikt: 1 040 kg, Laddning: 580 kg trotyl
Längd: Ca 31/2 m
Antal tillverkade minor: 889 st
Fanns i olika versioner — D,E och E Mina
F 19 är en moderniserad mina M/F:9

1960 F 41 Ursprungligen självgående mina för offen-
siva mineringar med fällning från ubåt.

Minan var en ombyggd 45 cm torped, där
stridsdelen gjorts om till mina.

1985 F 42 Självgående mina för bl. a. offensiva mine-
ringar, som fälls från ubåt.

Minan är en ombyggd 53 cm torped, där
stridsdelen gjorts om till mina.

1980 F 43 Stor ubåtsmina för kust-, utsjö- och offen-
siva mineringar

Ej självgående mina.

1970 F 63 Medelstor bottenavståndsmina fö r  kust-
och skärgårdsmineringar

Laddningsbehållare i  plast för hexotonal.
Utrustad ovanpå minan med apparatbehål-
lare för multipla avståndssensorer. Minan
finns i flera serieversioner.

1970 F 66 Stor bottenavståndsmina för kust- och ut-
sjömineringar

Samma konstruktion som F 63 med dubbla
laddningsbehållare. Denna behållare an-
vänds även för mina K 10.

1990 F 80 Stor bottenavståndsmina fö r  utsjö- och
kustmineringar. Fällning från ubåt utrustad
med mingördel och från fartyg med minräls.

Multipla sensorer. Kalla krigets sista botten-
avståndsmina.

1960 F 22 Liten bottenavståndsmina f ö r  strandför-
svarsmineringar. Kan även fällas från fartyg
utan minräls.

Totalvikt: 195 kg
Antal tillverkade minor: Flera tusen
Minan, som är bärbar, har sitt ursprung i
mina M/F:21, som var inbyggd i en trälåda.
Detta var inte funktionsdugligt, varför mi-
nan moderniserades til l denna version ge-
nom att byggas in i ett aluminiumskal.

1970-talets
början

F 23 Liten bottenavståndsmina f ö r  strandför-
svarsmineringar

Totalvikt: 185 kg
Antal tillverkade minor: Flera tusen
Minan utglidande i vattnet vid fällning.

1970-talets
slut

F 24 Liten bottenavståndsmina för hamnmine-
ringar

Totalvikt: 185 kg
Används inom armen. Minan kan fällas från-
lastbil vid kaj. Glider ut i hamnbassängen.

1949 M/F:11 Liten kontakt- och strandförsvarsmina Totalvikt: 130 kg.
Laddning: 20 kg trotyl
Flottans minsta sjömina

1951 M/F:13 Förankrad kontaktmina för strandförsvars-
och skärgårdsmineringar. Även antiubåts-
mina.

Totalvikt: 480 kg.
Laddning: 50 kg hexotonal.
Antal tillverkade minor: 70 st.
Inställbar på mindjup 1-90 m.

1958 F 14 Förankrad kontaktmina för standförsvars-
mineringar. Även antiubåtsmina

Totalvikt: 465 kg.
Laddning: 50 kg trotyl.
Antal tillverkade minor: 1 100 st. Minan
kunde förses med propellersnärjare f ö r
ökad räckvidd.
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Mina F 41

Mina F 42
Mina F 43

Mina F 63
Mina F 66

Mina F80

Mina F 22

Mina F 23

Mina M/F:17

Mina F 24

Mina M/F:11
Mina M/F:13 Mina F 14

Bilderna är storleksmässigt inte skalenligt återgivna.

Mina M/F:17

Mina F 42

Mina F 66

Mina F 23

Mina M/F:11

Mina F 41

Mina F 43

Mina F80

Mina F 22

Mina F 24

Mina M/F:13 M i n a  F 14

Bilderna är storleksmässigt inte skalenligt återgivna.
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År Typ Operativ användning Kommentarer

1970-talet F 10 Liten förankrad avståndsmina för kust-, 
skärgårds- och strandförsvarsmineringar. 
Verkan mot övervattensfartyg och ubåtar

Antal tillverkade minor: Flera tusen

1965 och 
senare

F 6 Förankrad avståndsmina för kust- och ut-
sjömineringar.

Laddning: 200 kg trotyl.
Antal tillverkade minor: 3 300 st 
Minan är en utveckling av mina F 1. 75% av 
dessa minor byggdes om till förankrad av-
ståndsmina och försågs med en magnetiskt 
kännande sensor i en bärboj ovanför minan.

1980 F 8 Stor förankrad avståndsmina för kust- och 
utsjömineringar. 

Totalvikt: 850 kg. Kalla krigets sista förank-
rade mina.

1959 F 102 Svephinder Laddning 3,3 kg hexotonal. Svephinder 
skyddar utlagd minering genom att spränga 
sönder minsveparnas svep.

1960 F 103 Svephinder Laddning 3,3 kg hexotonal. Bärbojen större 
än på F 102 innebärande att detta svephin-
der kan användas vid större vattendjup.
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År Typ Operativ användning Kommentarer
1970-talet F 10 Liten förankrad avståndsmina för  kust-,

skärgårds- och strandförsvarsmineringar.
Verkan mot övervattensfartyg och ubåtar

Antal tillverkade minor: Flera tusen

1965 och
senare

F 6 Förankrad avståndsmina för kust- och ut-
sjömineringar.

Laddning: 200 kg trotyl.
Antal tillverkade minor: 3 300 st
Minan är en utveckling av mina F 1. 75% av
dessa minor byggdes om til l förankrad av-
ståndsmina och försågs med en magnetiskt
kännande sensor i en bärboj ovanför minan.

1980 F 8 Stor förankrad avståndsmina för kust- och
utsj ömineringar.

Totalvikt: 850 kg. Kalla krigets sista förank-
rade mina.

1959 F 102 Svephinder Laddning 3,3 k g  hexotonal. Svephinder
skyddar utlagd minering genom att spränga
sönder minsveparnas svep.

1960 F 103 Svephinder Laddning 3,3 kg hexotonal. Bärbojen större
än på F 102 innebärande att detta svephin-
der kan användas vid större vattendjup.
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Mina F 10
Mina F 6 Mina F 8

Svephinder F102 Svephinder F 103

Bilderna är storleksmässigt inte skalenligt återgivna.

Mina F 10

Svephinder F102

Mina F 6

Svephinder F 103

Bilderna är storleksmässigt inte skalenligt återgivna.

Mina F 8
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Kustartilleriets mineringar
Fasta minspärrtroppar 1945-1960
Mininstrumenteringar

Min- och slinginstrumenteringar
År Typ Operativ användning Kommentarer

1951 MS1 Operativt hjälpmedel för syftminering. Med galvanometerlåda m/51 typ 5. MS1 
och MS2 hade en minslinga framför en 
grupp med 4 minor.

1957 MS2 Operativt hjälpmedel för syftminering Med galvanometerlåda m/51 typ 5. Grupp 
med 5 minor alternativt slingan på skarvlå-
dans femte uttag.

Minor
År Typ Operativ användning Kommentarer

1900 M/00-3 Flytmina för stöt- och syftmineringar Laddning: 80 kg bomullskrut
Antal tillverkade minor: 190 st
Minans ursprung från 1887

1902 M/00 Bottenmina för stöt- och syftmineringar Laddning: 120 kg bomullskrut
Antal tillverkade minor: 9 st

1901 M/01-1 Flytmina för syftminering Laddning: 175 kg bomullskrut
Antal tillverkade minor: 80 st
Minans ursprung från 1876-1877

1901 M/01-2 Flytmina för syftminering Laddning: 120 kg bomullskrut 
Antal tillverkade minor: 49 st
Minans ursprung från 1876-1877

1901 M/01-3 Flytmina för syftminering Laddning: 80 kg bomullskrut
Antal tillverkade minor: 38 st
Minans ursprung från 1876-1877

1901 M/01 Bottenmina för syftminering Laddning: 145 kg bomullskrut
Antal tillverkade minor: 9 st
Minans ursprung från 1879

1914 M/14 Flytmina för syftminering Laddning:  M/14 A 200 kg trotyl
Laddning: M/14 B 300 kg trotyl
Antal tillverkade minor: 169 st

1918 M/18 K Flytmina för syftminering Laddning: 50 kg trotyl
Antal tillverkade minor: 114 st
KA-version av flottans mina M/18

1920 M/20 Flytmina för syft- och stötminering Laddning: 100 kg trotyl
Antal tillverkade minor: 50 st
Bärgad tysk mina från VK I ombyggd till 
KA-mina

1943 M/22 Flytmina för syft- och stötminering Laddning: 100 kg trotyl
Antal tillverkade minor: 14 st
Tillverkad för flottan 1922, modifierad och 
överförd till KA 1943

1925 
och 1943

M/25 K Flytmina för syft- och stötminering Laddning: 100 kg trotyl
Antal tillverkade minor: 248 st
Tillverkad 1925 för flottan och några för 
KA. Modifierad 1943 och överförd till KA.

1943 M/28 Flytmina för syftminering Laddning: 150 kg trotyl
Antal tillverkade minor: 61 st
Ursprungligen tysk mina bärgad och anpas-
sad till KA.

Kustartilleriets mineringar
Fasta minspärrtroppar 1945-1960
Mininstrumenteringar
Min- och slinginstrumenteringar

År Typ Operativ användning Kommentarer
1951 MS1 Operativt hjälpmedel för syftminering. Med galvanometerlåda m/51 typ 5. MS1

och MS2 hade en minslinga framför en
grupp med 4 minor.

1957 MS2 Operativt hjälpmedel för syftminering Med galvanometerlåda m/51 typ 5. Grupp
med 5 minor alternativt slingan på skarvlå-
dans femte uttag.

År Typ Operativ användning Kommentarer
1900 M/00-3 Flytmina för stöt- och syftmineringar Laddning: 80 kg bomullskrut

Antal tillverkade minor: 190 st
Minans ursprung från 1887

1902 M/00 Bottenmina för stöt- och syftmineringar Laddning: 120 kg bomullskrut
Antal tillverkade minor: 9 st

1901 M/01-1 Flytmina för syftminering Laddning: 175 kg bomullskrut
Antal tillverkade minor: 80 st
Minans ursprung från 1876-1877

1901 M/01-2 Flytmina för syftminering Laddning: 120 kg bomullskrut
Antal tillverkade minor: 49 st
Minans ursprung från 1876-1877

1901 M/01-3 Flytmina för syftminering Laddning: 80 kg bomullskrut
Antal tillverkade minor: 38 st
Minans ursprung från 1876-1877

1901 M/01 Bottenmina för syftminering Laddning: 145 kg bomullskrut
Antal tillverkade minor: 9 st
Minans ursprung från 1879

1914 M/14 Flytmina för syftminering Laddning: M/14 A 200 kg trotyl
Laddning: M/14 B 300 kg trotyl
Antal tillverkade minor: 169 st

1918 M/18 K Flytmina för syftminering Laddning: 50 kg trotyl
Antal tillverkade minor: 114 st
KA-version av flottans mina M/18

1920 M/20 Flytmina för syft- och stötminering Laddning: 100 kg trotyl
Antal tillverkade minor: 50 st
Bärgad tysk mina från VK I  ombyggd till
KA-mina

1943 M/22 Flytmina för syft- och stötminering Laddning: 100 kg trotyl
Antal tillverkade minor: 14 st
Tillverkad för flottan 1922, modifierad och
överförd till KA 1943

1925
och 1943

M/25 K Flytmina för syft- och stötminering Laddning: 100 kg trotyl
Antal tillverkade minor: 248 st
Tillverkad 1925 för flottan och några för
KA. Modifierad 1943 och överförd till KA.

1943 M/28 Flytmina för syftminering Laddning: 150 kg trotyl
Antal tillverkade minor: 61 st
Ursprungligen tysk mina bärgad och anpas-
sad till KA.

Minor

300
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M/00-3 M/00 M/01-1

M/01-2 M/01-3 M/01

M/14 M/18 K

M/20

M/25 K M/28

Bild saknas

Bilderna är storleksmässigt inte skalenligt återgivna.

M/22

M/00-3

r

M/01-2

M/14

M/22

M/00

M/18 K

M/25 K

Bilderna är storleksmässigt inte skalenligt återgivna.

M/01-1

M/01

M/20

Bild saknas

M/28

3 0 1



302

År Typ Operativ användning Kommentarer

1943 M/31 K Flytmina för syft- och stötminering Laddning: 150 kg trotyl
Antal tillverkade minor: 226 st
Flottans mina M/31 konverterad för bruk i 
KA.

1940 M/T Flytmina för syftminering Laddning: 150 kg novit
Antal tillverkade minor: 37 st
Ursprungligen tysk mina från 1924 bärgad 
och anpassad till KA.

1921 M/21 Bottenmina för syftminering Laddning: 200 kg trotyl
Antal tillverkade minor: 10 st
Ursprungligen flytmina 80 m M/00, som 
försågs med större laddning och bottenan-
kare.

1940 M/K:1  Flyt-/bottenmina för syft- och avståndsmi-
nering

Laddning: 200 kg trotyl
Antal tillverkade minor: 400 st
Minan förekom även som bottenmina med 
magnetikorgan (magnetiskt horn).

1942 M/K:2 Bottenmina för syft- och avståndsminering Laddning: 200 kg trotyl
Antal tillverkade minor: 295 st
Organ 1-5 användes

1942 M/K:3 Bottenmina för syft- och avståndsminering Laddning: 600 kg trotyl
Antal tillverkade minor: 140 st
Organ 1-5 användes

1942 M/K:4  Flytmina för syft- och avståndsminering Trotyl 200 kg
Antal tillverkade minor: 365 st
Användes med magnetiskt horn som bot-
tenmina

1945 M/K:5 Flytmina för syft- och stötminering Laddning: 303 kg novit
Antal tillverkade minor: 50 st
Ursprungligen tyska minor, som bärgats och 
anpassats till KA.

1951 M/K:6 Botten mina för syft- och avståndsminering Trotyl 265 kg
Antal tillverkade minor: 194 st
Grunden till minan är flytmina 80 m M/00, 
som delats och försetts med bottenplatta. 
Organ 1-5 användes

1952 M/K:7 Bottemmina för syft- och avståndsminering Laddning: 530 kg trotyl
Antal tillverkade minor: 48 st   Grunden till 
minan är flytmina 120 m M/01, vars stom-
me kapats. Organ 1-5 användes.

1952 M/K:8 Flytmina för syftminering Laddning: 200 kg hexamin
Antal tillverkade minor: 250
Tysk mina av aluminium inköpt som 
”skrot” utan avfyrningsorgan efter VK II.
Minan blev aldrig operativ.

1957 K 9 A Bottenmina för syft- och avståndsminering 
M3 

Laddning: 200 kg hexotonal
Organ 1-5 användes, 1959 tillkom Organ 6
och 1963 Organ 7.

K 9 B Bottenmina för syft- och avståndsminering 
M3

Laddning: 400 kg hexotonal
Organ 1-5 användes, 1959 tillkom Organ 6
och 1963 Organ 7.

K 9 C Bottenmina för syft- och avståndsminering 
M3

Laddning: 600 kg hexotonal
Organ 1-5 användes, 1959 tillkom Organ 6
och 1963 Organ 7.

3o2.

År Typ Operativ användning Kommentarer
1943 M/31 K Flytmina för syft- och stötminering Laddning: 150 kg trotyl

Antal tillverkade minor: 226 st
Flottans mina M/31 konverterad för bruk i
KA.

1940 M/T Flytmina för syftminering Laddning: 150 kg novit
Antal tillverkade minor: 37 st
Ursprungligen tysk mina från 1924 bärgad
och anpassad till KA.

1921 M/21 Bottenmina för syftminering Laddning: 200 kg trotyl
Antal tillverkade minor: 10 st
Ursprungligen flytmina 80 m M/00, som
försågs med större laddning och bottenan-
kare.

1940 M/K:1 Flyt-/bottenmina för syft- och avståndsmi-
nering

Laddning: 200 kg trotyl
Antal tillverkade minor: 400 st
Minan förekom även som bottenmina med
magnetikorgan (magnetiskt horn).

1942 M/K:2 Bottenmina för syft- och avståndsminering Laddning: 200 kg trotyl
Antal tillverkade minor: 295 st
Organ 1-5 användes

1942 M/K:3 Bottenmina för syft- och avståndsminering Laddning: 600 kg trotyl
Antal tillverkade minor: 140 st
Organ 1-5 användes

1942 M/K:4 Flytmina för syft- och avståndsminering Trotyl 200 kg
Antal tillverkade minor: 365 st
Användes med magnetiskt horn som bot-
tenmina

1945 M/K:5 Flytmina för syft- och stötminering Laddning: 303 kg novit
Antal tillverkade minor: 50 st
Ursprungligen tyska minor, som bärgats och
anpassats till KA.

1951 M/K:6 Bottenmina för syft- och avståndsminering Trotyl 265 kg
Antal tillverkade minor: 194 st
Grunden till minan är flytmina 80 m M/00,
som delats och försetts med bottenplatta.
Organ 1-5 användes

1952 M/K:7 Bottemmina för syft- och avståndsminering Laddning: 530 kg trotyl
Antal tillverkade minor: 48 st Grunden till
minan är flytmina 120 m M/01, vars stom-
me kapats. Organ 1-5 användes.

1952 M/K:8 Flytmina för syftminering Laddning: 200 kg hexamin
Antal tillverkade minor: 250
Tysk mina a v  aluminium inköpt som
"skrot" utan avfyrningsorgan efter VK II.
Minan blev aldrig operativ.

1957 K 9 A Bottenmina för syft- och avståndsminering
M3

Laddning: 200 kg hexotonal
Organ 1-5 användes, 1959 tillkom Organ 6
och 1963 Organ 7.

K 9 B Bottenmina för syft- och avståndsminering
M3

Laddning: 400 kg hexotonal
Organ 1-5 användes, 1959 tillkom Organ 6
och 1963 Organ 7.

K 9 C Bottenmina för syft- och avståndsminering
M3

Laddning: 600 kg hexotonal
Organ 1-5 användes, 1959 tillkom Organ 6
och 1963 Organ 7.
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M/31 K M/T

M/K-1

M/K-3

Bild saknas

M/21

Bild saknas

M/K-4
M/K-5

M/K-6

M/K-7 M/K-8

Bild saknas

K 9 A K 9 B
K 9 C

Bild saknas

Bilderna är storleksmässigt inte skalenligt återgivna.

M/K-2

M/31 K

M/K-1

M/K-4

M/K-7

Bild saknas B i l d  saknas

M/T

M/K-2

M/K-5

Bild saknas

M/K-8 K  9 A
Bilderna är storleksmässigt inte skalenligt återgivna.

M/21

M/K-3

M/K-6

Bild saknas

K 9 B
K 9 C
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Periskop
År Typ Operativ användning Kommentarer

1945 451/45 typ 1 Max 2400 mm

1945 452/45 typ 2 Max 3300 mm

1952 52 Max 3340 mm

Bevakningsstation och slinginstrumentering
År Benämning Kommentarer

1951 Instrumentering S1. 
Äldre benämning BS1 galvanometerlåda m/51

Slingskarvlåda 54 A
Äldre benämning slingskarvlåda m/54

1954 Slingskarvlåda 54 B
Äldre benämning slingskarvlåda m/54 mod

1957 Instrumentering S2 & BS2 urverksdriven skrivare

Slingkabel RDOM 22
Äldre benämning oarmerad mingruppkabel RDOM-22

Landkabel RDOM-15-1
Äldre benämning minkabel RDOM 15:1

Landkabel RDOM-15-2
Äldre benämning minkabel RDOM 15:2

Slingskarvlåda 51
Äldre benämning slingskarvlåda m/51

Fast minspärrtropp och mininstrumenteringar 1960 - 1970
Instrumenteringar

År Benämning Operativ användning Kommentarer

1960 Batteri 60 Tändbatteri NiCd 24 V 30 Ah

1964 M4 Avstånds- och syftminering Reläcentral, lamptablå, huvudström-
brytare transistoriserad.

1966 M5 Avstånds- och syftminering Reläcentral, manöverapparat
Kan göras okontrollerbar
Batterilåda NiCd 24 V 30 Ah

1970 LH Limhamnssystemet användes också vid 
Kappelshamn.

Kabelsystem, skarvlåda, armerad kabel
Förbättrad täthet, enklare utläggning

Minor
År Typ Operativ användning Kommentarer

1961 K 10 A Bottenmina för avstånds- och syftminering 
M3, M4 eller M5

Laddning: 300 kg hexotonal 
Organ 6 och 7 användes huvudsakligen

K 10 B Bottenmina för avstånds- och syftminering 
M3, M4 eller M5

Laddning: 600 kg hexotonal
Organ 6 och 7 användes huvudsakligen

Periskop
År Typ Operativ användning Kommentarer

1945 451/45 typ 1 Max 2400 mm
1945 452/45 typ 2 Max 3300 mm
1952 52 Max 3340 mm

År Benämning Kommentarer
1951 Instrumentering S1.

Äldre benämning BS1 galvanometerlåda m/51
Slingskarvlåda 54 A
Äldre benämning slingskarvlåda m/54

1954 Slingskarvlåda 54 B
Äldre benämning slingskarvlåda m/54 mod

1957 Instrumentering S2 & BS2 urverksdriven skrivare
Slingkabel RDOM 22
Äldre benämning oarmerad mingruppkabel RDOM-22
Landkabel RDOM-15-1
Äldre benämning minkabel RDOM 15:1
Landkabel RDOM-15-2
Äldre benämning minkabel RDOM 15:2
Slingskarvlåda 51
Äldre benämning slingskarvlåda m/51

År Benämning Operativ användning Kommentarer
1960 Batteri 60 Tändbatteri NiCd 24 V 30 Ah
1964 M4 Avstånds- och syftminering Reläcentral, lamptablå, huvudström-

brytare transistoriserad.
1966 MS Avstånds- och syftminering Reläcentral, manöverapparat

Kan göras okontrollerbar
Batterilåda NiCd 24 V 30 Ah

1970 LH Limhamnssystemet användes också vid
Kappelshamn.

Kabelsystem, skarvlåda, armerad kabel
Förbättrad täthet, enklare utläggning

År Typ Operativ användning Kommentarer
1961 K 10 A Bottenmina för avstånds- och syftminering

M3, M4 eller M5
Laddning: 300 kg hexotonal
Organ 6 och 7 användes huvudsakligen

K 10 B Bottenmina för avstånds- och syftminering
M3, M4 eller M5

Laddning: 600 kg hexotonal
Organ 6 och 7 användes huvudsakligen

Bevakningsstation och slinginstrumentering

Fast minspärrtropp och mininstrumenteringar 1960 - 1970
Instrumenteringar

Minor
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Periskop
År Typ Operativ användning Kommentarer

1963 63 Chockskydd genom utbytbar överdel Längd 2,2 - 3,0 meter

Rörlig minspärrtropp 1960 - 1970
Instrumenteringar

År Typ Operativ användning Kommentarer

1969 M6 Avstånds- och syftminering. Kan göras 
okontrollerbar.

Reläcentral och manöverlåda.
Tändbatteri 60 byttes till TB 70
Okontrollerbart batteri M 6 (1972)
Tändbatteri 76 (1976)

Minor
År Typ Operativ användning Kommentarer

1969 K 11 Flytmina för avstånds- och syftminering M6 Laddning: 60 kg hexotonal

K 12 Bottenmina för avstånds- och syftminering M6 Laddning: 105 kg hexotonal

Fast minspärrtropp 1970 -
Mininstumenteringar

År* Typ Operativ användning Kommentarer

1974
1990

M71) Avstånds- och syftminering Mingruppscentral, manöverapparat
Tändbatteri 60B, NiCd 2x12 V 45 Ah
Tändbatteri 90, bly 24 V 60 Ah
UHL 90 2)

1) M7:s konstruktion påminner om M5 och M6:s okontrollerbarhet. Den fullföljdes aldrig!
2) Laddningssystem med hög elsäkerhet.

K 11

K 12

Bilderna är storleksmässigt inte skalenligt återgivna.

K 10 A

K 10 B

Periskop
År Typ Operativ användning Kommentarer

1963 63 Chockskydd genom utbytbar överdel Längd 2,2 - 3,0 meter

År Typ Operativ användning Kommentarer
1969 M6 Avstånds- och syftminering. Kan göras

okontrollerbar.
Reläcentral och manöverlåda.
Tändbatteri 60 byttes till TB 70
Okontrollerbart batteri M 6 (1972)
Tändbatteri 76 (1976)

År Typ Operativ användning Kommentarer
1969 K 11 Flytmina för avstånds- och syftminering M6 Laddning: 60 kg hexotonal

K 12 Bottenmina för avstånds- och syftminering M6 Laddning: 105 kg hexotonal

År* Typ Operativ användning Kommentarer
1974 M71) Avstånds- och syftminering Mingruppscentral, manöverapparat
1990 Tändbatteri 60B, NiCd 2x12 V 45 Ah

Tändbatteri 90, bly 24 V 60 Ah
UHL 90 2)

Rörlig minspärrtropp 1960 - 1970
Instrumenteringar

Minor

K 10 A

K11

K 10 B
Fast minspärrtropp 1970 -
Mininstumenteringar

K12

1) M7:s konstruktion påminner om MS och M6:s okontrollerbarhet. Den fullföljdes aldrig!
2) Laddningssystem med hög elsäkerhet.

Bilderna är storleksmässigt inte skalenligt återgivna.
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Minor
År Typ Operativ användning Kommentarer

1974 K 9 E Bottenmina för avstånds- och syftminering 
M7

Laddning: 200 kg hexotonal
Organ 14 användes.

K 10 D Bottenmina för avstånds- och syftminering 
M7

Laddning: 200 kg hexotonal
Organ 8 eller organ 14 användes.

K 10 E Bottenmina för avstånds- och syftminering 
M7

Laddning: 300 kg hexotonal
Organ 8 eller organ 14 användes.

K 10 F Bottenmina för avstånds- och syftminering 
M7

Laddning: 400 kg hexotonal
Organ 8 eller organ 14 användes.

K 10 G Bottenmina för avstånds- och syftminering 
M7

Laddning: 500 kg hexotonal
Organ 8 eller organ 14 användes.

K 10 H Bottenmina för avstånds- och syftminering 
M7

Laddning: 600 kg hexotonal
Organ 8 eller organ 14 användes.

1975 K 13 Flytmina för avstånds- och syftminering 
M7

Minans totalvikt: 380 kg
Organ 13 användes.

Anmärkning: Anskaffningen av delar till Minsystem M7 (dvs manöverapparat, kabel, proppmtr, MGC, K 
9-, K 10- och K 13-mina) gjordes fram till 1988!

Larmslinga eller spaningsslinga
År Typ Operativ användning Kommentarer

1972 S 3 Transistorförstärkare, skrivare

Kommentarer: Larmslinga lades utanför mineringen för att förvarna minspärrtroppen. Spaningsslingan 
lades ut längre från mineringen eller fristående och slinginstrumenteringen S3 installerades ibland i en 
slingstation (bl.a Hemsö, Mälsten och Vinga)

K 9 E

K 10 D
K 10 F
K 10 G
K 10 H

K 10 E

K 13

Samma som K 10 E med 
andra laddningsvikter

K 14

Bilderna är storleksmässigt inte skalenligt återgivna.

K 13

Minor
År Typ Operativ användning Kommentarer

1974 K 9 F. Bottenmina för avstånds- och syftminering
M7

Laddning: 200 kg hexotonal
Organ 14 användes.

K 10 D Bottenmina för avstånds- och syftminering
M7

Laddning: 200 kg hexotonal
Organ 8 eller organ 14 användes.

K 10 F. Bottenmina för avstånds- och syftminering Laddning: 300 kg hexotonal
Organ 8 eller organ 14 användes.M7

K 10 F Bottenmina för avstånds- och syftminering
M7

Laddning: 400 kg hexotonal
Organ 8 eller organ 14 användes.

K 10 G Bottenmina för avstånds- och syftminering Laddning: 500 kg hexotonal
Organ 8 eller organ 14 användes.M7

K 10 H Bottenmina för avstånds- och syftminering
M7

Laddning: 600 kg hexotonal
Organ 8 eller organ 14 användes.

1975 K 13 Flytmina för avstånds- och syftminering
M7

Minans totalvikt: 380 kg
Organ 13 användes.

År Typ Operativ användning Kommentarer
1972 S 3 Transistorförstärkare, skrivare

Anmärkning: Anskaffningen av delar till Minsystem M7 (dvs manöverapparat, kabel, proppmtr, MGC, K
9-, K 10- och K 13-mina) gjordes fram till 1988!

K 9 E

K13

Larmslinga eller spaningsslinga

4 4 ; • \ . .  s e r j " L :
,

k T i l l e ~ i ~ e ~ ~

K 10 E

K14

K 10 D
K 10 F
K 10 G
K 10 H

Samma som K 10 E med
andra laddningsvikter

Kommentarer: Larmslinga lades utanför mineringen för att förvarna minspärrtroppen. Spaningsslingan
lades ut längre från mineringen eller fristående och slinginstrumenteringen S3 installerades ibland i en
slingstation (bl.a Hemsö, Mälsten och Vinga)

Bilderna är storleksmässigt inte skalenligt återgivna.
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Rörlig minspärrtropp 1990 -
År Typ Operativ användning Kommentarer

1992 K 14 Bottenmina för rörlig minspärrtropp Ingår i minsystem M9. Multisensorsystem. 
Byggbar till olika storlekar. Läggs ut med 
stridsbåt 90 H

MAFU
MAFU provsystem vid Mälsten

År System Kommentarer

1982 Hydrofoner Mälsten, från Amlab, Nynäshamn

Slingor Mälsten, S4-2 kanals prototyp

Slingkabel 213 2-ledarkabel med inre blymantel

Landkabel 415 REMO 415, MGC var skarvlåda

Plastskarvningar Polyuretan med härdare i stället för proppar

Prov och försök med egna ubåtar genomfördes våren 1983. Operativ drift sommaren 1983.

MAFU 2 vid Mälsten
År System Kommentarer

1983 Hydrofonarrayer Båda sidor om Mälsten, Racal-bsp.

Slingsystem 8 st söder om Mälsten, S4-10 kanal.

Slingkabel 213 22 km blyarmerad kabel.

Landkabel 415 19 km.

Skarvlåda S4/2 8 st söder om Mälsten.

Radar PS 615 Spärrbataljonens radar användes.

1984 Slingkabel 817 Byte till 8-ledare, vid små djup användes 4-ledare

Hfn 301 Kontroll-, operatörs- och pejlenheter (Fiskars).

1985 TV Dag/nattkamera från Philips/Bildsystem.

Prov och försök med egna ubåtar genomfördes 1983-84. Operativ drift från 1983-10-01.
Slingstationen ”121” var apparatrum för sling, hydrofon och beräkningsdator. Uppe vid utkiken fanns en 
bemannad central med presentationsdator för slingsystemet samt lyssnings- och inspelningsutrustning för 
hydrofon.

MAFU vid Kungsholmen i Karlskrona
År System Kommentarer

1982
1984

Minstationen med larmslingor utnyttjades. Sling-
instrumentering S3 användes vid ubåtsincidenten 
jan 84.

Slingkabel 414 om 10 km.

1982 TV BK anskaffade TV-system JAI från Danmark.

1984 Slinginstrumentering S4-2 kanals prototyp, 2 st

1985 Hfn 30 16 hydrofoner utanför Kungsholmen.

Radar PS615 Spärrbataljonens radar användes.

Slingspole Högkänslig induktionsspole, diameter 1 m.

Slingskrivare och 301 utrustning installerades i utkiken så att optisk spaning och uv-info kunde sam-
ordnas. Omfattande BK prov och försök genomfördes i aug 1985. Målgång gjordes med ubåtar och 
undervattensfarkost R2. Efter omfattande teknisk rapportering av provverksamheten vid Kungshol-
men och Mälsten hos FMV och CM beslöts anskaffning av hydrofon 301, utbyggnad av uteplatser 
till Mälsten, Kungsholmen och Vaxholm samt uppgradering av 31 st minspärrtroppar till typ 1 med 
Hfn 301 och Slingsystem S4 

Rörlig minspärrtropp 1990 -
År Typ Operativ användning Kommentarer

1992 K 14 Bottenmina för rörlig minspärrtropp Ingår i minsystem M9. Multisensorsystem.
Byggbar till olika storlekar. Läggs ut med
stridsbåt 90 H

År System Kommentarer
1982 Hydrofoner Mälsten, från Amlab, Nynäshamn

Slingor Mälsten, S4-2 kanals prototyp
Slingkabel 213 2-ledarkabel med inre blymantel
Landkabel 415 REMO 415, MGC var skarvlåda
Plastskarvningar Polyuretan med härdare i stället för proppar

År System Kommentarer
1983 Hydrofonarrayer Båda sidor om Mälsten, Racal-bsp.

Slingsystem 8 st söder om Mälsten, S4-10 kanal.
Slingkabel 213 22 km blyarmerad kabel.
Landkabel 415 19 km.
Skarvlåda S4/2 8 st söder om Mälsten.
Radar PS 615 Spärrbataljonens radar användes.

1984 Slingkabel 817 Byte till 8-ledare, vid små djup användes 4-ledare
Hfn 301 Kontroll-, operatörs- och pejlenheter (Fiskars).

1985 TV Dag,/nattkamera från Philips/Bildsystem.

År System Kommentarer
1982
1984

Minstationen med larmslingor utnyttjades. Sling-
instrumentering S3 användes vid ubåtsincidenten
jan 84.

Slingkabel 414 om 10 km.

1982 TV BK anskaffade TV-system JAI från Danmark.
1984 Slinginstrumentering S4-2 kanals prototyp, 2 st
1985 Hfn 30 16 hydrofoner utanför Kungsholmen.

Radar PS615 Spärrbataljonens radar användes.
Slingspole Högkänslig induktionsspole, diameter 1 m.
Slingskrivare och 301 utrustning installerades i utkiken så att optisk spaning och uv-info kunde sam-
ordnas. Omfattande BK prov och försök genomfördes i aug 1985. Målgång gjordes med ubåtar och
undervattensfarkost R2. Efter omfattande teknisk rapportering av provverksamheten vid Kungshol-
men och Mälsten hos FMV och CM beslöts anskaffning av hydrofon 301, utbyggnad av uteplatser
till Mälsten, Kungsholmen och Vaxholm samt uppgradering av 31 st minspärrtroppar till typ 1 med
Hfn 301 och Slingsystem S4

MAFU
MAFU provsystem vid Mälsten

Prov och försök med egna ubåtar genomfördes våren 1983. Operativ drift sommaren 1983.

MAFU 2 vid Mälsten

Prov och försök med egna ubåtar genomfördes 1983-84. Operativ drift från 1983-10-01.
Slingstationen "121" var apparatrum för sling, hydrofon och beräkningsdator. Uppe vid utkiken fanns en
bemannad central med presentationsdator för slingsystemet samt lyssnings- och inspelningsutrustning för
hydrofon.

MAFU vid Kungsholmen i Karlskrona
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KAFUS
MAFU övergick till KAFUS från och med 1987. Minspärrtropparnas operatörshjälpedel (Mspto 
typ 1) dvs. slingor, hydrofoner, TV och radar anslöts till KAFUS-centralen där informationen 
sammanställdes i presentationsdator. Uv-systemen flyttas närmare in mot KAFUS-centralen

KAFUS och dess fasta minspärrtroppar typ 1
År System Information Antal Kommentarer

1985 Slingkub KH 3-koordinatspole med 3 för-
stärkare.

1 st Geomagnetisk referens för 
operativ slingbedömning.

1985-1992 Slingsystem S4-2, S4-4 och S4-8 samt SDI 158 kanaler Bandbredd 5 Hz

Slingkabel REOHM 
1020 Blysträng i 
mitten av 10 ledar-
kabeln.

300 km I mängden ingår 414 och 817 
slingkabel.

Landkabel REOM 
415

100 km

Skarvlåda S4/4 För 4-ledare 40

Skarvlåda S4/8 För 8-ledare 60 st

Skarvlåda S4/A2 För 2 slingor till armerad 
landkabel.

20 st

Skarvlåda S4/A8 För 8 slingor till armerad 
landkabel.

12 st Kabel-, propp och skarv-mtrl 
återanskaffas av ResMat

1986 Slingkub Gålö 3-koordinatspole med 3 
förstärkare.

1 st FMV Prov och försök

Slingkub NK 3-koordinatspole med 3 
förstärkare.

1 st Geomagnetisk referens 
för studier av norrsken.

1986-1989 Hydrofon 301 Fiskars 80 st
2-mikr stativ

FSI Fjärrstyrningsinter-face 
styrs från PS-dator.

1988-1991 Undervattensspa-
ningsenheter.

Containrar på uteplatser till 
S-platserna Elmiljö enligt EL-
MAR

Sensorinfo fjärrstyrs från 
central. Vid bemanning styrs 
lokalt.

1988-1992 Radar PN 859 (JCR 
3727 och 3728)

Närspaningsradar (Boatnav) 30 st Ersatte PS 615.

1989-1992 KAFUS S-platser Nya fortifikatoriska byggna-
der. Elmiljö enligt ELMAR.

3 st Operatörs-datorer med 
geografisk indelning.

1989-1994 Minstation intill 
S-plats

Nya fortifikatoriska byggna-
der. Elmiljö enligt ELMAR.

3 st Sensorinfoormation fjärrstyrs 
från central. Vid bemanning 
styrs lokalt.

1989-1995 Mspto typ 1 KAFUS Nya fortifikatoriska byggna-
der. Elmiljö enligt ELMAR.

5 st

1990 KAFUS-PS Presentationsdatorsystem 
med sling-presentation.

5 st Sjökortsunderlag, under-
vattenssensorparametrar, 
krigsdagbok, LAN-system

1992 KOSA KAFUS OperatörsStöd 
Akustik

4 st Analysstöd Akustik/  LOFAR

KAFUS
MAFU övergick till KAFUS från och med 1987. Minspärrtropparnas operatörshjälpedel (Mspto
typ 1) dvs. slingor, hydrofoner, TV och radar anslöts till KAFUS-centralen där informationen
sammanställdes i presentationsdator. Uv-systemen flyttas närmare in mot KAFUS-centralen

År System Information Antal Kommentarer
1985 Slingkub KH 3-koordinatspole med 3 för-

stärkare.
1 st Geomagnetisk referens f ö r

operativ slingbedömning.
1985-1992 Slingsystem S4-2, S4-4 och S4-8 samt SDI 158 kanaler Bandbredd 5 Hz

Slingkabel REOHM
1020 Blysträng i
mitten av 10 ledar-
kabeln.

300 km I mängden ingår 414 och 817
slingkabel.

Landkabel REOM
415

100 km

Skarvlåda S4/4 För 4-ledare 40
Skarvlåda S4/8 För 8-ledare 60 st
Skarvlåda S4/A2 För 2 slingor till armerad

landkabel.
20 st

Skarvlåda S4/A8 För 8 slingor till armerad
landkabel.

12 st Kabel-, propp och skarv-mtrl
återanskaffas av ResMat

1986 Slingkub Gålö 3-koordinatspole med 3
förstärkare.

1 st FMV Prov och försök

Slingkub NK 3-koordinatspole med 3
förstärkare.

1 st Geomagnetisk referens
för studier av norrsken.

1986-1989 Hydrofon 301 Fiskars 80 st
2-mikr stativ

FSI Fjärrstyrningsinter-face
styrs från PS-dator.

1988-1991 Undervattensspa-
ningsenheter.

Containrar på uteplatser t i l l
S-platserna Elmiljö enligt EL-
MAR

Sensorinfo fjärrstyrs från
central. Vid bemanning styrs
lokalt.

1988-1992 Radar PN 859 (JCR
3727 och 3728)

Närspaningsradar (Boatnav) 30 st Ersatte PS 615.

1989-1992 KAFUS S-platser Nya fortifikatoriska byggna-
der. Elmiljö enligt ELMAR.

3 st Operatörs-datorer med
geografisk indelning.

1989-1994 Minstation intill
S-plats

Nya fortifikatoriska byggna-
der. Elmiljö enligt ELMAR.

3 st Sensorinfoormation fjärrstyrs
från central. Vid bemanning
styrs lokalt.

1989-1995 Mspto typ 1 KAFUS Nya fortifikatoriska byggna-
der. Elmiljö enligt ELMAR.

5 st

1990 KAFUS-PS Presentationsdatorsystem
med sling-presentation.

5 st Sjökortsunderlag, under-
vattenssensorparametrar,
krigsdagbok, LAN-system

1992 KOSA KAFUS OperatörsStöd
Akustik

4 st Analysstöd Akustik/ LOFAR

KAFUS och dess fasta minsparrtroppar typ 1

308



309

Andra undervattensbevakningsstationer

Härnö lots vid Härnösand
År Instrumentering Beståndsdelar Antal Kommentarer

1982 Instrumentering S3 Slinginstrumentering med skrivare 2 st

Slingkabel REOM 
1022

S4-2, S4-4 och S4-8 samt SDI 6 km

Landkabel

1985 Instrumentering S4-2 S4-2 kanals med fjärrenhet. Överföring av signaler till NK 
stab.

Ostkustens Örlogsbas (norra spärren)
År Instrumentering Beståndsdelar Antal Kommentarer

1983 Instrumentering S4-2 Prototyp från Mälstensprov 
med fjärrenhet.

1 st Dag/natt TV samt Hfn stång 
(Amlab Nynäshamn)

Slinkabel REOM 
817

6 km

Hfn-array, Landkabel 2 km

1985 Instrumentering S4-2 S4-2 kanals med fjärrenhet 
(serieutförande).

1 st

1988 Slingspolar Kablarna drogs in i 
undervattenshinderstationerna.

4 st

Blekinge kustartilleriförsvar (mätplats syd)
År Instrumentering Beståndsdelar Antal Kommentarer

1984 Instrumentering S4-1 Enkanals slinginstrumentering 
med fjärrenhet.

Undervattenshindersystem
År* Materiel Beståndsdelar Kommentarer

1984 Uvhindersystem BK med flera 
uvhinderstationer (10 fots 
containrar)

Höj- och sänkbara ubåtsnät med 
larm till KH, som kunde styra nä-
ten. Undervattensspaningsstations 
övriga sensorer inrymdes också i 
containern

TV, slingor, Hfn 301 fanns 
också i undervattenshinder-
stationen.

1986 Uvhindersystem ÖrlbO med 
flera uvhinderstationer (10 
fots containrar)

Höj- och sänkbara ubåtsnät med 
larm till Muskö. Funktionsfel 
p.g.a. dålig isolation redan vid ut-
läggning.

TV fanns installerad i under-
vattenshinderstationen.

1988 Uvhindersystem Vaxholm med 
flera Uvhinderstat¬ioner (10 
fots containrar)

Höj- och sänkbara ubåtsnät med 
larm till Vaxholm, som kunde 
styra näten.

TV fanns installerad i under-
vattenshinderstationen.

Fast Minspto typ 1 & 2 samt KAFUS
År Materiel Beståndsdelar Beskrivning

1978 Prototyp Minstn Sandhamn/2 Instrumentering M7 utan sling och 
hfn

Stålskärm 4-7 mm i berg-
anläggning kabelrör av stål.

1979 Minstn Visby GK/2 Instrumentering M4 utan sling och 
hfn

Stålskärm 4-7 mm i berg-
anläggning kabelrör av stål.

Andra undervattensbevakningsstationer

År Instrumentering Beståndsdelar Antal Kommentarer
1982 Instrumentering S3 Slinginstrumentering med skrivare 2 st

Slingkabel REOM
1022

S4-2, S4-4 och S4-8 samt SDI 6 km

Landkabel
1985 Instrumentering S4-2 S4-2 kanals med fjärrenhet. Överföring av signaler till NK

stab.

År Instrumentering Beståndsdelar Antal Kommentarer
1983 Instrumentering S4-2 Prototyp från Mälstensprov

med fjärrenhet.
1 st Dag/natt TV samt Hfn stång

(Amlab Nynäshamn)
Slinkabel REOM
817

6 km

Hfn-array, Landkabel 2 km
1985 Instrumentering S4-2 S4-2 kanals med fjärrenhet

(serieutförande).
1 st

1988 Slingspolar Kablarna drogs in i
undervattenshinderstationerna.

4 st

År Instrumentering Beståndsdelar Antal Kommentarer
1984 Instrumentering S4-1 Enkanals slinginstrumentering

med fjärrenhet.

År* Materiel Beståndsdelar Kommentarer
1984 Uvhindersystem BK med flera

uvhinderstationer (10 fots
containrar)

Höj- och sänkbara ubåtsnät med
larm till ICH, som kunde styra nä-
ten. Undervattensspaningsstations
övriga sensorer inrymdes också i
containern

TV, slingor, Hfn 301 fanns
också i undervattenshinder-
stationen.

1986 Uvhindersystem ÖrlbO med
flera uvhinderstationer (10
fots containrar)

Höj- och sänkbara ubåtsnät med
larm t i l l  Muskö. Funktionsfel
p.g.a. dålig isolation redan vid ut-
läggning.

TV fanns installerad i  under-
vattenshinderstationen.

1988 Uvhindersystem Vaxholm med
flera Uvhinderstat,ioner (10
fots containrar)

Höj- och sänkbara ubåtsnät med
larm t i l l  Vaxholm, som kunde
styra näten.

TV fanns installerad i  under-
vattenshinderstationen.

År Materiel Beståndsdelar Beskrivning
1978 Prototyp Minstn Sandhamn/2 Instrumentering M7 utan sling och

hfn
Stålskärm 4-7 mm i berg-
anläggning kabelrör av stål.

1979 Minstn Visby GK/2 Instrumentering M4 utan sling och
hfn

Stålskärm 4-7 mm i berg-
anläggning kabelrör av stål.

Härnö lots vid Härnösand

Ostkustens Örlogsbas (norra spärren)

Blekinge kustartilleriförsvar (mätplats syd)

Undervattenshindersystem

Fast Minspto typ 1 &  2 samt KAFUS
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År Materiel Beståndsdelar Beskrivning

1982 Minstn Björkö GbK/2 Instrumentering M7 utan sling och 
hfn

Stålskärm 4-7 mm i berg-
anläggning kabelrör av stål.

1983 Minstn Halmstad GbK/2 Instrumentering M4 utan sling och 
hfn

Stålskärm 4-7 mm i berg-
anläggning kabelrör av stål.

1984 Minstn Sundsvall NK/1 Instrumentering M4 utan sling och 
hfn

Stålskärm 4-7 mm i berg-
anläggning kabelrör av stål.

1986 Minstn Karlshamn BK/2 Instrumentering M4 utan sling och 
hfn

Stålskärm 4-7 mm i berg-
anläggning kabelrör av stål.

1987 Minstn Måsknuv SK/KAFUS Instrumentering M4 utan sling och 
hfn

Stålskärm 4-7 mm i berg-
anläggning kabelrör av stål.

1988 Minstn Mälsten SK/KAFUS Instrumentering M4 utan sling och 
hfn

Stålskärm 4-7 mm i berg-
anläggning kabelrör av stål.

1988 Minstn Vaxholm SK/KAFU Instrumentering M4 utan sling och 
hfn

Containrar för minstn, el och 
förlägg ning av kabelrör av 
CuNi.

1990 Minstn KH MarinBS/KAFUS Instrumentering M4 utan sling och 
hfn

Stålskärm 4-7 mm i bergan-
läggning kabelrör av CuNi.

1992 Minstn Bråviken MBO/2 Instrumentering M4 utan sling och 
hfn

Containrar för minstn, el och 
förlägg ning av kabelrör av po-
lyeten.

1995 Minstn Knarren MKV/1 Instrumentering M4 utan sling och 
hfn

Containrar för minstn, el och 
förlägg ning av kabelrör av po-
lyeten.

1998 Minstn Ryssnäs FMB/1 Instrumentering M4 utan sling och 
hfn

Containrar för minstn, el och 
förlägg ning, dessa kan tas ut, 
av kabelrör av polyeten.

1999 Minstn Slite FMB/2 Instrumentering M4 utan sling och 
hfn

Containrar för minstn, el och 
förlägg ning av kabelrör av po-
lyeten.

Övrig minstationsmateriel
Övrig minstationsmateriel

År Materiel Beskrivning Kommentar

1978 Strålkastare 122 Strålkastare för minspärrtropp Delad anskaffning med robot 
52

1980 Periskopstyrning Styrning av strålkastare 122 från 
periskop 63B, 63, 52, 45

Strålkastaren följde perisko-
pets hårkors.

1981 Periskop 63 B Nytillverkning av periskop 63. Toppdelar, nederdelar och re-
servdelar.

1985 UHL-90 50 st Undhållsladdningssystem till TB 
90

Högsta el- och ammunitions-
säkerhet.

1987 Radar Decca 31 st Närspaningsradar till fast Min-
spärrtropp

KAFUS minstationer och Min 
90 hade radar PN 859.

Utläggningsmateriel (Mul 20 och 600-båtar)
År Materiel Beskrivning/antal Kommentar

1983 Sjöuggla 6 st Med griparm, sonar.

Övrig minstationsmateriel
Övrig minstationsmateriel

År Materiel Beståndsdelar Beskrivning
1982 Minstn Björkö GbK/2 Instrumentering M7 utan sling och

hfn
Stålskärm 4-7 mm i berg-
anläggning kabelrör av stål.

1983 Minstn Halmstad GbK/2 Instrumentering M4 utan sling och
hfn

Stålskärm 4-7 mm i berg-
anläggning kabelrör av stål.

1984 Minstn Sundsvall NK/1 Instrumentering M4 utan sling och
hfn

Stålskärm 4-7 mm i berg-
anläggning kabelrör av stål.

1986 Minstn Karlshamn BK/2 Instrumentering M4 utan sling och
hfn

Stålskärm 4-7 mm i berg-
anläggning kabelrör av stål.

1987 Minstn Måsknuv SK/KAFUS Instrumentering M4 utan sling och
hfn

Stålskärm 4-7 mm i berg-
anläggning kabelrör av stål.

1988 Minstn Mälsten SK/KAFUS Instrumentering M4 utan sling och
hfn

Stålskärm 4-7 mm i berg-
anläggning kabelrör av stål.

1988 Minstn Vaxholm SK/KAFU Instrumentering M4 utan sling och
hfn

Containrar för minstn, el och
förläggning a v  kabelrör a v
CuNi.

1990 Minstn KH MarinBS/KAFUS Instrumentering M4 utan sling och
hfn

Stålskärm 4-7 mm i  bergan-
läggning kabelrör av CuNi.

1992 Minstn Bråviken MBO/2 Instrumentering M4 utan sling och
hfn

Containrar för minstn, el och
förläggning av kabelrör av po-
lyeten.

1995 Minstn Knarren MKV/1 Instrumentering M4 utan sling och
hfn

Containrar för minstn, el och
förläggning av kabelrör av po-
lyeten.

1998 Minstn Ryssnäs FMB/1 Instrumentering M4 utan sling och
hfn

Containrar för minstn, el och
förläggning, dessa kan tas ut,
av kabelrör av polyeten.

1999 Minstn Slite FMB/2 Instrumentering M4 utan sling och
hfn

Containrar för minstn, el och
förläggning av kabelrör av po-
lyeten.

År Materiel Beskrivning Kommentar
1978 Strålkastare 122 Strålkastare för minspärrtropp Delad anskaffning med robot

52
1980 Periskopstyrning Styrning av strålkastare 122 från

periskop 63B, 63, 52, 45
Strålkastaren följde perisko-
pets hårkors.

1981 Periskop 63 B Nytillverkning av periskop 63. Toppdelar, nederdelar och re-
servdelar.

1985 UHL-90 50 st Undhållsladdningssystem t i l l  T B
90

Högsta el- och ammunitions-
säkerhet.

1987 Radar Decca 31 st Närspaningsradar t i l l  fast Min-
spärrtropp

KAFUS minstationer och Min
90 hade radar PN 859.

År Materiel Beskrivning/antal Kommentar
1983 Sjöuggla 6 st Med griparm, sonar.

Utläggningsmateriel (Mul 20 och 600-båtar)
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1984 Side scan sonar Klein/6 st Ger bottenprofiler.

1985 Precisionsnavigeringssystem 
Miniranger.

Motorola/6 st Med tre sändarstationer.

Kabelpositionssystem Reelotech/6 st Integrerad med 
positionssystemen.

1986 Dykarmoped 2 st till BK För 2 dykare.

1987 Kabelpossitionssystem 6 st Övervakar kabellängd för 
olika positioner.

Mantis Bemannad undervattensfar-
kost.

1989 Undervattenspossitionssyste-
met Sjöugglan

Furusund/1 st Speciellt scanningsystem.

Projekt Utveckling Prov och försök
År Materiel/aktivitet Beskrivning

1979-
2004

Åsk-/EMP-provning 6 st av ovanstående minstationer har provats av FMV-Prov:s EMP-
experter. Mtrl har provats i EMP-simulatorn i Linköping.

1981-2001 Chockprovning NK 
ELMAR-handbok

Sprängprov utfördes årligen mot uv-materiel för att utvärdera me-
kaniskt hållfasthet och sensorers chocktider och spaningsfunktion.

 -1994 Fjärderholmsförsök Heliumläcksökare, som uppmäter heliumläckaget. Tätkravet ges av 
mgden vatten som en torkmedelpåse suger upp för KA-mtrl på 12 
år. Helium tränger igenom en läcka 100 ggr bättre än vatten.

1991-
1998

KUMFO-försök FOA och FMV utvecklade och utvärderade magnetiska och elek-
triska sensorer. Målgång med fartyg, uv-farkoster.

1991-2006 FORMA-försök FOA Revoltionary Military Affairs: FMV och FOA utprovade un-
dervattenssensorers funktion mot flygplan, helikoptrar och robotar 
alldeles ovanför vattenytan.

2002-2005 MUSS Mätningar UndervattenSpaningsSystem. Specifikation med realiser-
barhetsstudie har gjorts för en flyttbar undervattensspaningscontai-
ner av aluminium som kan fraktas med Herculesplan.

2004 FOS Fjärrstyrd Optisk Sensor dvs ett väderskyddat TV-system med rut-
spolning och -torkning, periskophuvliknande design ger gott meka-
niskt  och ELMAR/EMP-skydd. Dag/natt-kamera.

2005 Fiberöverföring Från KAFUS huvudsystem Signalöverföring av hfn, sling, radar och 
optisk bild.

2006 NBF-prov Nätverks Baserat Försvar: Uvsystem 01 mållägeöverföring

Kvarvarande system som för arvet efter kustartilleriet vidare
År Materiel/aktivitet Beskrivning

1992 Minsystem M9 Rörligt minsystem för snabb utläggning. Hanteras av amfibiegör-
band med stridsbåt 90 H

1994 Sonar 618 Spaningssystem med 3 st hydrofoner, låg- och högfrekvent analys-
del, pejlingsmöjlighet.

1995-2007 M7 mod/serieutveckling Multisensorsystem för både KA/Amf:s och Flottans minvapen. 
Provsystem med K10 och K13 MGC och M7:s kabelsystem samt 
F22 (F23) och F8. Amsäkerhet och miljösäkerhet av högsta dignitet!

2001 Undervattenssystem 01 Signaler från KAFUS huvudsystem vid S-platserna; analys på en 
plats

Projekt Utveckling Prov och försök

1984 Side scan sonar Klein/6 st Ger bottenprofiler.
1985 Precisionsnavigeringssystem

Miniranger.
Motorola/6 st Med tre sändarstationer.

Kabelpositionssystem Reelotech/6 st Integrerad med
positionssystemen.

1986 Dykarmoped 2 st till BK För 2 dykare.

1987 Kabelpossitionssystem 6 st Övervakar kabellängd för
olika positioner.

Mantis Bemannad undervattensfar-
kost.

1989 Undervattenspossitionssyste-
met Sjöugglan

Furusund/1 st Speciellt scanningsystem.

År Materiel/aktivitet Beskrivning
1979-
2004

Åsk-/EMP-provning 6 st av ovanstående minstationer har provats av FMV-Prov:s EMP-
experter. Mtrl har provats i EMP-simulatorn i Linköping.

1981-2001 Chockprovning NK
ELMAR-handbok

Sprängprov utfördes årligen mot uv-materiel för att utvärdera me-
kaniskt hållfasthet och sensorers chocktider och spaningsfunktion.

-1994 Fjärderholmsförsök Heliumläcksökare, som uppmäter heliumläckaget. Tätkravet ges av
mgden vatten som en torkmedelpåse suger upp för KA-mtrl på 12
år. Helium tränger igenom en läcka 100 ggr bättre än vatten.

1991-
1998

KUMFO-försök FOA och FMV utvecklade och utvärderade magnetiska och elek-
triska sensorer. Målgång med fartyg, uv-farkoster.

1991-2006 FORMA-försök FOA Revoltionary Military Affairs: FMV och FOA utprovade un-
dervattenssensorers funktion mot flygplan, helikoptrar och robotar
alldeles ovanför vattenytan.

2002-2005 MUSS Mätningar UndervattenSpaningsSystem. Specifikation med realiser-
barhetsstudie har gjorts för en flyttbar undervattensspaningscontai-
ner av aluminium som kan fraktas med Herculesplan.

2004 FOS Fjärrstyrd Optisk Sensor dvs ett väderskyddat TV-system med rut-
spolning och -torkning, periskophuvliknande design ger gott meka-
niskt och ELMAR/EMP-skydd. Dag/natt-kamera.

2005 Fiberöverföring Från KAFUS huvudsystem Signalöverföring av hfn, sling, radar och
optisk bild.

2006 NBF-prov Nätverks Baserat Försvar: Uvsystem 01 mållägeöverföring

År Materiel/aktivitet Beskrivning
1992 Minsystem M9 Rörligt minsystem för snabb utläggning. Hanteras av amfibiegör-

band med stridsbåt 90 H
1994 Sonar 618 Spaningssystem med 3 st hydrofoner, låg- och högfrekvent analys-

del, pejlingsmöjlighet.
1995-2007 M7 mod/serieutveckling Multisensorsystem för både KA/Amf:s och Flottans minvapen.

Provsystem med K10 och K13 MGC och M7:s kabelsystem samt
F22 (F23) och F8. Amsäkerhet och miljösäkerhet av högsta dignitet!

2001 Undervattenssystem 01 Signaler från KAFUS huvudsystem vid S-platserna; analys på en
plats

Kvarvarande system som för arvet efter kustartilleriet vidare
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MD / MK
/ÖrlB

1959 1964 1974 1980 1990

Norrland HKR 6 Drottning 
Victoria

HM 8 Marina
HM 21 Apollo
HM 12 Royal Board
HM 18 EOS III (vägfärja)

HM 18 Scania
2.minftgflj
HM 8 Betula
HM 12 Hamlet
HM 13 Johan Månsson
HM 21 Ofelia

HM 18 Scania
2. minftgflj
HM 8 Betula
HM 12 Hamlet
7.minftgflj
HM 13 Johan Månsson
HM 16 Stella Scarlett
HM 21 Ofelia

2.minftgflj
Isbrytaren Oden
HM 21

Ostkusten HMS Älvsnabben HMS Älvsnabben
HM 10 Thjelvar 
(utgick1965)
HM 14 Gotlänningen
HM 24 under byggnad
HM 25 under byggnad

1.minftgflj
HMS Älvsborg
HM 14 Diana
HM 24 Gotlandia
4.minftgflj
HMS Visborg
HM 25 Johan Nordenankar
HM 26 Polhem

4.minftgflj
HMS Visborg
HM 25 Johan Nordenankar
HM 26 Polhem

1.minftgflj
HMS Älvsborg
Isbrytaren Ymer
Isbrytaren Atle
Isbrytaren Frej
4.minftgflj
HMS Visborg
Johan Nordenankar
Isbrytaren Njord

Sydkusten HKR 8 Christoffer 
Polhem

HM 15 Dragör
HM 16 Limhamn
HM 19 Dana Scarlett
HM 20 Carola
HM 22 Drogden

5.minftgflj
HMS Älvsnabben
HM 19 Dana Scarlett
HM 20 Carola
6.minftgflj
HM 22 Drogden
HM 27 Saltholm

5.minftgflj
HMS Älvsnabben/ Carlskrona
HM 15 Nils Dacke
HM 19 Svea Scarlett
HM 20 Regula
6.minftgfl
HM 22 Drogden
HM 27 Saltholm

5.minftgflj
HMS Carlskrona
Isbrytaren Tor
HM 51
HM 52
HM 53
6.minftgfl
HM 61
HM 62

Västkusten HKR 10 Prinsessan 
Margaretha

HM 11 Prinsessan 
Christina
HM 12 Prinsessan 
Margaretha
HM 23 under byggnad

3.minftgflj
HM 11 Prinsessan Desirée
HM 17 Kronprins 
Carl Gustaf
HM 23 Prinsessan Christina

3.minftgflj
HM 9 Stena Jutlandica
HM 11 Prinsessan Desirée
HM 17 Europafärjan III
HM 23 Prinsessan Christina

3.minftgfl
HM 32

MD / MK
/ÖrlB

1959 1964 1974 1980 1990

Norrland HKR 6 Drottning
Victoria

HM 8 Marina
HM 21 Apollo
HM 12 Royal Board
HM 18 EOS III (vägfärja)

HM 18 Scania
2.minftgflj
HM 8 Betula
HM 12 Hamlet
HM 13 Johan Månsson
HM 21 Ofelia

HM 18 Scania
2. minftgfij
HM 8 Betula
HM 12 Hamlet
7.minft2; j
HM 13 Johan Månsson
HM 16 Stella Scarlett
HM 21 Ofelia

2.minftgflj
Isbrytaren Oden
HM 21

Ostkusten HMS Älvsnabben HMS Älvsnabben
FIM 10 Thjelvar
(utgick1965)
HM 14 Gotlänningen
FIM 24 under byggnad
HM 25 under byggnad

1.minftgfij
HMS Älvsborg
HM 14 Diana
HM 24 Gotlandia
4.minftgflj
HMS Visborg
HM 25 Johan Nordenankar
HM 26 Polhem

4.minftgflj
HMS Visborg
HM 25 Johan Nordenankar
HM 26 Polhem

1.minftgflj
HMS Älvsborg
Isbrytaren Ymer
Isbrytaren Atle
Isbrytaren Frej
4.minftgflj
HMS Visborg
Johan Nordenankar
Isbrytaren Njord

Sydkusten HKR 8 Christoffer
Polhem

FIM 15 Dragör
l I M  16 Limhamn
HM 19 Dana Scarlett
HM 20 Carola
HM 22 Drogden

5.minftgflj
HMS Älvsnabben
HM 19 Dana Scarlett
HM 20 Carola
6.minftgflj
HM 22 Drogden
HM 27 Saltholm

5.minftgflj
HMS Älvsnabben/ Carlskrona
HM 15 Nils Dacke
HM 19 Svea Scarlett
HM 20 Regula
6.minftgfl
HM 22 Drogden
HM 27 Saltholm

5.minftgflj
HMS Carlskrona
Isbrytaren Tor
HM 51
HM 52
HM 53
6.minftgfl
HM 61
HM 62

Västkusten HKR 10 Prinsessan
Margaretha

FIM 11 Prinsessan
Christina
FIM 12 Prinsessan
Margaretha
FIM 23 under byggnad

3.minftgflj
FIM 11 Prinsessan Desiree
FIM 17 Kronprins
Carl Gustaf
HM 23 Prinsessan Christina

3.minftgfij
HM 9 Stena Jutlandica
HM 11 Prinsessan Desiree
HM 17 Europafärjan III
HM 23 Prinsessan Christina

3.minftgfl
HM 32
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Kustartilleriets minsystem – en översikt

Redovisningen av svensk minmateriel har inte ambitionen att i detalj 
beskriva de minsystem med instrumenteringar, som framtagits för att 
kontrollera och manövrera de kontrollerbara mineringarna. Eftersom 
ändå benämningarna på dessa används i boken, lämnas här en kort 
översikt över de minsystem, som varit i bruk fram till avvecklingen av 
kustartilleriet och som ännu är i bruk för befintligt amfibieförband.
Med fast minsystem avses en minering, som läggs ut stationärt på en 
förberedd plats. Mineringen ansluts till en väl skyddad minstation, 
som vanligtvis är nersprängd i berg. Med rörligt minsystem avses en 
minering, som läggs ut med kort varsel och på plats där den för till-
fället behövs. Ingen fast minstation finns i land, utan minstationens 
personal grupperar sig med manöverapparat på lämplig plats med 
bästa möjliga skydd och goda övervakningsmöjligheter. Mineringen 
kan relativt enkelt bärgas, för att sedan läggas ut på annan plats. Ob-
servera att det moderna begreppet rörligt minsystem inte har samma 
betydelse som rörliga minor i slutet av 1800-talet (stångminor, släp-
minor, självgående minor).  

M/Ä 
Detta var en syftminering, som fordrade optisk sikt. Såväl botten- 
som flytminor kunde utnyttjas. Systemet användes främst i trånga 
inlopp, där antalet minor per minlinje var högst tre. Alla minor i lin-
jen tändes på en gång med en knivströmbrytare. Instrumenteringens 
tillkomstår är inte närmare undersökt, men den utnyttjades för den 
första fasta minering, som lades ut i Oxdjupet utanför Vaxholm år 
1912. M/Ä var ännu i bruk under 1970-talet.

M/42 
Detta system var den första minstationsinstrumenteringen för fast 
minspärrtropp, som medgav utnyttjande av minor med avståndsver-
kande organ, typ induktionsspole. M/42 togs fram av ASEA i Västerås 
som en följd av att ASEA hade utvecklat Svampen eller det Magnetis-
ka hornet för flytmina M/K:1 och senare även för bottenmina M/K:2.

Bilaga 3Bilaga 3

Kustartilleriets minsystem — en översikt
Redovisningen av svensk minmateriel har inte ambitionen att i detalj
beskriva de minsystem med instrumenteringar, som framtagits för att
kontrollera och manövrera de kontrollerbara mineringarna. Eftersom
ändå benämningarna på dessa används i boken, lämnas här en kort
översikt över de minsystem, som varit i bruk fram till avvecklingen av
kustartilleriet och som ännu är i bruk för befintligt amfibieförband.
Med fast minsystem avses en minering, som läggs ut stationärt på en
förberedd plats. Mineringen ansluts till en väl skyddad minstation,
som vanligtvis är nersprängd i berg. Med rörligt minsystem avses en
minering, som läggs ut med kort varsel och på plats där den för till-
fället behövs. Ingen fast minstation finns i land, utan minstationens
personal grupperar sig med manöverapparat på lämplig plats med
bästa möjliga skydd och goda övervakningsmöjligheter. Mineringen
kan relativt enkelt bärgas, för att sedan läggas ut på annan plats. Ob-
servera att det moderna begreppet rörligt minsystem inte har samma
betydelse som rörliga minor i slutet av 1800-talet (stångminor, släp-
minor, självgående minor).

MIA
Detta var en syftminering, som fordrade optisk sikt. Såväl botten-
som flytminor kunde utnyttjas. Systemet användes främst i trånga
inlopp, där antalet minor per minlinje var högst tre. Alla minor i lin-
jen tändes på en gång med en knivströmbrytare. Instrumenteringens
tillkomstår är inte närmare undersökt, men den utnyttjades för den
första fasta minering, som lades ut i Oxdjupet utanför Vaxholm år
1912. M/Ä var ännu i bruk under 1970-talet.

M/42
Detta system var den första minstationsinstrumenteringen för fast
minspärrtropp, som medgav utnyttjande av minor med avståndsver-
kande organ, typ induktionsspole. M/42 togs fram av ASEA i Västerås
som en följd av att ASEA hade utvecklat Svampen eller det Magnetis-
ka hornet för flytmina M/K:1 och senare även för bottenmina M/K:2.
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Minsystem M1 
Systemet var avsett som syftminering eller syft-/slingminering för fasta 
mineringar med botten- och eller flytminor utan sensorer. M1/MS2, 
ursprungligen benämnt minstationsinstrumentering M/51, medgav 
utnyttjande av en minslinga framför respektive minlinje för indike-
ring av fartygspassage. Slingan utgjorde ett gemensamt avståndsor-
gan för en grupp med upp till åtta minor. Vid översegling gav fartygen 
upphov till en induktionsström i slingan. Strömmen registrerades av 
en vridspolegalvanometer. Systemet erfordrade inte optisk sikt, men 
kunde utnyttjas effektivare om minspärrtroppchefen hade möjlighet 
att bestämma tändningstillfället med hjälp av syftning. Endast manu-
ell tändning var möjlig. 

Minsystem M2 
Systemet var avsett för stötmineringar och utnyttjade Instrumente-
ring M/50 – senare benämnt Mininstrumentering M2. Erforderligt 
antal reläboxar kunde anslutas till vardera 12 minor. Kännetecknan-
de för denna instrumentering var att det fanns en kvicksilvervagga, 
vars uppgift var att armera mineringen. Genom att föra manöver-
boxens manöver-kontrollomkopplare i läge ”Man”, slog kvicksilver-
vaggan över och slöt kontakter, som kopplade in tändbatteriet och 
mineringen blev armerad

Minsystem M3 
Detta system ersatte M/42 i slutet av 1950-talet. Transistorer hade 
nu gjort intåg i minsystemens elektronik. Systemet utnyttjades för 
fasta minspärrtroppar och endast med bottenminor, försedda med 
induktionsorgan. Vid normalförfarande erfordrades inte optisk sikt. 
Minan gav vid påverkan en signal, som registrerades på en lamptablå 
i minstationen. Med hjälp av denna indikering samt i vissa fall syft-
ning, tände minspärrtroppchefen överseglad(e) mina (minor). Om 
indikering inte erhölls, kunde troppchefen spränga mineringen som 
syftminering, varvid hel eller del av minlinjen sprängdes.

Minsystem M I
Systemet var avsett som syftminering eller syft-/slingminering för fasta
mineringar med botten- och eller flytminor utan sensorer. M1/MS2,
ursprungligen benämnt minstationsinstrumentering M/51, medgav
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ring av fartygspassage. Slingan utgjorde ett gemensamt avståndsor-
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kunde utnyttjas effektivare om minspärrtroppchefen hade möjlighet
att bestämma tändningstillfället med hjälp av syftning. Endast manu-
ell tändning var möjlig.

Minsystem M2
Systemet var avsett för stötmineringar och utnyttjade Instrumente-
ring M/50 — senare benämnt Mininstrumentering M2. Erforderligt
antal reläboxar kunde anslutas till vardera 12 minor. Kännetecknan-
de för denna instrumentering var att det fanns en kvicksilvervagga,
vars uppgift var att armera mineringen. Genom att föra manöver-
boxens manöver-kontrollomkopplare i läge "Man", slog kvicksilver-
vaggan över och slöt kontakter, som kopplade in tändbatteriet och
mineringen blev armerad

Minsystem M3
Detta system ersatte M/42 i slutet av 1950-talet. Transistorer hade
nu gjort intåg i minsystemens elektronik. Systemet utnyttjades för
fasta minspärrtroppar och endast med bottenminor, försedda med
induktionsorgan. Vid normalförfarande erfordrades inte optisk sikt.
Minan gav vid påverkan en signal, som registrerades på en lamptablå
i minstationen. Med hjälp av denna indikering samt i vissa fall syft-
ning, tände minspärrtroppchefen överseglad(e) mina (minor). Om
indikering inte erhölls, kunde troppchefen spränga mineringen som
syftminering, varvid hel eller del av minlinjen sprängdes.
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Minsystem M4
Systemet M4 infördes i början av 1960-talet. Elektroniken hade nu 
helt transistoriserats. Med en omkopplare fanns nu också möjlig-
het att ställa in minsensorernas känslighet, beroende på förväntad 
måltyp. Vid automatisk tändning sprängdes den eller de minor, som 
erhöll fullständig påverkan från passerande mål. Manuell tändning 
kunde göras av enskild(a) minor eller hel mingrupp. M4 har under 
åren gjort sig känt som ett mycket driftsäkert system. I samband med 
jakten på främmande ubåtar under 1980-talet, genomfördes en mo-
dernisering av c:a 50% av antalet system, innebärande möjlighet att 
indikera mål med än svagare magnetism.

Minsystem M5  
Även detta system var avsett för fasta minspärrtroppar med botten-
minor. Systemet var konstruerat för att kunna göra mineringen okon-
trollerbar, om man blev tvungen att överge minstationen. En stor del 
av elektroniken var därför monterad i en stor reläcentral, som ut-
gjorde förbindelsen mellan minstationens manöverapparat och de 
olika mingrupperna. Reläcentralen var placerad i sjön, vilket under-
hållsmässigt inte var helt problemfritt. Så småningom lyftes centralen 
i land och placerade på väggen i minstationen. En mingrupp med 
fyra minor kunde arrangeras så att minor med sensor placerades 
framför minor utan sensor. Vid fartygspassage påverkades sensorn 
i den första minan och med viss fördröjning, svarande mot målets 
förflyttning, tändes den andra. Minan med sensor fanns då kvar för 
att kunna tända mot nästa fartygsmål.

Minsystem M6 
Detta var ett system för rörlig minspärrtopp. Systemet byggde på 
magnetisk sondteknik och kunde göras okontrollerbart. I systemet 
användes de för ändamålet särskilt konstruerade minorna K 11 och 
K 12. Minorna sammankopplades till minband med upp till sex mi-
nor i varje band. I respektive band utnyttjades antingen K 11 eller K 
12. Minornas avståndsorgan av typ skillnadssond gav vid överseg-
ling upphov till en signal, som registrerades på manöverapparaten. 

Minsystem M4
Systemet M4 infördes i början av 1960-talet. Elektroniken hade nu
helt transistoriserats. Med en omkopplare fanns nu också möjlig-
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Minsystem MS
Även detta system var avsett för fasta minspärrtroppar med botten-
minor. Systemet var konstruerat för att kunna göra mineringen okon-
trollerbar, om man blev tvungen att överge minstationen. En stor del
av elektroniken var därför monterad i en stor reläcentral, som ut-
gjorde förbindelsen mellan minstationens manöverapparat och de
olika mingrupperna. Reläcentralen var placerad i sjön, vilket under-
hållsmässigt inte var helt problemfritt. Så småningom lyftes centralen
i land och placerade på väggen i minstationen. En mingrupp med
fyra minor kunde arrangeras så att minor med sensor placerades
framför minor utan sensor. Vid fartygspassage påverkades sensorn
i den första minan och med viss fördröjning, svarande mot målets
förflyttning, tändes den andra. Minan med sensor fanns då kvar för
att kunna tända mot nästa fartygsmål.

Minsystem M6
Detta var ett system för rörlig minspärrtopp. Systemet byggde på
magnetisk sondteknik och kunde göras okontrollerbart. I systemet
användes de för ändamålet särskilt konstruerade minorna K 11 och
K 12. Minorna sammankopplades till minband med upp till sex mi-
nor i varje band. I respektive band utnyttjades antingen K 11 eller K
12. Minornas avståndsorgan av typ skillnadssond gav vid överseg-
ling upphov till en signal, som registrerades på manöverapparaten.
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Troppchefen kunde tända enskild mina genom automatisk tändning 
eller helt minband manuellt.

Minsystem M7
M7 började bli operativt omkring 1970. Med M7 infördes möjlighet 
att blanda botten- och flytminor i samma minlinje. Alla minorna var 
försedda med egna avståndsorgan med mycket hög känslighet. Varje 
mina kunde tändas enskilt, antingen automatiskt eller manuellt. Lik-
som M4 fick M7 en renässans i anslutning till 1980-talets ubåtsjakt 
och moderniseringar infördes, främst vad avsåg systemets känslighet. 
M7 planerades för ersättning av ett nytt system M8, men försvars-
maktens ekonomi bromsade denna utveckling. M7 fick därför leva 
vidare och ännu i slutet av 1980-talet - 20 år efter påbörjandet - be-
ställdes nya M7 för att avlösa äldre system. I slutet av 1990-talet 
beställdes en genomgripande totalmodernisering, M7 Mod, innebä-
rande en avsevärd förbättring av minornas möjligheter att utnyttjas 
såväl för en allsidig spaning som för vapeninsats. Moderniseringen 
var så genomgripande att det egentligen var ett helt nytt system, var-
för det övervägdes att benämna systemet M8 i stället för det M8, som 
aldrig blev genomfört.

Minsystem M8 
M8 var ett fast minsystem och var ett projekt i början av 1980-talet, 
som aldrig fullföljdes.

Minsystem M9 
Rörligt minsystem för kustartilleriets amfibiebataljoner, som infördes 
omkring 1995. Stridsbåt 90H specialanpassades för att kunna lägga 
ut systemet. Systemet utgörs av bottenminor med laddning i modu-
lenheter, som kan byggas ihop till önskad laddningsstorlek. Sensor-
systemet utgörs av ett flertal olika sensortyper. Varje enskild mina har 
sin egen förbindelse med en för varje minering gemensam manöver-
apparat. Operatören kan härigenom kommunicera med varje mina 
för att ställa in minelektronikens funktion, beroende på förväntad 
måltyp. Likaså kan sensorernas funktion avläsas av operatören och 
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maktens ekonomi bromsade denna utveckling. M7 fick därför leva
vidare och ännu i slutet av 1980-talet - 20 år efter påbörjandet - be-
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för det övervägdes att benämna systemet M8 i stället för det M8, som
aldrig blev genomfört.
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utnyttjas för undervattensspaning. Mineringen kan göras okontrol-
lerbar, om den måste överges.  Minorna kan bärgas, återställas och 
läggas ut 

Minsystem M10
Detta var kustartilleriets sista minsystemprojekt. Projektet drevs un-
der 1990-talet. Systemet skulle bygga på målsökande minor, vilka 
skulle kunna ligga utanför räckvidden för minröjande enheter. Rea-
liserbarhetsstudier genomfördes och planerna var långt framskridna 
när försvarsmaktens ominriktning medförde att invasionsförsvaret 
avvecklades och projektet dog ut. Grundläggande tankar och idéer 
kan i stället utnyttjas för andra, framtida undervattensvapensystem.  
Grunden till M10 lades redan vid utvecklingen av M9. Ett av alterna-
tiven var då en målsökande mina, kallat projekt P85, men osäkerhe-
terna var för stora, varför M9 utvecklades som ett modernt, konven-
tionellt minsystem. Inför M10 hade vissa utvecklingssteg tagits, som 
skulle medge att målsökande minor skulle kunna utvecklas.
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skulle kunna ligga utanför räckvidden för minröjande enheter. Rea-
liserbarhetsstudier genomfördes och planerna var långt framskridna
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skulle medge att målsökande minor skulle kunna utvecklas.
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Stamfartyg/enheter med speciell anpassning för minfällning
 STÅNGMINBÅTAR

Typ LxBxD Ton Fart År Anm

(Minbåt, projekt) L 29 fot 1869 ”Minbåt af jern för handdrift”

Spring 21 x 2,5 x 0,7 5,3 12 1875-1899 Inköpt från England

Minbåt 2 15 x 2,7 x 1,0 12 7 1877-1886 Minbåt 2 - 7 är svensktillverkade,

Minbåt 3 - 7 20,5 x3,6 x1,3 20 9,5 1877-1886 pris c:a 30.000 kr. N:o 7 vattenstr-
åldrift

MINUTLÄGGARE för kustartilleriet

Handminefartget 
Gunhild

33 x 6,7 x 2,4 158 8,6 1892-1918 Fd kanonångslup från 1863. Min-
sprängd vid Skagen 1918.

Ångkranpråm 1 20 x 5 x 1,5 92 6,5 1875-1923 Benämningen MUL 1 erhölls 1920

Ångkranpråm 2-8 21,4 x5,6 x1,9 108 6,5 1877-1956 Benämningen MUL 2 - 8 erhölls 1920

Ångkranpråm 9 25 x 5,8 x 1,6 120 9 1912-1957 Benämningen MUL 9 erhölls 1920

MUL 10 25 x 5,6 x 1,9 158 9,5 1939-1970

MUL 11 Kalvsund 27 x 7,2 x 1,5 175 10 1946-2001

MUL 12 Arkösund 31,2 x7,4 x1,8 245 10,5 1953-2009 Serien genomgick omfattande moder-
nisering omkring 1990 som ersättning 
för inställd, ny serie.

MUL 13 Kalmarsund ” - ” - ” - 1953- ”-

MUL 14 Alnösund ” - ” - ” - 1954-1996 ”-

MUL 15 Grundsund ” - ” - ” - 1954- ”-

MUL 16 Fårösund ” - ” - ” - 1957-1992 ”-

MUL 17 Skramsösund ” - ” - ” - 1957-2002 ”-

MUL 18 Öresund ” - ” - ” - 1956- ”-
Namnändring till Fårösund 1992

MUL 19 Barösund ” - ” - ” - 1956-2005 ”-

MUL 20 Furusund 32,4 x8,4 x1,7 216 11,5 1983- Prototyp för ny serie. Serien inställd.

MabS  nr 501 14,6 x4,2 x0,9 14 1969-? Prototyp för ny serie för minsystem 
M6

MabS  nr 502 - 516 16 x 4,3 x 0,8 18 1973-1995

Stridsbåt 90 H 15,9 x3,8 x0,8 15 >35 1995- Anpassade för minsystem M9

Bilaga 4Bilaga 4
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Ångkranpråm 1 20 x 5 x 1,5 92 6,5 1875-1923 Benämningen MUL 1 erhölls 1920

Ångkranpråm 2-8 21,4 x5,6 x1,9 108 6,5 1877-1956 Benämningen MUL 2 - 8 erhölls 1920

Ångkranpråm 9 25 x 5,8 x 1,6 120 9 1912-1957 Benämningen MUL 9 erhölls 1920

MUL 10 25 x 5,6 x 1,9 158 9,5 1939-1970
MUL 11 Kalvsund 27 x 7,2 x 1,5 175 10 1946-2001
MUL 12 Arkösund 31,2 x7,4 x1,8 245 10,5 1953-2009 Serien genomgick omfattande moder-

nisering omkring 1990 som ersättning
för inställd, ny serie.

MUL 13 Kalmarsund " - " - " - 1953- »_.

MUL 14 Alnösund " - " - " - 1954-1996 " -
MUL 15 Grundsund " - " - " - 1954- » -

MUL 16 Fårösund " - " - " - 1957-1992 " -
MUL 17 Skramsösund " - " - " - 1957-2002 " -

MUL 18 Öresund " - ' - " - 1956- »_.
Namnändring till Fårösund 1992

MUL 19 Barösund " - ' - " - 1956-2005 "-

MUL 20 Furusund 32,4 x8,4 x1,7 216 11,5 1983- Prototyp för ny serie. Serien inställd.

MabS nr 501 14,6 x4,2 x0,9 14 1969-? Prototyp för ny serie för minsystem
M6

MabS nr 502 - 516 16 x 4,3 x 0,8 18 1973-1995
Stridsbåt 90 H 15,9 x3,8 x0,8 15 >35 1995- Anpassade för minsystem M9

MINUTLÄGGARE för kustartilleriet
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MINFARTYG för flottan
Handminefartyg Edda 55,8 x8,2 x2,9 609 13,6 1907-1924 Fd 1 kl kanonbåten Edda från 1881

Clas Fleming 80 x 10,4 x 4,3 1640 20 1914-1939 Minkryssare. Omfattande modernise-
ring 1939-40

" -    efter ombyggnad 86 x 10,4 x 4,3 1735 20 1940-1959

M 01 Älvsnabben 102 x13,6 x4,9 4250 13 1943-1984 Benämndes minkryssare, senare min-
fartyg

(Projekt Älvsborg) 100 x 2000 25 Byggnation påbörjad. Avbeställd 1958.

M 02 Älvsborg 92,4 x14,7 x4 2650 17 1971-1997 Tillika ubåtsdepåfartyg Såld till Chile 
1996. Trädde i tjänst 1997

M 03 Visborg ” - ” - ” - 1976-1999 År 1999 stabs- och lagfartyg för 
ytattackflottilj

M 04 Carlskrona 105,7 x15,2 x4 3150 20 1982- Tillika kadett-/långresefartyg

MINUBÅTAR
(Richson´s minubåt) 61 x 6 545 1915 Projekt. Genomfördes ej. Mina M/18U

Valen 57,1 x 7,1 548 1925-1944 20 minor i brunnar

Delfinen 63,1x 6,4 540 1934-1953 20 minor i brunnar

Nordkaparen ” - ” - ” - ” - ” -

Springaren ” - ” - ” - ” - ” -

Neptun 62,6 x 6,4 559 1942-1966 20 minor i brunnar

Najad ” - ” - ” - ” -

Näcken ” - ” - ” - ” -

MINTRANSPORTFARTYG
Mina 17 x 4 x 1,3 18 9 1909-? För 50 handminor för flottan.

Minören 31,6 x6,2 x2,5 165 9 1940-1994 Minor M/F:7 och M/F:9

Fällaren ” - ” - ” - 1941-1991 Minor M/F: 9

FLYGPLAN
T 2 1941-1943 Minor M/F:7 och M/F:9 (mest fälln.

prov)

B 3 1944-1948 Minor M/F:7 och M/F:9

T 18 B 1947-1956 Minor M/F: 9
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Minröjningsförband 1959 - organisation 
och utgångsgrupering

Bilaga 5

Förband Gruppering Fartygsinnehåll

1.MröjA Härnösand

11.msvpflj Hörnefors 2 msvpS, 2 msvpK, 2 msvpM, 3 HS

12.msvpflj Hemsöbasen 2 msvpS, 2 msvpK, 2 msvpM, 3 HS, 4 BV

2.MröjA Märsgarn

21.msvpflj Gräddöbasen 12 HS, 8 BV

22.msvpflj Södertörnsbasen 4 msvpS, 3 msvpK, 6 msvpM, 12 HS, 16 BV

23.msvpflj Orrbasen 12 HS, 8 BV

4.MröjA Karlskrona

41.msvpflj Vånevik 6 HS, 3 BV

42.msvpflj Hasslö 3 msvpK, 2 msvpF, 6 HS, 2 BV

43.msvpflj Simrishamn 12 HS, 6 BV

44.msvpflj Limhamn 2 msvpM, 12 HS, 6 BV

6.MröjA Munkedal

61.msvpflj Grebbestad 2 msvpS, 2 msvpM, 6 HS, 3 BV

62.msvpflj Lysekil 2 msvpK, 2 msvpF, 6 HS, 3 BV

63.msvpflj Marstrand 2 msvpS, 2 msvpF, 6 HS, 3 BV

65.msvpflj Åmål 1 HV, 12 HS, 3 BV
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 ökades generellt fartygens aktionsradie så till den grad att detta  
 faktum inte kvarstod under andra världskriget som det 
 dimensionerande problemet.

Minkrigföring under första världskriget
1. S.F.S. n:r 196 och 197/1914 med ändring 319/1914
2. Det förhållandet, att i Östersjön upplagt tonnage tillhörande 
 ententmakter vid denna tid börjat lämna sagda hav med 
 användande av Kogrundsrännan, inbjöd till 
 neutralitetskränkningar från tysk sida, vilka underlättades  
 genom att endast ett mindre antal svenska örlogsfartyg då fanns  
 i dessa farvatten. Missbruk av svensk neutralitetsbeteckning  
 iakttogs även.
3. http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/versailles_menu.asp
4. Härvid minsveptes först området mellan Tjärven och Söderarm  
 och därefter området mellan Landsort och Sandhamn noggrant.
5. Till följd av det stora antal losslitna drivande minor som 
 förekom på västkusten utlånades mausergevär och ammunition  
 till handelsfartyg.

Minkrigföring under andra världskriget
1. Skagerackspärren kompletterades kontinuerligt ända fram till  
 april 1945, då även flankerande tungt kustartilleri uppförts på  
 den danska och norska kusten.
2. Under de första krigsåren utlöstes dessa med hjälp av sensorer  
 som kände av ett passerande fartygets påverkan på det 
 jordmagnetiska fältet (magnetik). Under senare delen av kriget  
 utvecklades även sensorer som kände av passerande fartygs  
 akustik och tryck. Med hjälp av stegräknare kunde fartyg 
 tillåtas passera över minan ett bestämt antal gånger innan 
 detonation. Detta i kombination med att minan var 
 bottenliggande, och därför svår att lokalisera för minröjande  
 enheter, gjorde minröjningen besvärlig och tidsödande.
3. Detta kom att leda till omedelbara fartygsförluster på båda  
 sidor till följd av minor.
4. Nätet var 60 m djupt, nådde i det närmaste från ytan till 
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 botten och kompletterades med ubåtsminor. 141 fartyg 
 engagerades i utläggningsoperationen.
5. Så kallade ”Mausi”-flygplan
6. Inskränkningen av territorialvattnet innebar att endast en fem  
 meter djup led kunde hållasöppen vid Falsterbo. Med hänsyn  
 till Sverigeskeppens (pansarskepp) 6,8 m djupgående innebar  
 det att dessa blev instängda i Östersjön. Dessutom innebar detta  
 att handelsfartyg, för att kunna passera leden, fick lossa sin last  
 i Ystad eller Trelleborg och skicka densamma via järnväg till  
 Malmö där den åter kunde ilastas. Detta förhållande ledde till  
 byggandet av den 7,3 meter djupa Falsterbokanalen, vilken till  
 fullo kunde tas i bruk den 1 februari 1942.
7. I försök att oskadliggöra de sänkta minorna, genomfördes 
 kontramineringsinsatser med sjunkbomber. Detta resulterade  
 dessvärre i att beståndet av oexploderade ammunitionseffekter  
 inte minskade utan istället späddes på med odetonerade 
 sjunkbomber.
8. Härvid kan det antas att det kärva utrikespolitiska läget, där  
 Sverige tagit parti för Finlands krig mot stormakten 
 Sovjetunionen, gjorde att Sverige därför inte vågade stöta sig  
 med den andra krigförande stormakten, som just ockuperat de  
 nordiska grannländerna.
9. Innan svepningarna påbörjades hade 160 minor återfunnits som  
 ”slitminor”. Det ovanligt stora antalet slitna minor bedömdes  
 av svepledningen bero på undermålig ankarwire i förening med  
 stark strömsättning.

Efterkrigsminröjningen
1. Vid långflygningar i mörker inför minfällningar var 
 positioneringsnoggrannheten ibland inte bättre än 5 
 distansminuter.
2. Förklaringen till att Estlanzon och Medzon kom igång så snabbt  
 är för att minröjningsstyrkorna där redan var organiserade och  
 tränade.
3. På grund av den stora mintätheten kallades Finska viken av de  
 sovjetiska sjömännen ”klimpsoppan”.
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4. Med ”snärjning” menas att man fångade minans 
 förankringsvajer. Detta utfördes ofta med hjälp av en nedtyngd  
 pricklina som släpades sträckt mellan två roddbåtar.
5. Svepfartygen var avdelade dels från Sydkustens marindistrikt  
 (MDS), dels från Gotlands marindistrikt (MDG).
6. Något som också bör nämnas om sveparbetet vid Nidingen är  
 att ett misslyckat försök med trål genomfördes i en del av 
 mineringen för att försöka svepa upp så många som möjligt av  
 de minor som efter hemtagning och områdessvepning fortfaran 
 de saknades. Svåra bottenförhållanden och en kraftig ström  
 gjorde arbetet svårt och resulterade inte i någon minfångst.
7. Inga minor påträffades under svepningarna i ”Wartburgspärrens”  
 två minfält sydost Öland.
8. Med hänsyn till djupförhållandena utförde de större utsjömin 
 sveparna all svepning mot akustiska minor samt med kabelsvep  
 mot magnetiska och kombinerade minor medan de mindre  
 kustminsveparna svepte allt övrigt vatten med hjälp av stavsvep  
 mot magnetiska eller kombinerade minor.
9. Hela området minsveptes 16 gånger varvid sammanlagt 15 000  
 laddningar sprängdes vid knallsvepning mot akustiska minor.

Operativt utnyttjande av sjöminan

Operativ planläggning
1. Generalorder ang. sjömineringar med ÖB:s 
 tillämpningsbestämmelser Fst/OpL H 310 15/9 1969
2. För en djupare analys av det operativa utnyttjandet krävs till 
 gång till ÖB:s och MB:s operationsorder och mineringsplanerna.  
 Dessa kan efter hävning av sekretessen återfinnas via diarierna  
 för respektive myndighet. Skriftväxlingen avseende minerings 
 planerna var mycket omfattande.
3. Plan för mineringsverksamheten MinP 80 Fst/OpL KH 310  
 1978-11-07Mineringar på svenskt territorium

Mineringar på svenskt territorium
1. Generalmajor Michael Clemmesen ”Den lange vej mod 9.april”
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 för krigsmakten vid hävdande av rikets oberoende under 
 allmänt fredstillstånd samt under krig mellan främmande 
 makter varunder Sverige är neutralt”; generalordert av den 24 
 januari 1967 nr 48/1967.
2. § 15 i 1982 års IKFN-förordning.

Fast undervattensspaning och vapeninsats
1. Arbetet med rapporten leddes av konteramiralen Gunnar Grandin
2. Den Dolda Alliansen, Författare Mikael Holmström, FoKK 
 publikation nr 28, ISSN: 1652-5388 sid 534 - 536

Kustartilleriets minsystem 1942-1960 126
1. Svenska sjöminor under 200 år, Carl Gustav Fransén, Mina K 1
2. Magnetik = läran om små magnetfält, skapat av minbyrån vid  
 FMV. Begreppet finns inte inom universitet och högskolor.

Övriga system för undervattensbevakning
1. Ref SFK utdrag fra Kommisjonsrapport efter utilsiktet avfyring  
 kontrollerbare av miner på RAUÖY 14 aug 1990, inregistrerad  
 Uvapen 91-03-21

Teknisk utveckling med försök
1. Betr. Blixtnedslag i havet. Institutet för Högspänningsforskning  
 Uppsala, mars 1966, Professor Stig Lundquist
2. Earthing Mechanism for an Electrical System in Sea Water by 
 Ye Ming, Viktor Scuka and Karl-Gunnar
3. M7780-251980 Handbok ELMAR; ”ELMiljö-Anvisningar  
 och Riktlinjer för installationer av materielsystem i fasta 
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 undervattenssystem”. Utgåva 2, Ändring 1 1999-11-01 
 Försvarets bok- och blankettförråd

Den svenska minröjningsverksamheten under kalla kriget

Utveckling och organisation av svensk minröjning under kalla kriget
1. Oropesa var namnet på en brittisk hjälpminsvepare under första  
 världskriget.

Nationell minröjning i kalla krigets skugga
1. Som stöd fanns ytterligare två minsvepare ständigt avdelade.

Efterdyningar efter kalla kriget

Från DC 3:an till BOSB
1. Einheits Mine A
2. Motsvarande storlek på utbredning, antal och avstånd mellan  
 objekten (minankarna) som ”Gotska Sandömineringen”
3. Minfälten ingick i den så kallade ”MIMIK”-mineringen
4. Normalt så kallade ”Baltic Gridsegment” = 1 x 1 distansminut  
 area
5. OPEN SPIRIT 2008, MCOPLAT 2009, BALTOPS 2009, OPEN  
 SPIRIT 2009-2010
6. Danska BOSBOP 2010 och 2011, svenska SAFETY 
 CLEARANCE 2010, estniska HODOPS 2010 och 2011
7. Källor: Sjöfartsverket, WWF och BalticSea2020
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1950, Tidskrift i Sjöväsendet 2008 nr 5 sid 340).

Stjernfelt Bertil, Ålands hav och öar - brygga eller barriär (Marinlit-
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skapets projekt Sjöförsvaret i säkerhetspolitiken).

Kränkningar
Funktionsplan ubåtsskydd (CM 1984-08-28 Stud H 723:6598).
Förordning (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränk-

ningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet m.m., 
(IKFN-förordning, uppdaterad t.o.m. SFS 2010:779).

IKFN Sjö 1967 (Generalorder av den 24 januari 1967 nr 48/1967).
Perspektiv på ubåtsfrågan (SOU 2001:85).
Ubåtsskyddskommisionen, Att möta ubåtshotet (SOU 1983:13).
Utredning avseende ubåtsskydd (ÖB 1988-02-18 Stud 082:60585).

Kustartilleriets fasta och rörliga minsystem
Allmänt
Det har varit mycket svårt att få tillgång till relevanta dokument som 

berör Kustartilleriets minsystem. Såväl minplaner, tekniska be-
stämmelser som reglementen för de olika minsystemen är fort-
farande (2012) hemliga trots att samtliga berörda system och 
materiel inte längre finns utan har utgått och förstörts i samband 
med att invasionsförsvaret upphörde. Det skäl som har anförts 
till arbetsgruppen som begärt ut ett flertal dokument och reg-
lementen är att om vi i en framtid på grund av ny hotbild kan 
behöva återskapa ett minförsvar kommer sannolikt ett antal mi-
neringar att hamna i samma områden och platser som de tidigare 
varför detaljer kring detta måste vara fortsatt hemliga.

Gruppen har inte kunnat detaljstudera de bakomliggande besluten 
som styrde minsystemens utformning, den ökade fredsutlägg-
ning och slutligen nedläggning av minsystemen.
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