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Förord
Den 4/1 1999 slutade jag min tjänstgöring i marinen och övergick från att vara chef för
Minbyrån vid Försvarets materielverk till att bli pensionär. Sedan officersexamen 1961
har jag - med avbrott för studier vid Militärhögskolans allmänna och sedan även tekniska kurs samt vid Försvarshögskolan - haft förmånen att få tjänstgöra i stort sett hela
tiden i minvapnet. Med teknisk kurs i bakfickan och med så lång tid inom minvapnet så
har jag fått tillfälle att arbeta mycket med sjöminteknik – en ”förmån” som inte drabbar
alla minörer, som normalt mest arbetar inom minröjning.
Under min tid som chef för flottans Minskola vid Berga örlogsskolor började jag fundera en hel del över vårt mintekniska arv. I takt med att minutvecklingen framskred och
minorna blev allt mer sofistikerade, var det angeläget att förnya och modernisera utbildningsmaterielen. Men vad att göra med det gamla? Vart tog minorna vägen när de blev
utrangerade? Av pedagogiska skäl fanns det anledning att spara arvet, vilket till en del
gjordes på minskolan. Men senare tiders flyttningar och moderniseringar har successivt
utarmat det som sparats. Inte alla har väl haft tanken på att mycket var historiskt värdefullt. Vid utrensningar i Marinkommandonas minförråd har många gånger kvasten sopats allt för hårt. Flottan har inte varit bra på att ta hand om arvet. Flottan har inte haft
någon form av ”förbandsmuseum”, dit man kunnat skicka materielen och ställa ut den
som en påminnelse om vår historia. Där har man varit bättre inom Kustartilleriet. Varje
KA-regemente har sitt eget förbandsmuseum – värdefulla historiska guldgruvor, inte
minst i dag när så mycket av vårt gamla försvar omstruktureras och mycket försvinner.
Förvisso finns det regler för hur man ska förfara vid utrangering av materiel för att spara
intressanta objekt för framtiden. Jodå, det finns väldigt mycket minkrigsmateriel (sjömin-, minröjnings- och minskyddsmateriel) vid våra försvarshistoriska museer. Men
efter den genomgång jag nu gjort av tillgångarna, så kan jag bara konstatera att åtskilliga pusselbitar saknas i samlingarna. Och det mesta som finns står i förråd dit allmänheten inte har tillträde. Dessvärre är det ungefär samma läge vad beträffar dokumentation i
Krigsarkivet. Oerhört mycket finns, men viktiga pusselbitar saknas. Detta innebär att
vissa mintyper, eller i varje fall historien kring dessa, i stort sett är spårlöst försvunna.
Hösten 1998 var Flottans Minklubb inbjuden till ett studiebesök i Finland för att ta del
av Finlands minvapen och även medverka till att skapa en finsk minklubb. Ett imponerande besöksprogram innehöll bland annat en mottagning i Finska marinens minmuseum. En pensionerad finsk minör, Eero Auvinen, hade fått i uppdrag att samla det finska
sjöminsystemet till ett minmuseum. Ett bergförråd hade ställts till hans förfogande. Det
var ett imponerande museum med en spännande redovisning av finsk minkrigföring
under gångna krig. Inte minst var det en aha-upplevelse att se hur många olika mintyper
Finland köpt från Sverige under andra världskriget. Vid detta besök vände Rolf Wigström, ordförande i Flottans Minklubb, blickarna mot mig med orden: ”Frasse, nu vet
du vad du ska göra när du går i pension nästa år! Vi vill se ett svenskt minmuseum!”
Jag åtog mig inte på stående fot att skapa ett minmuseum! Men själv hade jag tankarna
på att efter pension ta reda på vilka minsystem vi haft i Sverige och även att inventera
vad som finns kvar av arvet och katalogisera detta. Så jag tog Rolfs ord som ett officiellt
uppdrag från Minklubben att göra denna inventering. Som ett reslutat av detta arbete
borde det sedan finnas ett underlag för att bedöma om det över huvud taget finns materiel nog för ett museum – den museala delen är dock en senare fråga. Men tankarna på
hur att arrangera ett minmuseum presenterade jag i skisser för nära 20 år sedan!
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Tankarna och planläggningen för genomförande av denna studie presenterades för Försvarets museikommitté, som anammade idéerna och täckte de direkta kostnaderna för
inventeringsarbetet. Avrapportering av resultatet har enligt uppdrag gjorts till Marinmuseet i Karlskrona. Från min tidigare arbetsplats vid Försvarets materielverk, har jag
inom ramen för det omfattande utgallringsprogrammet i marinen, Vårflod, fått gott stöd
för kopiering och databehandling av allt underlag. Jag har också fått FMV hjälp med att
få underlaget i tryck och utsänt till berörda.
Vid rundresor till museer och förband har jag också fått mycket god hjälp och stöd. Det
har varit roligt att träffa alla, som med entusiasm och glädje jobbat med den museala
verksamheten.
Det har tagit mycket längre tid än vad jag först trott att genomföra detta arbete. 95% av
arbetet har gått tämligen fort och något så när inom ramen för vad jag tänkt mig, men de
sista 5%-en tenderade till att ta 80% av tiden! Det har varit något av ett detektivarbete
att försöka spåra upp kvarvarande dokumentation om mintyperna. I stort sett all mindokumentation under 200 år skulle behöva gås igenom vid Krigsarkivet för att hitta alla
ledtrådar. För att över huvud taget bli färdig med arbetet, så har granskningen stannat
vid c:a 1 000 dokument, huvudsakligen relaterade till FMV. Tyvärr har därför vissa
uppgifter fått utlämnas för en del minor. Förhoppningsvis (men inte 100 % säkert) är
alla mintyper presenterade.
En tidsgräns med datum 2000-01-01 har satts för denna mintekniska sammanställning.
Förutom att tiden är ett milleniumskifte, så passar tiden väl in med den omfattande omstruktureringen inom försvaret. Av bland annat sekretsskäl kan det vara lämpligt att
lägga ”locket på” här. Vad gäller vid denna tidpunkt ännu operativa minsystem, så är
också dessa med i katalogen. Men datauppgifterna är begränsade till att hålla sig inom
ramen för MATSÄK – sekretessföreskrifter för respektive mintyp. Även utrangerade
mintyper, tillverkade efter omkring 1960, har belagts med vissa restriktioner eftersom
arvet från dessa till viss del kan gå igen i nya minor. Många ritningar i Krigsarkivet över
gamla minor har kvar sin hemligstämpel. Det är inte rimligt att nu i efterhand ”avhemliga” dessa ritningar. Såväl Krigsarkivet som Försvarets materielverk har granskat föreliggande arbete från sekretessynpunkt. (Hänv: KrA 43-2000/666 2002-10-23 samt FMV
ProjSjö 34 430:59478/02 2002-11-13.) Det som presenteras i denna skrift om sjöminor
över 200 år innehåller inget som i dag är hemligt.
Som en slutsats av detta arbete kan jag konstatera att det finns c:a 200 historiska minor
bevarade runt om i landet. Av dessa bedöms spontant c:a 35 – 40 olika typer (på sikt c:a
50) kunna utnyttjas för ett eventuellt minmuseum utan att åderlåta befintliga utställningar vid förbands- eller försvarshistoriska museer.
Ett stort tack till alla runt om i landet, som varit mig behjälpliga i detta arbete! Särskilt
vill jag tacka Lennart Hagbjer på FMV, utan vars datatekniska hjälp det förmodligen
aldrig blivit någon ordning på allt underlag. Min dotter Nelly har också haft en hel del
synpunkter på språkliga formuleringar och dispositioner – tack för det!
Det är min förhoppning att denna sammanställning av Sveriges totala minutveckling
under 200 år skall kunna var till nytta och glädje för minörer, minskolor, museer, forskare och andra intressenter.
Tyresö 2002 – 09 – 24

VtÜÄ Zâáàtä YÜtÇá°Ç
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1. Inledning
Föreliggande sammanställning av uppgifter om svenska sjöminor omfattar en tidsperiod
på ungefär 200 år. De flesta minor, som varit till föremål för serieanskaffning eller åtminstone prototypframställning, är förhoppningsvis representerade (det kan fortfarande
dölja sig okända projekt inom Krigsarkivets väggar). För att bättre förstå minornas plats
i historien, kan det vara av värde med en historisk sammanfattning av den svenska utvecklingen.
Minans historia finns förvisso redovisad i ett flertal skrifter. Här kan nämnas Ronny
Lindsjö, som i boken ”Marinhistoria” (1993) ger en förtjänstfull inblick i minvapnets
födelse och utveckling, kopplat till marinens utveckling i övrigt. Även hans bok ”Försvarsfrågan och sjökrigsmaterielens utveckling” från 1978 behandlar ämnet. (Lindsjö är
reservofficer, minör och en gång utbildad på Flottans minskola av undertecknad!).
I ”Amiraliteskollegiets historia”, del III, finns ett avsnitt, som behandlar ”Minvapnets
uppväxande och den självgående minan – torpeden” (omfattar perioden 1803 – 1877).
Här omtalas även vilka personer, som arbetade med utvecklingen.
Kommendören Fredrik Taube har utgivit ett antal skrifter i ämnet:
* ”Minan under och efter det andra världskriget”
* ”Årsberättelse i minväsendet år 1950 – 1951”
* ”Vapensystemet Sjöminan”. Inträdesanf 1966.
* ”Sjöminan och dess motmedel”. Årsberättelse i
KrVA avd IV 1968.
* ”Något om sjöminans äldsta historia”
* ” Min- och torpedväsende” samt ”Torpedteknik
och minteknik”

Tidskrift i Sjöväsendet (TiS),
10:e häftet 1948.
TiS maj o juni 1952
Krigsvetenskapsakademins
(KrVA) handlingar, 1.häftet
1966.
KrVA handlingar,
6. Häftet 1968
AKTUELLT från Föreningen
Marinmusei vänner i Karlskrona
1969.
Kungl Örlogsmannasällskapets
minnesskrift 1771 – 1971.

Kommendör Taube och överstelöjtnant Bo Björnbom har till minvapnets 100årsjubiléum 1963 framtagit ett kompendium, som heter ”Minan 100 år” och finns i
Krigsarkivet.
Kommendörkapten Carl Gustav Fransén har utgivit
* ”Minan. Det dolda vapnet” Årsberättelse i
Kungl Örlogsmannasällskapet
* ”Marinens minkrigsmateriel inför 2000-talet”

TiS nr 3, 1990
Militärteknisk tidskrift nr 2, 1998

En mycket bra och utförlig historisk källa utgör kompendiet ”KA-minörens historia”,
utgivet av fänrik Iréne Bring vid Vaxholms kustartilleriregemente, mars 1990. Eftersom
minhistoriken inte skiljer på flottan och kustartilleriet under 1800-talet, så är kompendiet av intresse för alla minörer!
Ytterligare en kunskapskälla av stor vikt är alla protokoll från Flottans Minklubb (klubben instiftades 1912). I dessa protokoll avhandlas en stor del av minutvecklingen ”bakom kulisserna” med början 1923. Sekretessen var väl inte så sträng före andra världskriget, varför stor öppenhet råder fram till dess och tillkomsten av bottenavståndsminor
- då läggs locket på!
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1800-talets minteknik vad avser konstruktionsteknik, minor, tillbehör och handhavande
beskrivs mycket ingående av Kaptenen vid Kongl Flottan, Herman Carlstedt, som utgivit anteckningar i form av böcker 1879, 1880 (en för fasta och en för rörliga minor)
samt 1893. Den senare är sannolikt den mest kompletta minlärobok som (någonsin?)
skrivits i Sverige avseende sjöminor.
En stor kunskapskälla har varit Krigsarkivets handlingar under 1800 och 1900-talet.
Över 1 000 minhandlingar har granskats (egentligen en ”droppe i havet”, men det finns
gränser även för efterforskning…). Utdrag ur dessa handlingar finns samlade i särskild
pärm hos undertecknad.
Säkert finns det en hel del skrifter förutom ovanstående, men dessa har legat till grund
för den fortsatta historiska sammanställningen.
***************
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2. Tiden fram till och med 1869
Vid minutvecklingens begynnelse benämndes det nya undervattensvapnet ömsom torped, ömsom mina. Torped har sitt ursprung i det latinska namnet på ”darrocka”. Men
varifrån kommer ordet ”mina”? En förklaring ges i Svenska Akademiens Ordbok: ”Under markens yta grävd gång (under befästningar) vari en sprängladdning införs, som vid
sin explosion förstör ovan liggande föremål. Numera vanligen transportabel, med hölje
försedd sprängladdning avsedd att nedgrävas i marken eller nedsänkas under vattenytan.
Ordet har keltiskt ursprung.”
Ett försök att till en del råda bot på språkförbistringen minor/torpeder gjordes 1869 då
man fastställde begreppen ”fasta minor” och ”rörliga minor”. Till den senare kategorin
hörde stångminor och släpminor.
De första spårbara tankarna kring ett sjöminsystem i Sverige härör sig från 1783, då
Carl August Ehrensvärd (sedemera Amiral i Karlskrona) genomför sprängförsök på
Riddarfjärden i Stockholm och senare även i Karlskrona med elektriskt antända sjöminor. I Marinmuseet i Karlskrona förvaras ett unikt manuskript rörande dessa försök och
även skisser på hur att anordna ett minförsvar. Av text och teckningar i den handskrivna
redogörelsen framgår att han placerade ut krutkarduser tillsammans med tändningslås i
blybehållare, som förseglats i vattentäta, träkistor. Beroende på önskad effekt kunde
dessa laddningar förankras antingen direkt vid sjöbotten eller tätt under vattenytan med
hjälp av trossar, kättingar och stora stentyngder. Något operativt system lär dock inte ha
framtagits.
I början av 1800-talet gjorde amerikanen Robert Fulton sig känd genom förslag till
”torpedoes” 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. Hans förslag till mina återfinns i denna samlings datablad. 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 Klint´s förslag. Hur det gick med
detta har inte utforskats i denna utredning. 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 1831 efter skisser
av överstelöjtnant A Klinkowström. Han hade under en
resa i USA kopierat (!) Robert Fultons första praktiskt
användbara sjömina.

Ostermans mina

År 1843 presenterade engelsmannen Colt kontrollavfyrade minor, vilka han utlöste under ett fartyg på upp till 5 km avstånd. Några år senare (1848) framlade chefen för Förvaltningen av Sjöärenden (FSÄ), amiralen Johan Henrik Kreüger, en uppfinning av
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elektriska undervattensminor. Detta förslag prövades av en kommitté under ordförandeskap av amiralen von Sydow, men icke heller detta förslag ledde till resultat.
(Det var tydligen skickliga och framsynta män - Ehrensvärd, Osterman, af Klint,
Kreûger - som gav sig i kast med den tidiga minutvecklingen i Sverige. Alla var eller
blev amiraler!)
Det kan synas som om sjöminan hade svårt att få fotfäste i Sverige. Men man ska också
ta i beaktande den försvarssyn, som rådde under större delen av 1800-talet. Centralförsvarsprincipen var gällande och flottan ansågs i många kretsar som helt onödig. Karlsborgs fästning var under uppförande. Internationellt spelade dock sjöminan en allt större
roll. Under krimkriget 1853 - 56 använde ryssarna förankrade minor såväl i Östersjön
som i Svarta havet. Merparten var kontaktminor med kemisk-mekanisk antändning och
med c:a 12 kg krutladdning. Men det fanns också kontrollerbara bottenminor med elektrisk avfyrning från minstationer i land. Under amerikanska inbördeskriget 1861-65 utnyttjade båda sidor sjöminor och bottenminor 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. Efter krimkriget och amerikanska inbördeskriget, ökar insikten om sjöminans betydelse även i Sverige. De sjöminor, som
ryssarna utnyttjat under krimkriget, byggde till stor del på den utveckling som svensken
Immanuel Nobel hade satt i gång under 1840-talet tillsammans med professor Jacobi
vid rysk försvarsindustri. Enligt Nobel skulle 3 000 minor ha utnyttjats detta krig. Den
13. mars 1863 inlämnade Nobel en underdånig hemställan till Kungl Maj:t avseende
”undersökning genom sakkunnige män av användbarheten av hans minor”. Den 21.
april samma år (kort handläggningstid!!) undertecknade B v Platen ett Kungligt brev
med följande lydelse:

Till Herr Stations Befälhafvare vid Kongl Flottan i Stockholm.
Kongl Maj:t har under denna dag i nåder funnit godt att tillsätta en enskild
kommitté, deri Kommendören vid Kongl Flottan mm P E Ahlgren utsetts till
ordförande samt Majoren i Kongl Flottans Mekanikus kår mm A L Fahnehjelm och Kaptenen vid Kongl Ingenjeur Corpsen mm EG Klingenstierna till
Ledamöter, med uppdrag att undersöka ej mindre de af Mekanikus I Nobel
uppfunna sk undervattensminor med flera till försvar afsedda inrättningar, än
andra uppfinningar af liknande beskaffenhet…
Med detta brev som bakgrund, betraktas 21. april 1863 som det svenska sjöminväsendets födelsedag!
Det var således inte bara Nobel, som kom med förslag. Kommittén startade en omfattande utredning och försöksverksamhet, vilket 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 konstruktioner kunde dock till en del utnyttjas för kommitténs nya minförslag. Nobel och ytterligare en man från Finland vid
namn Rahmstedt tilldelades gratifikationer. Man kan förmoda att Nobel inte var särskilt
lycklig över denna utgång. Under alla omständigheter var det Nobels förslag och agerande som satte fart på den svenska sjöminutvecklingen.
Mot bakgrund av Minkommitténs yttrande och förslag, beviljades 1864 medel för anskaffning av 2 400 minor. Anskaffningen genomfördes, men det visade sig att minorna
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inte blev bra. Bristande erfarenhet i detta nya vapensystem låg bakom misslyckandet.
Chefen för flottan, C A Sundin, konstaterade 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 anskaffades emellertid minst 1 800
minor av glas. Kan det föreligga ett samband?
***************

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

7

3. År 1870 - 1901 Utveckling av fasta och rörliga minor
3.1 Organisationen utvecklas
Från år 1867 anförtroddes ledningen av minutvecklingen till överstelöjtnant Zethelius.
Han blir inom det kommande decenniet det ledande namnet inom svenskt minväsende.
Fram till år 1870 bedrevs utvecklingen av minor inom ramen för Kungl. Skärgårdsartilleriet. Tekniskt började minutvecklingen nå en viss stabilitet och Förvaltningen för sjöärenden, FSÄ fann det angeläget att även utveckla organisationen. År 1870 sattes en
särskild minavdelning upp inom Skärgårdsartilleriet med Zethelius som chef. Bara två
år senare överfördes Minavdelningen till Skärgårdsartilleriets station i Stockholm, sedemera Stockholms Örlogsvarv, för vars mindepartement Zethelius blev chef. I denna
form bedrevs minutvecklingen fram till 1875, då omorganisation mot Marinförvaltningen börjar. Den 1 januari 1878 avlöser Kungl Marinförvaltningen Förvaltningen för Sjöärenden. KMF Militäravdelning – en av KMF tre avdelningar - delas 1884 upp i tre avdelningar, Intendentur-, Min- och Artilleriavdelningen. Minavdelningens första chef
blev Jarl Casimir Eugène Christerson, som tillika var chef för Artilleriavdelningen. En
”egen” chef fick Minavdelningen 1886, då överstelöjtnant Ekermann tillträdde (enligt
Amiralitetskollegiets historia betraktas Ekermann som ”skaparen av vårt min- och torpedväsen”).
Den ekonomiska satsningen på sjöminor ökade. Anslag för sjöminväsendet hade erhållits med 10 000 kronor för vartdera året 1867 och 1870, 50 000 för år 1872 och 350 000
för 1873. Främst var det kontrollerbara bottenminor och flytminor med upp till 350 kg
laddning, som tillverkades. Chefen för flottan, CA Sundin, kunde 1873 konstatera att
följande godkända och försöksvis godkända minor ingick:
* Bottenminor gjutna av järn för 300, 500 och 700 punds krutladdning (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 stationshus.
För att hantera materielen byggdes 1875 en
”Ångkranpråm”. Kostnaden för detta fartyg var
på den tiden c:a 65 000 kr. Det efterföljdes av
ytterligare åtta sådana fartyg. Fasta minförsvar
upprättades i Stockholm och Karlskrona skärgårdar.

Ångkranpråm

Under i stort sett hela 1800-talet var Sverige och Norge förenade. Hur detta har påverkat
minutvecklingen och hur den bedrivits i Norge är en intressant fråga, som inte får något
svar i denna sammanställning. Emellertid tillsattes en skandinavisk minkommission
med Sverige, Norge och Danmark som intressenter. Svensk representant var kaptenen i
Skärgårdsartilleriet, C F Ekermann. År 1874 - 76 genomfördes gemensamma prov och
utvärderingar mot fregatten Försiktigheten i Karlskrona. Här skapades formler för beräkning av undervattensdetonationers verkan - formler som ända fram till i våra dagar
legat till grund för verkansberäkningar.
Sveriges kommunikationer förbättrades under senare delen av 1800-talet i och med utbyggnad av järnvägsnätet och förbättrade sjöförbindelser (ångfartyg). Detta påverkade
försvarsinriktningen och centralförsvarstankarna blev allt mer avlägsna. Sveriges försvar vid infallsportarna måste förbättras. En Sjöförsvarskommitté år 1880-82 utredde
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bland annat behovet av sjöminor och föreslog anskaffning av 9 600 minor för försvar av
hamnar med tågförbindelse med inlandet. Kostnaden beräknades till c:a 49 miljoner
kronor och med tanke på att marinens hela årsanslag var 4,7 Mkr, så föll förslaget på sin
egen orimlighet. Slutresultatet blev anskaffning av ungefär 750 minor för vissa prioriterade områden:
Siarö
80 st
Grinda
65 st
Kodjupet
16 st
Södertälje 190 st
Oxdjupet
35 st
Fårösund
75 st
Vaxholm
35 st
Karlskrona 280 st
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. Man
diskuterade också 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 ”Minöravdelning till det fasta minförsvaret”. Detta förslag fastställdes av riksdagen
1887 och 1888 bildades så det ”Fasta minförsvaret” inom flottans ram.

3.2 Fasta minor
De minor, som tillkom i mitten och slutet av 1870-talet, skulle 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 och med VK
II. Bara genom minornas yttre utseende är det svårt eller i vissa fall omöjligt att avgöra om en viss mina är en modell från
1870-talet eller från VK II. Minornas insida har dock förändrats en hel del. Syftminor har fått pendelströmslutare, sprängämnet har bytts från gevärskrut via bomullskrut till trotyl och
även laddningsstorleken har förändrats. Man får vara väldigt
observant på de minor, som i dag finns utställda på olika museer – det är inte helt säkert att museets uppgift om minan
stämmer helt med verkligheten! Det är faktiskt dessa 1870talsminor, som varit dominerande för det fasta minförsvaret
Mina M/76 ombyggd
ända fram till VK II, då en välbehövlig nyproduktion startade.
till M/01

Komplexiteten, tiden och priset för hantering av de tunga, fasta minorna under 1800-talets slut gjorde att man inte kunde anskaffa 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, det vill säga minor
med laddningar 30-50 kg och med bärhandtag. Dessa minor var också de första med
automatankring, Minorna var försedda med strömslutare och skulle således fungera helt
autonomt, men det var också möjligt att vid behov ansluta kabel för att utnyttja minorna
som syftminor. Kanonångslupen Gunhild blev vårt första handminefartyg. Systemet
beskrevs som mycket flexibelt och väl anpassat för strid i skärgård, enkelt att hantera
och säkert eftersom man anslöt batteriet via en 100 alternativt 200 meter lång kabel vid
sidan om minan. 1908 kunde minorna förses med en batteriflaska direkt på minan och
minan kunde dessutom utrustas med hjul. Dessa åtgärder innebar att minan kunde fällas
även från andra stridsfartyg än handminefartyg. Detta var den tidens ”rörliga minsystem” enligt modern definition. Likheten mellan handminesystemet och det hundra år
yngre minsystemet M 9 är påtaglig – den stora skillnaden är väl främst hundra års teknisk utveckling! Vid uppdelningen av flottan och KA 1902, fanns inte någon mintyp,
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lämplig för flottans ändamål! Men sedan handmina M/01 och efterföljaren M/08 försetts
med batteriflaska och hjul, var dessa minor den teknik flottan inledningsvis disponerade
för minkrigföring!

3.3 Rörliga minor
Nedanstående är ett citat från ”SVEA. Illustrerad veckotidning”, år 1887:

Som torpedoväsendet intager ett så vigtigt rum bland nutidens krigsredskap,
torde det intressera våra läsare att få en föreställning om en torpedomanöfver.
För detta ändamål hava vi intagit denna bild. Den föreställer ett sistlidne
sommar inom den engelska flottan företaget försök med torpedos och undervattensminor. Flere kanon- och torpedobåtar hade samlat sig vid ön Whales.
Sedan båtarne och manskapet delat sig i tvänne afdelningar, företogos åtskilliga krigsrörelser innan man skred till det sista numret på programmet sprängningen af undervattensminorna. Vår bild gifver en ganska tydlig föreställning om verkan af en dylik minsprängning och man kan lätt tänka sig det
öde, som drabbar ett fartyg, vilket träffas af ett sådant sprängskott. Dyliga
undervattensminor utgöra ett af de verksammaste kustförsvaren.

TORPEDOÖFNING. Efter en tafla af W Howard

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 göra sprängladdningen mer
rörlig och offensiv. Stångminan var ett sådant vapen.
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Stångminor framfördes av stångminbåtar. Ett projekt från 1869 visar en båt av järn, som
framdrevs med en handdriven propeller. År 1875 anskaffades från Thornycroft i England en första stångminbåt, som fick namnet Spring. Sju motsvarande farkoster byggdes
år 1877 – 79 i Sverige. Deplacementet var på c:a 20 ton, längden 59,65 fot och bredden
11 fot. En ångmaskin på 80 hk gav en fart av 10 knop. För strid var båtarna utrustade
med sex stångminor. Besättning 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´s ångbarkass för detta ändamål. Även privata ångslupar togs ut för tjänst om
kriget skulle komma. Tjugo privata ångslupar öronmärktes. Alla stångmineenheter var
utrustade med sex minor. Utvecklingen av snabbskjutande artilleri gjorde emellertid att
stångmineanfall blev ett allt vanskligare företag och stångminepoken avslutades genom
en Generalorder 315 den 6 maj 1899. Där föreskrevs att (cit) ”all undervisning och öfning med stångtorpeder skall upphöra vid flottans skolor och undervisningsverk.”. Ett
par svenska stångminor finns redovisade i databladen. Det finns ett antal tidigare konstruktioner, men dessa har inte kunnat återfinnas vad avser ritningar och beskrivningar –
dock finns några på i varje fall Marinmuseet.
En konkurrent till stångminan var släpminan. På 1870-talet inköptes tio släpminor av
typ ”Harvey” från England för prov. Det var en stor och
en mindre variant. Stockholms Örlogsvarv, Mindepartementet, redovisade år 1876 en tillgång på 20 st av dessa
släpminor, så det förefaller som om en viss operativ anskaffning genomförts. Kaptenen Herman Carlstedt beskriver i sina läroböcker om den svenska minmaterielen
en mer torpedliknande släpmina av fransk konstruktion.
Denna mina finns i ett exemplar vid Sjöhistoriska museHarvey´s släpmina
et. Uppgift om antalet franska släpminor i Sverige har
inte återfunnits.
Diskussionen om släpminor eller bogserminor, som de också kallades, pågick ända in
till mitten av 1920-talet, enligt protokollen från Flottans minklubb. Men den allvarligaste konkurrenten hade då övergått till att bli sjunkminan (också kallad vattenbomb, djupbomb och senare sjunkbomb). De långsammaste vedettbåtarna kunde inte utnyttjas för
fällning av sjunkminor, eftersom de inte hann undan detonationen. Därför höjdes röster
för att förse dessa med bogserminor.
Våra svenska minexperter hade fått god kontakt med den i Österrike arbetande ingenjören Whitehead. Denne hade år 1867 färdigställt en självgående mina - Fisk-torpeden –
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. En beskrivningsbok utarbetades, som heter
”Beskrifning öfver flottan tilldelade sjelfgående minor M/76, M/83 och M/86”.
År 1895 fastställdes definitionen på Torped i svenska marinen och år 1900 inrättades en
Torpedavdelning inom KMF. Därmed går torped- och minvapnet skilda vägar och torpedens historiska utveckling behandlas inte vidare i denna sammanställning. Först omkring 60 år senare började åter torped och mina närma sig varandra igen - men det är en
senare historia.
***************
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4. Uppdelning på Flotta och Kustartilleri. Minor f o m 1902.
Det svenska Kustartilleriet bildades år 1902 genom en sammanslagning av Vaxholms
och Karlskrona artillerikårer ur Armén och fasta minförsvaret ur Flottan. Det 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 (M/08 den första med lod) och laddningen på M/08 var på ”hela” 50 kg, men de var inledningsvis inte avsedda för rälsfällning.
Från år 1912 började man lägga ut fredsutlagda fasta mineringar. Den första lades i Oxdjupet. (En fullständig beskrivning över denna minering finns i KrA i skrivelse till KMF
13/2 1913 från Vaxholms och Oscar-Fredriksborgs fästning. Skrivelsen innehåller tre
bilagor och 17 underbilagor i form av ritningar.)

4.1 Haagkonventionen 1907
Utnyttjande av sjöminor hade nu blivit så utbrett i världen att det ansågs nödvändigt att
reglera sjömintekniken och sjöminors utnyttjande. En sådan konvention signerades i
Haag den 18 oktober 1907: ”Convention (VIII) relative to the Laying of Automatic
Submarine Contakt Mines”. Här föreskrivs att det är förbjudet att lägga kontaktminor
om de inte är så konstruerade att de blir ofarliga när de lossnar från sin förankring.
Drivminor får inte vara aktiva mer än en timme efter utläggandet. Dessa regler är fortfarande gällande under 1990-talet. 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. Sannolikt under inflytande av landminors okontrollerade utnyttjande med oerhörda mänskliga lidanden och därav följande förbud mot antipersonella minor, har debatten om sjöminor tagit fart under 1990-talet. Detta kan med
viss sannolikhet på sikt innebära en ny reglering av sjömintekniken.

4.2 Leons mina
Ett intressant minförslag presenterades 1912 av före detta kustartilleriofficeren, kapten
Carl O Leon.
Leon hade redan 1904 som löjtnant föreslagit säkrare passage av mineringar genom en
höj- och sänkbar strömslutarboj. Förslaget avstyrktes emellertid. År 1907 anmärkte
KMF kraftfullt på ett patent från Leon, där Leon visade minkonstruktioner tagna ur H
Carlstedts hemliga ”Lärobok i mintjänst”. Leon missbrukade därmed sin tystnadsplikt
angående försvarshemligheter och KMF anmälde förhållandena till Kungl Sjöförsvarsdepartementet ”… för den åtgärd I kunna finna lämpligt vidtaga till stäfjande af fortsatt
sådant missbruk…” Ytterligare ett flertal patentansökningar avslås med hänvisning till
att det inte var några nyheter (ytterligare patent vid senare tillfälle föranleder inte några
erinringar).
Leons vägar och karriär efter ovanstående bakslag har inte efterforskats. Men vid tidpunkten för Leons mina arbetar han från Aktiebolaget Leons Torpedminor i Göteborg.
Leons mina var en drivmina, som med hjälp av en elektriskt driven propeller kunde
hålla sig svävande på avsett mindjup (se datablad för Leons mina). Av handlingarna i
KrA (KMF Minavd Ink/Avg 1912-14) framgår att Aktiebolaget Leons Torpedminor
skickade en skrivelse avsedd för Statsrådet, till KMF på remiss. KMF svarar den 13
mars 1912 att den i skrivelsen föreslagna demonstrationen i Toulon (!) ej var lämplig. I
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stället ville KMF disponera 2 – 3 minor för försök i Sverige. Om försöken föll väl ut,
kunde KMF köpa minorna för ett pris av 3 000 kr per styck. Men Leons företag svarade
att man på ”vissa villkor” försålt den leonska minan till ett franskt bolag, varför prov
inte kunde göras i Sverige. Leon åtog sig dock att övervaka en tillverkning i Frankrike,
om KMF lade en beställning. I maj 1912 erhöll KMF från Kongl Maj:t ett medgivande
att för 6 000 kr inköpa två av Leons minor från fabrik i Paris. Dessutom medgavs studieresa i högst tre veckor för studier av minan och deltagande i demonstrationer i
Frankrike. Detta resulterade i beslut att sända Lt S Y G Håkansson till Paris hösten 1912
Efter dessa dokument från 1912 har inte några ytterligare skrivelser om Leons mina
återfunnits. Minans öde för svensk del är därför okänt (outforskat!). Satte VK 1 stopp
för fortsatta arbeten? Kanske kan ytterligare djupdykningar i Krigsarkivet kasta ljus
över minan. Även om prov genomfördes, så resulterade detta inte i någon seriebeställning för svenska marinen. Hur som helst, så återfinns minan i senare tiders svenska
minläroböcker som ett exempel på drivminor. Ytterligare en påminnelse om minan fann
kadetterna Andreas Jelgard och Mats Eriksson vid ett studiebesök vid marinmuseet i
Greenwich 1999. Där fann man i boken Mines Minelayers and Minelaying (Capt J.S.
Cowie, R.N.) bland annat följande:
Several foreign types of mines had been tried out during the previous years
(åren före 1914), but none had been adopted. The most noteworthy were the
Carbonit and the Leon.
Detta tyder på att även engelsmännen testat Leons mina.

4.3 Flottans första minfartyg
För fällning av fasta minsystem anskaffades som tidigare nämnts nio enheter av ångkranpråm med början år 1875. När så handminan tillkom, blev kanonångslupen Gunhild
vårt första handminefartyg och disponerades av Kustartilleriet från dess bildande år
1902. Men för flottans del fanns inga lämpliga minbärare. 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 handminor. Någon nytillverkning blev det inte, men 1907 byggs kanonbåten Edda om till handminefartyg för
flottan.
För svensk del blev minan en så pass
viktig försvarskomponent att det beslöts att bygga en minkryssare. Clas
Fleming levererades 1914. Till detta
nya fartyg skulle man ha en ny mina,
blockadmina M/12. Men denna visade
sig vara ett (cit) ”tekniskt vidunder”,
som bara konstruktören själv kunde få
att fungera och projektet fick avveckClas Fleming i ursprunglig skepnad
las. Så kom det sig att när Cl Fl levererades, så 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 KA (vilket också skedde omkring 1927).
Tämligen snart kom emellertid den förankrade kontaktminan M/14, också den med 50
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kg sprängämne, men nu hade man gått över till trotyl. Därmed hade Cl Fl fått en modern utsjömina.
Clas Fleming 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 VK II. Inför VK II genomfördes
en mycket omfattande ombyggnad och ett helt nytt fartyg blev resultatet. Men enbart Cl
Fl var inte tillräckligt för flottans behov av minfällning. Successivt hade i stort sett alla
örlogsfartyg försetts med minräls under 1900-talet. Till och med kryssaren Fylgia analyserades för detta ändamål. En utredning avseende Fylgia angav 1920:
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 mm.
Mot bakgrund av denna typ av konstruktionslösningar tedde det sig för många måhända
bättre att bygga ett riktigt minfartyg. Av senare uppslag i denna mintekniska redovisning framgår också vilka ytterligare minbärare, som tillfördes marinen.

4.4 Minan i en brytningstid
Inför VK I fanns för flottan bara Handmina M/08 som okontrollerbar mina. Minförsvaret utgjordes således till sin huvuddel av det fasta systemet. Men handminorna - som i
och för sig blev väldigt ”populära” och tillverkades i omkring 2 500 exemplar – var ju
inte ursprungligen byggda för att fällas från flottans fartyg i okontrollerbara mineringar
till sjöss. Minornas motståndskraft mot närliggande detonationer var heller inte bra. För
att fälla handminor från flottans fartyg skapades en ny mineringstaktik – strömineringar.
Med detta avsågs fällning från fartyg med enkla fällningsanordningar (räls) och i linjer,
som tillsammans täcker en stor yta. Kaptenen vid flottan J Grafström, intresserade sig
mycket för detta. Till KMF inkom den 11 juli 1913 en skrivelse från GUSTAF med
GUDS Nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung: ” Kaptenen vid Kungl flottan, J
Grafström, tilldelas en gratifikation på 400 kr i ett för allt för det av honom under Fylgias utlandsexpedition utarbetat förslag till Bestämmelser rörande strömineringar”.
Beslutet undertecknat av ”Gustaf”. Viktiga beslut fattades sannerligen på hög nivå!
Grafströms förslag återfinns i sin helhet i KrA.
År 1912-14 kan anses vara en brytningstid mellan det gamla och det nya. Via Eskilstuna
Stålpressnings AB erhölls 1913 en fransk-engelsk mina av typ Vickers – Breguet (se
datablad). Denna provades i ett antal exemplar i Sverige. Visserligen erfordrades vissa
modifieringar, men Eskilstuna Stålpressnings AB ansåg försöken så positiva att man var
beredd att offerera en serie av denna mina. Även fartygschefen på försöksfartyget, logementsfartyget Freja, var väldigt positiv i sin rapport. Han ansåg försöket mycket
lyckat och förordade – efter viss modifiering – anskaffning av denna mina. Härmed
skulle mintätheten bli så stor att strömineringar inte erfordrades. Samtidigt ifrågasatte
fartygschefen den nya provminan, Blockadmina/12, som skulle kunna utgå. Men KMF
Minavdelning var inte lika positiv till Breguets mina. Minan uppfyllde inte kraven på en
svensk mina. Bland annat fungerade inte avfyrningsanordningen tillfredsställande. Minan var också konstruerad för en helt annan salthalt i havet, varför minans avvägda deplacement inte stämde med svenska förhållanden. KMF meddelade därför Eskilstuna
Stålpressnings AB den 24 juli 1914 att ”… efter genomförda prov visar minan icke till-
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fredsställande resultat, särskilt vad avser minans tändande vid påstötning. KMF reflekterar inte på att inköpa minor av ifrågavarande konstruktion.”
I stället utvecklades Blockadmina/14 (senare M/14 – se datablad).
Upphovet till denna mina var också Eskilstuna Stålpressnings AB,
där före detta torpedingenjören vid Stockholms Örlogsstation,
Gunnar Lindmark var konstruktör. Minan krigsproducerades under VK I vid Eskilstuna Stålpressnings AB till ett antal av 1 400
exemplar.
Parallellt med M/14 konstruerades Strömina/14 (se datablad).
Denna var tänkt att ersätta handminorna. Målsättningen var bland
annat: ”I ändamål att erhålla en för strömineringar hufvudsakligen från jagare, torped- och vedettbåtar lämplig mintyp af enklaMina M/14
re, billigare och beträffande närliggande minors explosion motståndskraftigare konstruktion än den hos handminor tillämpade.” Likheten med M/14
var påtaglig och det var ju också Gunnar Lindmark som låg bakom denna mina. Str/14
var något mindre än M/14, framför allt mycket smalare. Prototyper togs fram och provades, men någon serietillverkning genomfördes aldrig.
M/14 följdes av M/18, vår första mina med herzhorn. Minan plundrades på sin laddning
under 1970-talet och har därefter levt kvar ända in på 1990-talet som svepmål F 18S.
I och med mina M/14 och M/18 kan man anse att flottan fått sitt första moderna sjöminsystem. 1920 disponerades 1 760 minor av dessa typer. Dessutom fanns för flottans del
1 060 handminor av typ M/01 och M/08

4.5 Den fortsatta minutvecklingen
Laddningsstorleken på seklets första utsjöminor var för liten. Man måste snarast upp i
100 kg eller större. Detta krävde i sin tur vissa ombyggnader av mindäck på minkryssaren Clas Fleming, som inte utan vidare kunde medföra större minor. Den nya minan,
som tillgodosåg kraven på större laddning var M/22. Denna mina var också den första,
som konstruerades för att möta de nya kraven på djupmineringar – ubåtshotet började
bli påtagligt!.
Behovet av minfällning från ubåt ökade. Marindirektör Richson hade 1915 projekterat
en minubåt, där minorna fördes i tunnlar på räls på däck. Men inspektören för ubåtsväsendet, kommendör Giseko, 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 – inte att förväxla med M/18u – se databladen). År 1925
sjösattes den första minubåten Valen, som kunde medföra 20 minor av typ M/24 i minbrunnar. Hon följdes senare av ytterligare sex minubåtar med nyare och kraftigare minor. 1941 framfördes från Motala verkstad ett förslag till stigmina med en laddning på
10 till 12 kg, som ubåtarna skulle medföra och släppa upp mot efterföljande ubåtsjaktfartyg. Efter utredande i högkvarteret (Inspektören för Ubåtsväsendet) och vid KMF,
avskrevs dock förslaget. (Tekniskt underlag till denna mina har inte kunnat återfinnas.)
Inte helt utan anledning gjordes de största nysatsningarna under perioden 1902 fram till
VK II på flottans minor. Vissa äldre KA-minor moderniserades och 200m M/14 tillkom.
(200m står för 200mina och anger att minan hade en laddning på 200 kg sprängämne.)
En speciell mina kan vara värd att nämna: Under VK I omhändertogs ett antal uppsvepta tyska hornminor. Dessa tömdes på sin novitladdning och laddades med trotyl samt
anpassades för KA-mineringar som syft- eller stötminor och erhöll typbeteckning M/20.
En sådan mina finns i dag bevarad på Kungsholms fort i Karlskrona. Förutom detta anINNEHÅLLSFÖRTECKNING
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passades ett antal av flottans minor till KA – således tillkom M/18 K, M/22, M/25 K
och M/31 K. Av protokoll från Flottans Minklubb kan man ana att det förelåg en viss
kamp mellan flottans och KA minsystem. År 1926 informerades Minklubben om att nya
fasta mineringar var planlagda. Förslagen hade aldrig tillställts KMF för yttrande.
Minklubben var motståndare till denna utbyggnad, eftersom antalet minor för flottan var
alldeles för lågt. En utredning borde klargöra hur många minor som egentligen skulle
behövas – man förutsatte då att vi aldrig skulle ha pengar över för att bygga ut de fasta
mineringarna!
Med modell 150m M/31 fick äntligen flottan minor med större laddning (de fasta minorna hade redan under 1800-talet laddningar på flera 100 kg.)
Bristen på minor väckte förslag på annorlunda lösningar, där även personer utanför
minvapnet hade synpunkter. Ett sådant förslag var ”bensinspränggranat”. I mars 1926
yttrade sig tygmästaren vid Karlskrona fästning över en uppfinning av en direktör Stenhammar. Uppfinningen utgjordes av bensinbehållare med 600 kg bensin, som sammanfogades och antändes med 20 kg trotyl. Detta skulle förorsaka en brinnande yta med 30
m diameter under tre minuter. Varje behållare skulle kosta 849 kronor. Med sådana behållare skulle en försvarsring kunna byggas upp runt en fästning. Prov beställdes och i
april 1926 förelåg en rapport från försök med bensinförbränning i Björkskärs skärgård.
20 fat à 200 liter bensin hade arrangerats två och två på tio meters djup. En järnpråm
hade utrustats för att kunna bogseras genom det brinnande fältet. Förutom diverse försöksmateriel var pråmen ”bemannad” med två kaniner och två höns på respektive under
däck. En erfarenhet från försöket var att det var svårt att initiera antändningen så att
maximala lågor förelåg just när målet passerade. Vid detta försök konstaterades inga
skador på försöksmaterielen eller djuren, trots att halva djurstyrkan fått springa fritt på
däck. Ett nytt försök gjordes i november 1926 på Saxarfjärden, men nu hade man arrangerat bensinfaten tre och tre på 10 – 15 m djup. Trots ökad bensinladdning drogs samma
erfarenheter som vid förra försöket: Inga skador av avgörande betydelse (djuren klarade
sig denna gång också). Hösten 1927 anmälde KMF till Konungen att metoden inte var
kostnadseffektiv. För samma kostnad som för ett bensinfält med 130 meters diameter
skulle ett dubbelt så stort minfält kunna anskaffas och då skulle också större effekt uppnås. Dessutom var bensin en bristvara i krigstid. KMF avstyrkte en anskaffning.
Tillgången till 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 KA
storleksordningen 1 900 minor, varav de allra flesta ursprungligen tillverkade mellan
1877 och 1908. Som tidigare nämnts har många av dessa under åren fram till VK II genomgått ett flertal modifieringar, vilket har resulterat i en flora av typer och varianter
med olika benämningar – omkring 24 stycken – som det, så här i efterhand, är mycket
svårt att hålla isär.
Även om en hel del nyutveckling genomfördes under mellankrigsperioden, så var nyanskaffningen synnerligen begränsad. Detta slog också hårt mot industrin och hösten 1931
begärde Motala verkstad hos Konungen att medel måtte beviljas KMF för anskaffning
av minor och sjunkbomber vid Motala verkstad. I KMF´s yttrande på framställningen
framfördes att från 1922 disponerades 75 000 kr/år för minanskaffning, vilket räckte till
25 minor om året. Detta medgav inte att behovet på 5 000 minor kunde uppnås. KMF
begärde därför att medel för ”arbetslöshetens bekämpande” skulle få disponeras till
320 000 kr för anskaffning av minor (100 st) och sjunkbomber vid Motala verkstad.
Oron i omvärlden inför VK II gjorde att man tecknade krigsproduktionsavtal på minor
och sjunkbomber med ett antal industrier: Motala verkstad, Svenska JärnvägsverkstäINNEHÅLLSFÖRTECKNING
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derna i Linköping och Karlstad Mekaniska Verkstad. Av Krigsarkivets upphandlingsprotokoll framgår dock att ett flertal industrier, förutom här nämnda, tillfrågades vid
upphandlingar, så den industriella kapaciteten synes ha varit god på den tiden. Dessutom byggdes en beredskapsfabrik för tillverkning av trotyl – det var minvapnet, som
drev på denna utveckling. När så kriget kom, kunde en väl förberedd och omfattande
tillverkning av såväl kontrollerbara som okontrollerbara minor samt sjunkbomber påbörjas. Under krigsåren köptes materiel för över 100 miljoner kronor och ett tiotal nya
mintyper för flottan och KA tillkom.
Det uppstod naturligtvis stora behov av bombsäkra minförråd för att härbärgera alla
dessa minor. Av en promemoria från KMF 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 ställs på 2000-talet och är nu avvecklade som minförråd).
Det var inte bara svenska 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 KINA(!), tillhörde kretsen för marknadsföring, som i
åtskilliga fall ledde till leverans av prototyper och sedan även serier.
En ganska god bild av minvapnets utveckling, framför allt gällande okontrollerbara minor, kan man få i de fantastiska protokoll som förts från och med 1923 i Flottans
Minklubb. Det mesta diskuterades och ventilerades och Minklubbens förslag och synpunkter framfördes vid behov till chefen för marinen. I äldre tider synes ordet sekretess
inte ha varit så viktigt. Men kommer vi till 1950-talets minklubbsprotokoll, där man
börjar tala om avståndsminor, så slår sekretessen till. Genomförda föredrag bifogas inte
minklubbsprotokollet på grund av sekretessen! Det är därför svårt att följa tillkomsten
av våra avståndsminor från protokollen.

4.6 De första avståndsminorna
I början av 1940-talet fanns ett förslag klart på en svensk magnetmina. Förebilden till
detta var en engelsk avståndsmina, som 1940 lämnats över (!) från Tyskland till Sverige. En svensk delegation med kommendör Muhl, professor E H Waloddi Weibull (marinofficer och professor i teknisk fysik vid KTH) samt löjtnant Fredrik Taube, besökte
vintern 1940/41 Kiel för att ta del av tyskarnas erfarenheter av denna mina och dess vidareutveckling. Förklaringen till denna tyska
givmildhet och öppenhet
kan säkerligen återfinnas
i Kmd Muhls rapport
efter besöket, där han
Avståndsmina av engelsk typ MK 1 - 4
bland annat skriver:
I tyska marinkretsar hyser man allvarliga farhågor för engelsk minoffensiv med
syfte att avbryta den svensk-tyska färjetrafiken 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.
(Det hör också till saken att Sverige och Danmark deltog i tyska chockprov mot magnetstavar för stavsvep.)
Engelska bombplan flög senare under kriget över Skåne vid sina mineringsoperationer
mot Tyskland och vid några tillfällen tappades minor av den typ man fått från Tyskland.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
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Personal från KMF Minbyrå (däribland Gunnar Grandin, sedemera amiral och chef för
FMV Marinmateriel) 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. Arbetet resulterade i utvecklingen av bottenavståndsmina
M/F:9. Denna mina skulle även kunna flygfällas från bombplan med hjälp av bromsfallskärm. Den nya avståndsminan var mycket exklusiv och skulle bara användas om Sverige kom i krig. År 1943 kom de första leveranserna av 250 st M/F:9. Men 1945 blev
det bekymmer med ytterligare anskaffningspengar och därmed produktion, eftersom
Statsrådet ansåg att minan redan var för omodern! Dessutom fanns en oro för att flygvapnet skulle ta över minan, eftersom det mest var flyget som skulle fälla den. Fast de
farhågorna kanske hade dämpats 1947, då prov visade att endast 70 procent av fällda
minor fungerade som de skulle, vilket flyget ansåg vara ett för klent resultat. Men utvecklingen av M/F:9 gick vidare efter de principer man fått fram från upphittade minor
och minan utvecklades från A till typerna B och C, varvid kombinationen akustik magnetik infördes i C.
Avståndsmintekniken utvecklades som bekant mycket snabbt under
VK II. I Sverige var det ASEA i Västerås, som intog en ledande industriell position i detta avseende. Redan omkring 1939 hade man
påbörjat ett – som alltid i dessa sammanhang – mycket hemligt projekt efter en idé av den tidigare nämnda professor Weibull. 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 Lydia, utvecklades till mina M/F:7.
Därefter kom den redan omnämnda ”riktiga” bottenavståndsminan
M/F:7 LYDIA
M/F:9 (något täcknamn för denna mina har inte återfunnits). I samarbetet mellan KMF och ASEA utarbetas under 40-talet och början på 50-talet ett flertal
avståndsprojekt. För Kustartilleriets minor, i första hand M/K:1, föreslog ASEA ett
magnetiskt avståndsorgan, som internt kallades för Svampen, på grund av likheten med
svampfot. Detta var en induktionsstav och en stålplåt (”svamphätta”), som samlade upp
den inkommande magnetismen. Detta resulterade också i den första minstationsinstrumenteringen M/42 för avståndsverkande minor.
Ett projekt med namnet Ulrika utvecklades till mina M/F:15, senare ändrad till M/F:16.
Detta skulle ursprungligen vara en tung avståndsverkande mina för flygfällning, men
fällningskraven för nya flygplan efter de tunga bombplanen, var allt för hårda. Diana
skulle bli en flygfälld mina för det nya flygplanet A 32 (Lansen), som var under utveckling. Projektet kom så långt som till
prototyp, men sedan blev det aldrig
fullföljt.
Förutom mina M/F:9 har även M/F:7
varit till föremål för flygfällning, men
med sämre framgång. M/F:7 var en
”ömtåligare” mina och krävde avsevärt
större fallskärm. Minans form gjorde
att det var svårare att hitta lämpliga
flygplan för fällning. Det offensiva
utnyttjandet av M/F:7 överlämnades
1949 helt till motortorpedbåtarna. ReINNEHÅLLSFÖRTECKNING
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dan 1951 lades emellertid mina M/F:7 i materielberedskap på grund av svårigheter att
underhålla den. Den ansågs vara ”en typisk krigsprodukt”.
ASEA´s induktionsorgan Svampen var även tänkt för mina M/F:1 och M/31. För flottans minor kallades utrustningen EMMA (förkortning av elektromagnetisk anordning).
Det kallades också för ”Fjärrverkande magnetiskt horn”. De första proven utfördes på
mina M/25. EMMA anbringades på minans topp. Under utprovningen konstaterades att
utrymmet inne i minan vid dess topp var för litet. Detta resulterade i att man började,
efter de 1 000 först tillverkade minorna, införa ett lock på M/F:1´s sida. Innanför detta
skulle elektroniken monteras. Detta lock kom att kallas EMMA-lock. Svampens magnetikkännande induktionsspole var ju mycket känslig för minans rörelser i det jordmagnetiska fältet, så det var säkert problem med att få detta att fungera tillfredsställande på en
förankrad mina. Även om ”det magnetiska hornet” aldrig synes ha blivit förverkligat på
M/F:1 i någon operativ serie, kom detta lock till användning när man på 1960-talet införde gradiometern, ett rörelseoberoende och avståndskännande magnetiskt organ, (patent från 1962 av Rune Hultin på Minbyrån). Ett antal minor med EMMA-lock byggdes
om till mina typ F 6. Det förefaller som om Svampen/EMMA bland förankrade minor
blev realiserat enbart på kustartilleriets kontrollerbara mina M/K:1, som också utrustades i en version som bottenavståndsmina.
De prov med induktionsorgan som gjordes med den engelska minan och med EMMA
mot våra örlogsfartyg, ledde till att ett allvarligt problem uppdagades. Bland annat gjordes prov mot minsveparen Bremön, varvid man insåg att fartyget var alldeles för magnetiskt för att med godtagbar säkerhet kunna röja denna typ av minor! 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.”
Av naturliga skäl var verksamheten mycket hög vid KMF Minbyrå under VK II. Minor,
minröjning och minskydd utvecklades i en mycket hög takt. Det innebar också att en
mängd företag var engagerade som leverantörer och sekretessen måste hållas så hög
som det var praktiskt möjligt. Vid en genomförd säkerhetsgranskning 1943, redovisade
Minbyrån samarbete med inte mindre än 77 företag på listan för säkerhetsgranskning!

4.7 Drivminor
Drivminors utnyttjande var klart begränsat i 1907 års Haag-konvention. Trots detta producerades under 1900-talet ett flertal olika typer runt om i världen. Även under VK II
användes drivminor av de krigförande, som hade en något annorlunda syn på utnyttjandet än vad Haag-konventionen föreskrev. Detta framgår ganska klart av kommendör
Muhls rapport från besöket i Tyskland vintern 1940/41:
Minkriget föres såväl från tysk som engelsk sida med fullkomligt åsidosättande
av Haag-konventionens bestämmelser VIII av år 1907 angående minutläggning
och i samband härmed föreskrivna försiktighetsåtgärder till den fredliga sjöfartens skydd. Några inskränkningar beträffande mintypers konstruktion och
verkningssätt bör därför inte få förekomma vid den nu pågående utvecklingen
av vårt minvapen. Liksom man bör vara inställd på att avvärja det ”oinskränkta” minkriget måste man även vara beredd att själv bedriva det utan alla hänsyn.
I Sverige har drivminor uppenbarligen varit på tapeten vid ett flertal tillfällen under
1900-talet. Förutom Leons mina, som avhandlats i avsnitt 4.3, finns en konstruktion
som benämns 50 d.m M/19. Ritningen finns vid Krigsarkivet och kopia återges bland
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bifogade datablad – någon ytterligare information om denna mina har inte uppdagats.
År 1943-44 genomfördes prov med två nya projekt av professor Weibull respektive
ASEA. Efter flera omkonstruktioner verkade i vart fall ASEA´s mina ha nått tillfredsställande resultat. Denna mina hade 20 kg laddning och flöt på ½ m mindjup. (Inga ytterligare tekniska uppgifter om dessa minor föreligger). Men Chefen för marinen sade
(ånyo) nej. Riskerna för egna sjöstridskrafter ansågs för stora. Det kan ju poängteras att
den i 300 exemplar anskaffade och då mycket hemliga minan M/F:7, LYDIA, var halvt
om halvt en drivmina, även om den i viloläge låg på botten.

4.8 Utländska minor i svensk tjänst
Sverige har varit tämligen självständigt vad gäller utveckling av sjöminor. Givetvis har
man under åren tagit intryck av den utveckling, som skett utomlands. I flera mintyper
kan man finna tekniska lösningar, som också kan återfinnas i utländska minor. Någon
närmare analys av detta har inte gjorts i denna sammanställning. Vår äldsta, i dag bevarade mina, Ostermans mina från 1831, är ett exempel på detta. Den minan är helt enkelt
en kopia av Robert Fultons första, praktiskt användbara mina.
I fortsättningen redovisas bara kompletta mintyper, som har utländsk bakgrund. Minorna finns närmare redovisade i databladen.
År 1884 inköptes från Tyskland en kontaktmina av löjtnant Pietruskis konstruktion
M/72. Om det var för att prova minan inför en eventuellt större anskaffning, eller om
det var för att lära sig ny teknik, har inte undersökts närmare. Någon serieanskaffning
genomfördes dock aldrig. Prov med minan avbröts omkring 1900, då miningenjör Edvard Årfelt på Minbyrån förklarade att han kunde göra en bättre konstruktion.
Utvecklingen av rörliga minor var starkt influerat av utlandet. Så kallade släpminor av
Harveys konstruktion inköptes från England omkring 1871. De anskaffades i en större
och en mindre typ. Tio minor inköptes i en första (prov?-)omgång. Resultatet förefaller
positivt, ty ytterligare tio har anskaffats. Från Frankrike köptes en släpmina, som mycket påminner om en bogserad torped. Hur många som köptes av denna typ har inte kunnat spåras..
Som tidigare nämnts var tillgången till minor långt under behovet. Redan 1920 byggdes
50 bärgade tyska hornminor om till självankrande minor, M/20, för Kustartilleriet. Detta
gjordes av Flottans station i Stockholm. Laddningen på 100 kg novit ändrades till trotyl
och de fick ett nytt ankare av svensk konstruktion.
På fästningsmuseet i Vaxholm finns utställd en mina, som inte kunnat identifieras till
sitt (eventuellt) svenska ursprung (minan redovisas i Datablad som mina Okänd 2). Minan är klotrund med ett dubbelnitat liv runt om. Den står på ett (troligen) svenskt ankare, som inte riktigt förefaller passa till minan. En mina med samma utseende rapporteras
upphittad och sprängd i vattnet utanför Vaxholm så sent som i april år 2000! På Marinmuseet i Karlskrona finns ytterligare en mina, som har inköpts från fiskare Charles Johansson, Tjörn, för 150 kronor år 1940. Mintypen har kunnat spåras till dokument i
Krigsarkivet ”KMF 21/1 1927, nr 17826”. Dokumentet innehåller ”Fotografier över
funna utländska minor” och är ursprungligen upprättat 1915. Fotografier visar två typer
av en engelsk mina med samma utseende som de som finns på våra museer. Minorna
återfinns även i Handbok för Oskadliggörande av främmande Minor, HOM. En till det
yttre mycket snarlik mina beskrivs i H Wrangels bok ”Svenska flottans bok” från 1898.
Dessutom finns på Marinmuseet en modell i koppar i skala 1/10 av 1800-talsminan. Av
en skrivelse 1928 från KMF till Vaxholms fästning framgår att 35 minor M/27 inom
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kort skall levereras. Kan det vara så att den engelska minan konverterats till svensk version M/27? Någon mina M/27 eller med utseende som de engelska minorna har emellertid inte kunnat spåras i något register. Minan är ett litet mysterium.
År 1928 konverterades ett 60-tal tyska 150 kg minor till kontrollerbara syftminor. Detta
blev mina M/28.
I maj 1940 skrev Chefen för Marindistrikt Syd till KMF 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 CMDS ville frigöra civila fartyg, som beslagtagits för att utnyttjas som spärrfartyg i skånska hamnar. I stället ville man utrusta 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. KMF tillstyrker. Denna mina kom att benämnas M/T.
Att tillgången till minor och sprängämne var starkt begränsad under kriget framgår av
KMF direktiv i september 1944, då man framför att: ”…Tillgången till marina sprängämnen är mycket begränsad. Drivande minor bör om möjligt ej sprängas, utan lämnas
till örlogsvarv för att ändras och utnyttjas för KA minförsvar…”
På order av Högkvarteret inrättas i Stockholm 1945 ett ”Studieförråd” (plats?) för omhändertagande av utländsk materiel. Från minvapnet tillförs: Tysk elektrisk mina, 760
mm diameter. Tysk antennmina, 1000 mm, laddning 147 kg. Laddningsbehållare till
engelsk mina, 250 kg. Beskrivning av tysk mina 800 mm och 1160 mm samt beskrivning
av engelsk mina 780 mm och 1030 mm.
År 1945 får KA 50 nya minor med benämning M/K:5. Den har sitt ursprung i de tyska
minorna M/U:31 och M/U:36 (svensk beteckning enligt Handbok för Oskadliggörande
av främmande Minor – HOM). Minorna gjordes kontrollerbara och utnyttjades som
syftminor.
Även två engelska minor av ”typ H” modifieras och tillförs den svenska (italienska! –
se nedan) minparken i form av M/F:3 E. Inga närmare uppgifter föreligger om dessa
minor.
Men det var inte bara tillvaratagna minor, som utnyttjades. Mitt under brinnande
världskrig lyckas KMF upphandla 200 italienska och 200 tyska antennminor, som kom
till Sverige 1940 och tilldelas benämningen M/F:3 respektive M/F:5.
I anslutning till krigsslutet gjorde sig tyskarna av med en del minor. Sålunda sänktes i
Kielbukten förankrade minor av typ EMF. En tysk firma fick de allierades tillstånd att
bärga minorna och sälja dem som skrot utan avfyrningsorgan. 200 köptes till Sverige
1952 och anpassades till KA-bruk med beteckningen M/K:8.
Flottan behövde efter VK II komplettera minparken med en modern, flygfälld bottenavståndsmina. En tysk konstruktion med tryckfunktion, LMB, var av stort intresse. Via en
svensk agent, AB Ekendahl och Ström, upphandlades 1952 delar till 200 minor, som
skulle sättas samman i Sverige, 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 och England inte gick med på denna leverans, enär tysk tillverkning av denna typ av sjöminor inte var tillåten! På något sätt (som inte har kunnat klarläggas inför denna skrift) kom dock leveransen i gång, ett år försenad. Kanske var det
viss upphandling av instrumentering via Österrike, som löste knuten? Denna mina fick
den svenska beteckningen M/F:17.
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4.9 Utvecklingen efter VKII
När VK II slutade, fanns i förråd för flottan 10 150 minor för fällning från övervattensfartyg och 1 150 minor för fällning från ubåtar.
Utveckling och produktion av sjöminor efter VK II inriktades mot att förfina avståndstekniken mot allt bättre minskyddade fartyg samt att öka minans svepmotstånd. År 1951
begärde KMF medel för att upprätta en försöksstation för denna utveckling (blev sedan
etablerad vid Västra Fjäderholmarna utanför Hårsfjärden).
Akustik, magnetik och tryck har sedan VK II utgjort grunden för avståndstekniken.
Dessa i kombination med förfinade logiska villkor för tändning av minan gör att minan
bättre kan särskilja olika fartygstyper och urskilja ej fartygslika egenskaper i minsvep.
Minan ligger fortfarande steget före minröjningen, trots förbättrade svep och införande
av minjakt. Inte under hela 1900-talet (efter VK II), har något land lyckats konstruera ett
praktiskt användbart avståndssvep, som även röjer minor med tryckfunktion
Ett stort tekniskt steg togs under 1990-talet genom att nya svenska minor helt datoriserades. Därmed förändrades också sekretessproblematiken för avståndsminorna. Hittills
har minornas funktion varit omgärdade av en mycket hög sekretess, men med införandet
av datortekniken kan nu i princip alla minor vara byggda på samma sätt – funktionen
bestäms av hur ägaren till minan bestämmer sig för att programmera den och vilka sensorer som anslutits.
I början av 1900-talet infördes trotyl som sprängämne i minorna. Femtio år senare infördes hexotonal, som är en blandning av huvudsakligen hexogen, trotyl och aluminium
och så har det förblivit under 1900-talets resterande femtio år! På väg att införas i slutet
av 1900-talet är plastbaserade sprängämnen, PBX, som är utomordentligt okänsliga för
yttre påverkan och vissa typer har även kraftigare verkan i målet än hexotonal. PBX kan
inte bli aktuellt för svensk del förrän vid införande av nya minor eller moderniseringar
under 2000-talet. Nya, avsevärt kraftigare sprängämneskompositioner har forskats fram
av Försvarets Forskningsanstalt, FOA, men även dessa hör till nästa sekel.
Under perioden 1946-52 anpassades bottenavståndsminan M/F:9 för fällning från ubåt.
Strandförsvarsminor, såväl förankrade som bottenavståndsminor, tillverkades i stora
serier fram till början av 1970-talet. Efter genomförda analyser under och efter VK II,
angavs 1954 ett behov av 18 600 strandförsvarsminor! Produktionen av tunga kontaktminor och stötminor upphörde och ersattes av förankrade avståndsminor. Det var uppfinningen av gradiometern, ett magnetiskt kännande avståndsorgan, 1962 (Rune Hultin,
FMV), som bäddade för de förankrade avståndsminorna, som infördes vid flottan och
KA. Ubåtarnas minfällningsförmåga förbättrades genom införande av självgående minor, det vill säga minor vars stridsdel transporteras till mineringsområdet med en torpeddrivdel. Under senare delen av 1900-talet utvecklades även ett fällningssystem för
ubåtar med mingördlar. Minan (typ F 80) tillverkades, men gördelsystemet stannade vid
prototyp av ekonomiska skäl.
Minprojekten Lydia, Ulrika och Diana har tidigare redovisats. Efter VK II tillkom ett
flertal nya projektnamn. Fylgia var en flygfälld mina, som skulle kunna precisionsfällas
med mycket hög hastighet. Tora var ett alternativt projekt till de dyra, flygfällda minorna och skulle kunna fällas från torpedtub eller från minräls. Tea var en förenklad Tora i
trälåda. Tema var en mina med torpeddrivdel. Irene var en avståndsverkande strandförsvarsmina i trälåda (senare M/F:21). Siren var mina Irene med väckning med en under-
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vattenssignal. Syren var mina Irene med kontrollmöjlighet (lätt syftmina). De flesta av dessa
projekt lämnade aldrig projektstadiet.
År 1951 påbörjades ett ytterst hemligt projekt. Marindirektör Agne Bjergel och kapten O
Båysen på Mintekniska byrån utarbetade en uppfinning ”Minponton M/51, Zimca” (projektet
avhemligat av FMV 2001-02-23). Detta var ett förslag till en minbärande ”ponton”, som
skulle kunna transportera en mina på död räkning till ett mineringsområde med avsikt att
spara både fartyg och flygplan – en ofarlig minfällning! Data för farkosten var: Längd 6 m,
bredd 0,5 m, lastförmåga 1 ton, fart 25 knop, aktionsradie 150 sjömil, kursfel +/- ½ grad,
distansfel +/- ½ %, kostnad 10 000 kr (mindre vid serietillverkning). Pontonen skulle kunna
bära en mina av typ M/F:9 eller motsvarande. Pontonen försågs med sprängladdning i botten,
som skulle utlösas när pontonen var framme, varvid ponton och mina tillsammans 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 halvskaleprov i Vättern, som åtföljdes av
fullskaleprov i södra Östersjön under 1959, varvid en motortorpedbåt av större typ utnyttjas
som följebåt. Försöksrapporten var på grund av sekretessen skriven i endast ett exemplar (ej
återfunnen). En granskningsgrupp tillsattes med uppdrag att göra en operationsanalytisk
studie utgående från försöksresultaten, vilka skulle jämföras med andra fällningsmetoder.
Resultatet av detta har inte återfunnits, men av en marginalanteckning på KMF
överlämnandeskrivelse till CM framgår: ”Åter MF 19/4 –67. Enligt Dahlén har projektet
uppgivits och handl. återsänts till MF”.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Skrov
Förliga avdelningen
Bränsle
Minbrunn
Mina (här M/F:9)
Avtagbart lock över minbrunn
Vattentäta bärtankar
Projekt Zimca
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Rum för:
styrorgan
regleringsdon
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Motoraggregat
Luftmast
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Efter erfarenheter från VK II levererades 1958 från England en miniubåt, som fick
namnet Spiggen. Denna utrustades med sugminor (se datablad), som attackdykare från
ubåten kunde fästa på skrovet på främmande fartyg. Dessutom kunde medföras upp till
3 ton sprängladdningar, som kunde appliceras på lämpliga mål.
Flygfällning av minor upphörde i praktiken i och med utrangering av flygplan T 18 B,
omkring 1955. Det i slutet på 1950-talet nya attackplanet A 32 Lansen fick aldrig den
tilltänkta minan Diana. Sedan dess har kraven på flygminfällning kommit och gått som
en sinuskurva under resterande delen av 1900-talet, men några konkreta projekt har inte
sett dagens ljus.
Övningsfällning av flottans sjöminor ändrade karaktär från 1955. Innan dess övningsfälldes i stort sett alla förankrade sjöminor. Krigsarkivet har många protokoll från dessa
fällningar, som ger en god bild av materielens funktion. Funktionssannolikheten var för
de flesta minorna mycket hög. Där brister förelåg, berodde det ofta på bristande kunskaper om materielens handhavande. Men dessa fällningar var naturligtvis mycket arbetskrävande för förrådspersonalen och fällningarna slet också hårt på materielen, så
från 1955 gällde beslutet att enbart tio procent av minorna skulle övningsfällas. Senare
under 1900-talet görs övningsfällning enbart med särskilda övningsminor.
Även armén fattade tycke för sjöminor och införde hamnminor som alternativ till att
förstöra hamnarna. Om så ändå skulle bli nödvändigt, utnyttjades bland annat utrangerade, mindre sjöminor (M/F 14) som ”kajladdningar”. Det var strandförsvarsmina F 23
med sina glidegenskaper som väckte arméns intresse. Med dessa egenskaper skulle det
vara möjligt att fälla minan från en lastbil vid kajkanten och minan skulle kunna glida ut
i hamnbassängen. Under 1970-talet var ytterligare en serie typ F 23 under anskaffning.
Denna gång med Bofors AB som totalleverantör av komplett mina. Den elektroniska
konstruktionen var något annorlunda vad avser gradiometerns funktion, men de operativa egenskaperna och minans utseende var i stort sett detsamma som på den ursprungliga
F 23. Men samtidigt med denna beställning hade operationsanalytiska studier vid Marinstaben givit vid handen att vi egentligen borde satsa på en större strandförsvarsmina
med kraftigare laddning. FMV Minbyrå föreslog då att den nya serien F 23 skulle säljas
till armén. Så gjordes också och arméns hamnförsvarsmina fick beteckningen F 24.
Pengarna från försäljningen skulle nu utnyttjas till den nya strandförsvarsminan typ F
25.
Ekonomin i kombination med ett minskande intresse för sjöminor från Chefen för marinen började sätta sin prägel på mintillverkningen från omkring 1970-talet. Planerad serie två av mina F 8 inställdes. Den nya, tunga strandförsvarsminan F 25, som blev färdig
i prototyp, ströks för att pengarna i stället skulle satsas på modernisering av mina F 19
till F 19 G, men efter den transaktionen ströks även denna modernisering. För KA del
ströks minsystem M 8, varför M 7 fick fortsätta att tillverkas ännu 20 år (!) efter dess
tillkomst.

4.10 Ubåtsskydd
Under 1980 inträffade incidenten vid Hårsfjärden, då främmande undervattensverksamhet konstaterades i området. Hösten 1981 gick den ryska ubåten U 137 på grund vid
Gåsefjärden inom Karlskrona marina skyddsområde. Detta blev upptakten till en forcerad återtagning av den av politikerna avvecklade ubåtsjakten. Verksamheten kom att
benämnas ”ubåtsskydd”, vilket var ett vidare begrepp. Inte minst påverkade detta verksamheten vid FMV Undervattensvapenavdelning, som i ett forcerat tempo fick bygga ut
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såväl undervattensspaningssystem som anskaffa nya vapen och modernisera äldre för
det ”nya” hotet.
Det som främst berörde Minbyråns ansvarsområde var uppbyggnaden av Marinens Fasta Undervattensbevakning, MAFU (senare omdöpt till KAFUS – KA Fasta UndervattensSpaning). Slingsystem för magnetisk spaning förbättrades med modern teknik och
känsligheterna ökades bortom gränsen för praktiskt kända naturlagar. Detta ställde naturligtvis till en hel del problem innan man behärskade störningar från avlägsna tåg,
blinkande fyrar, sjöhävning och svallvågor från passerande fartyg. Slingsystemen lades
ut som självständiga spaningssystem (i kombination med nya akustiska system) och i
anslutning till vissa prioriterande minspärrtroppar med nypålagda ubåtsskyddsuppgifter.
Skarp sprängning av minor kom att ske i anslutning till vissa indikerade främmande
passager, men de relativt gamla systemen var inte optimerade för de nya kraven. Detta
föranledde modernisering och förbättring av prioriterade stationer med minsystem M 7
och även det äldre M 4. Men någon främmande undervattensfarkost blev aldrig bevisligen sprängd. Det tillkommande nya minsystemet M 9 för KA amfibiebataljoner kom att
dimensioneras för ubåtsskyddsverksamhet, men det hann aldrig bli färdigt för att sättas
in i skarp verksamhet innan denna verksamhet avklingade under 1990-talets senare del.
Även på sjunkbombsidan skedde en pånyttfödelse. Sjunkbomber från andra världskriget
var det enda vapen man hade att sätta in inledningsvis! Sjb 33 moderniserades för att
kunna utnyttjas på mycket grunda vattendjup. Sjb 51 (med zonrör) från 1960-talet hade
väl mer eller mindre somnat in när undervattensverksamheten drogs i gång. Den fick en
omfattande genomgång och modernisering, som gjorde den till ett mycket funktionsdugligt vapen. Så småningom kom även nya torpeder och AU-granater, men sjunkbomberna är ännu vid ingången till 2000-talet ett utnyttjat vapensystem.
Från mitten av 1990-talet började incidentverksamheten att gå på sparlåga när antalet
rapporter om främmande verksamhet minskade radikalt. Lågan dämpades ytterligare
genom information om att en del kränkningar sannolikt var föranledda av ljud från minkar! Men det tog över 15 år att någorlunda återta den försummade verksamheten ”ubåtsskydd”. Något som man redan vid övergången till 2000-talet har glömt eller förträngt på
många håll!

4.11 1900-talets sista minor.
De sista nytillverkningarna inom 1900-talet utgörs av ubåtsgördelminan F 80 och det
rörliga minsystemet M 9 med mina K 14 för KA´s nyorganiserade amfibieförband. Dessa system levererades i mitten av 1990-talet. Parallellt med detta genomfördes en omfattande utveckling av dels den konventionella mintekniken, dels en
nyutveckling mot generation 3 av sjöminor – den
målsökande minan (generation 1 kan beskrivas som
kontakt- och syftminor, generation 2 är avståndsverMina F 80, BUNNY
kande men stillaliggande minor). För de konventionella
minorna innebar satsningen nya typer av sensorer, ny
digitaliserad och miniatyriserad elektronik och nytt
tändsystem. Allt standardiserades och anpassades för
att kunna utnyttjas för alla typer av sjöminor. Detta
innebar också en avsevärd kostnadsreducering. Som en
jämförelse kan sägas att en ny, tung konventionell bottenavståndsmina i prisläge år 2000 skulle kosta i storINNEHÅLLSFÖRTECKNING
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leksordningen 300 000 kr per styck. Genom att modernisera lämpliga äldre minor och
fasta minsystem, kan en toppmodern mina erhållas för ungefär 50 000 kr.
En intressant utveckling tog fart under 1990-talet. Elektrisk potential (UEP – Underwater Electric Potential) med åtföljande galvaniska strömmar kring fartyg i saltvatten är
förvisso inget okänt – det utnyttjades redan under VK II för att tända minor. Men modern forskning har uppdagat nya egenskaper, som bland annat innebär att de elektriska
strömmarna (ELFE – Extreme Low Frequency Electric) som fartygen genererar, kan
indikeras på stora avstånd. Detta innebär nya risker för fartygen samtidigt som det öppnar nya möjligheter för minkonstruktören och minröjaren får ett nytt hot att tackla.
När mina F 80 och minsystem M 9 konstruerades, förelåg en bestämmelse att alla nya
vapensystem måste granskas med avseende på folkrätten. ”Kommittén för granskning
av inhumana vapen” har således analyserat dessa minsystem och godkänt dem. (Kan
man därav dra slutsatsen att våra sjöminor är humana?)
För försvarets del har 1990-talet präglats mycket hårt av det faktum att Sovjetunionen
upplösts och att ”Kalla kriget” upphört. Det svenska försvaret har fått en helt annan inriktning. Invasionsförsvaret har tonats ner och inriktningen går mot internationell verksamhet. Försvarsmakten skärs ner med minst 50 % vad avser antalet förband. Politikerna har angett att det ska vara ett ”anpassningsförsvar”, som skall kunna växa när så erfordras. Naturligtvis har detta påverkat även mineringsfunktionen. I det nya försvaret
har sjöminor allvarligt ifrågasatts och i vissa kretsar har sjöminor helt utgått. Inför
2000-talets början verkar det dock som att sjöminan kommer att leva vidare i någon
form. Dock sker en kraftfull antalsmässig reducering. De flesta äldre sjöminorna utrangeras. Tack vare den nyutvecklade och billiga sjömintekniken, kommer viss modernisering troligen till stånd. Pengar är också avsatta för utveckling av ny mintyp (målsökande?). Behovet av utveckling av sjömintekniken är påtagligt med tanke på internationell
verksamheten, där svenska minröjningsförband tillhör den typ av sjöstyrkor, som är väl
lämpade för och i praktiken också genomför internationell verksamhet. Men för minröjningen krävs också en ingående kunskap om sjöminor – bland annat därför måste sjöminutvecklingen fortsätta.

***************
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5. Sjunkminor
Medel föder motmedel! I början av 1900-talet blev ubåtar ett allt större hot, vilket fick
till följd att sjunkminor började konstrueras. Detta vapen kom inledningsvis att benämnas på ett flertal olika sätt; vattenbomber, djupbomber, sjunkminor, sjunkbomber.
De första konstruktionerna kom 1917 och 1918, enligt Minklubbsprotokoll från den 11.
januari 1949. Tyvärr har det inte gått att återfinna dessa konstruktioner i Krigsarkivet.
Båda bomberna hade en laddning på 35 kg. Den ena typen djupreglerades med en flottör
med en stållina, vars längd enkelt kunde ställas in. När linan stramades upp på inställt
djup, skedde avfyrningen. Den andra bombens avfyrning skedde genom anslag mot ett
mål. Om målet missades, så avfyrades bomben på inställt djup via en hydrostat.
Det var segt i portföret för sjunkbomberna! Sjunkmina M/20 (konstruktionen ej återfunnen) provades av KMF, som med hänvisning till erfarenheterna från VK I föreslog en
anskaffning av 172 st. Statsrådet tillstyrkte, dock med ett mindre antal. Riksdagen avslog! År 1921 gjordes en ny framställning om anskaffning av sjunkmina M/21 och med
hänvisning till att flottan inte disponerade ett enda vapen mot ubåtar! Utfallet av riksdagsbeslutet denna gång har inte granskats, men kanske började man inse realiteter, för
nästa sjunkmina blev ett rejält steg uppåt i laddningsstorlek. Det var 100 kg sjunkmina
M/24, som infördes. Grunden till denna mina var en konstruktion från firma Vickers i
England. Från en skadad engelsk jagare i svensk hamn tillvaratogs en sådan sjunkmina.
Efter diverse försök och ändringar blev detta så småningom M/24. År 1927 förefaller
vara det år då man i marinen slutligen gick över till benämningen sjunkbomb. Chefen
för marinen hade föreslagit denna ändring, men KMF avstyrkte med motivering att
sjunkmina var så inarbetat i alla bestämmelser, beskrivningar och redovisningar att det
skulle vara alldeles för omfattande att ändra benämningen. Den beskrivning på M/24
som kom ut 1927 hade titel Sjunkbomb M/24 (men i texten talades om sjunkmina!).
Motala verkstad fortsatte dock att behålla Djupbomb för sina produkter.
I och med att tunga sjunkbomber började införas, uppstod det problemet att små fartyg
inte hann undan detonationstrycket när de fällde bomben. Av minklubbsprotokoll från
1925 framgår att det fördes en diskussion om att dessa fartyg i stället borde ha bogserminor. Diskussionen synes dock ha ebbat ut under 1926. I varje fall blev det inget av
med nya bogserminor.
Marindirektör Johansson vid KMF:Minbyrå hade i slutet av 1920-talet för Motala
Verkstad räkning konstruerat en ny sjunkbomb med en mekanism som innebar att den
är utbalanserad så att den är okänslig för stötar i alla riktningar. Denna sjunkbomb lanserades internationellt av Motala Verkstad som ”135 kg djupbomb”. Även en mörsare
konstruerades, varmed bomben kunde skjutas ut som en projektil. Bomben testades av
Stockholms Örlogsvarv, som 1929 lämnade ett intyg på dess förträfflighet. Marinförvaltningen köpte tillverkningsrätten till bomben av mdir Johansson för tillverkning vid
egna verkstäder. Marinens benämning blev Sjunkbomb M/33. Den kom att tillverkas i
ett flertal varianter, men grunden var en bomb med 105 kg trotylladdning. Dock med ett
undantag: Norge hade beställt 200 exemplar av ”exportvarianten” på 135 kg från Motala Verkstad. Men i augusti 1940 gick en skrivelse till Motala verkstad avseende export
till Norge med innehåll ”Det är regeringens avsikt att beslagta de norska sjunkbomberna, varför dessa inte får exporteras!” 100 stycken av bomberna kunde säljas vidare till
annat land. Resterande bomber tillfördes marinen som Sjb M/33N efter viss ”försvenskning”.
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När VK II började, påbörjades också en omfattande tillverkning av sjunkbomb M/33.
Krigsmånadsbehovet var mycket stort, ungefär 1 000 (!) bomber, men produktionskapaciteten för landet gick i taket vid 400 bomber per månad. Över 10 000 bomber
M/33 tillverkades under VK II.
För att i någon mån råda bot på den inledande bristen på sjunkbomber, beställdes från
USA 1 000 stycken av typ Navy Mark 3 för 650 000 kronor. Men sedan USA tvingats
in i kriget, belades även dessa bomber med exportförbud (jfr norska bomberna ovan)
och någon leverans kom aldrig till stånd. Här kom det svenska köpet av de 100 norska
bomberna in som en liten delkompensation. I samband med inköp av fartyg från Italien,
medföljde också ett antal italienska sjunkbomber – 319 stycken med 50 kg laddning och
44 stycken med 100 kg.
Eftersom taket var nått vad avser produktion av tunga sjunkbomber, lanserades från Marinstaben 1941 idén att tillverka små bomber med 2-5 kg laddning för att simulera
sjunkbombanfall. Tanken var att det från en ubåt var svårt att avgöra storleken på bomberna vid en insats och att man därmed skulle kunna skrämma – inte skada – ubåten. I
ett yttrande från Chefen för kustflottan till Chefen för marinen i oktober 1941, framfördes att denna typ av små bomber ej var användbar för avsett ändamål. Däremot föreslogs en något större bomb med cirka 20 kg laddning och ett fast detonationsdjup, motsvarande ubåtens periskopdjup. Detta blev grunden till 10 kg Sjb M/42 och 20 kg M/43
samt 26 kg Sjb M/45, vilken hade droppform för snabbare sjunkhastighet. Sjb M/45
skulle vara raketdriven med räckvidd 100-200 meter. År 1948 ifrågasatte dock KMF
värdet av dessa bomber och föreslog att raketutvecklingen skulle avbrytas. Samtidigt
anmälde KMF att man i stället konstruerat en 100 kg sjunkbomb med vrid- och eleverbar kastare med en skottvidd upp till 250 meter. Härmed inleddes en utveckling som så
småningom ledde fram till anskaffning av Squid och Bofors AU-raketpjäs för fregatter
och jagare.
Med införande av helikoptrar i marinen fick man en bra plattform för ubåtsjakt. De lätta
helikoptrarna fick i slutet av 1960-talet Sjunkbomb 11 och de tunga tillfördes Sjb 51 (de
tunga hkp kunde även fälla Sjb 11). Sjb M/33 anpassades för helikopterfällning under
en period. Det unika med Sjb 51 var att den försågs med zonrör, som innebar att bomben fick en avsevärt större träffzon.
Under 1980-talet tog utnyttjandet av sjunkbomber fart igen i och med den omfattande
skarpa ubåtsjakt som genomfördes på grund av främmande undervattensverksamhet i
våra vatten. Det konstaterades främmande ubåtar och miniubåtar inne i våra skärgårdsområden! Det enda vapensystem, som fanns att tillgå för ubåtsjakt var då sjunkbomber,
i princip modell VK II. Förbättrade torpeder för ubåtsjakt inomskärs togs fram, men det
var naturligtvis inte gjort i en handvändning. Likaså moderniserades AUgranatsystemet. Sjunkbomberna modifierades med nya elektroniska tändare för att
kunna utnyttjas på extremt små vattendjup. Gamla Sjb 45 fick en pånyttfödelse genom
att utrustas med arméns tidtändare för hamnmineringar. Denna tändare råkade ha exakt
samma diameter som Sjb 45 och kunde lätt anpassas till bomben. Därmed uppfylldes ett
av Chefen för marinen anmält behov inom loppet av två dagar mitt under en pågående
skarp ubåtskyddsverksamhet i Karlskrona skärgård! Nu väntade FMV bara på en beställning från CM på ett antal Sjb 45 med undervattenständare, UVT 06. Men icke kom
någon sådan beställning! Likaså hade CM gett FMV i uppdrag att ta fram en sjunkbombkastare till patrullbåtarna. Med FOA´s hjälp hade man kommit fram till hur ett
optimalt sjunkbombfält skulle se ut. På kort tid tog FMV fram en kastare, som benämndes ”slangbellan”. Bomberna låg i ett ställ, omgivna av en sinnrik konstruktion av vajer,
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som med hjälp av hydraulik sträcktes upp och därmed slungade i väg bomben. En prototyputrustning med sex kastare togs fram och monterandes på en patrullbåt med gott resultat. Därmed var det klart för serieproduktion av detta nya vapensystem. Men icke
heller i detta fall kom det någon beställning från CM. Det finns fler exempel på hur man
under 1980-talet, nästan under krigsliknande förhållanden, skyndsamt tog fram ny materiel för förbättrande av utnyttjandet av sjunkbomber, men där fortsättningen rann ut i
sanden. Ett intressant projekt var den ”målsökande sjunkbomben”. Sjb 33 kunde utrustas med en sonar, kopplad till styrfenor, som fick bomben att i sitt fall i vattnet styra mot
målet. Modellprov visade att detta skulle fungera. Bomben skulle därvid täcka en avsevärt större vattenvolym under sitt fall. Den fortsatta utvecklingen ansågs dock för dyr
och pengarna satsades i stället på vidareutveckling av ubåtsjakttorped. Tekniken som
sådan kom emellertid att utnyttjas i ett projekt för målsökande AU-granat, som påbörjades under 1990-talet. Avsikten är att förse det nya korvettprojektet typ Visby med denna
granat.
Ombord på nästan alla fartyg – även kustartilleriets – blev det en enorm ökning av utnyttjandet av sjunkbomber under ubåtsskyddsverksamheten. Även helikoptrarna fällde
sjunkbomber som aldrig förr. Sjunkbomber fälldes skarpt under nästan alla incidenter.
Däremellan bedrevs en omfattande övningsverksamhet. Marinkommandona var tvungna
att avdela särskild personal från minavdelningarna för att på heltid ägna sig åt klargöringar och översyner av sjunkbomber. Men ute på förbanden var förtroendet för bomberna inte det bästa. Många klickar inträffade. Från marinkommandona skickades specialister ut för att undersöka varför det inte alltid gick så bra. Det visade sig att de flesta
klickarna berodde på felaktigheter i hanterandet. När personalen kommit över sin ringrostighet, blev utfallet mycket bra. Gamla Sjb 33 visade sig ha en funktionssannolikhet
på 97 %, registrerat över 100-tals fällningar. Samma glada siffror gällde förvisso inte
Sjb 51 – helikopterbomben med zonrör. Förutom rena hanteringsfelaktigheter, så var
den tekniska funktionen inte godtagbar, men även detta rättades till efter konstruktionsmodifieringar och provfällningar.
Försvarets Materielverk har från 1970-talets början ställt upprepade frågor till Marinstaben om den fortsatta utvecklingen av sjunkbomber. Vad skall bort, vad skall ersättas,
vad skall tas fram för framtiden? Och fortfarande saknas en plan för den tekniska omsättningen av sjunkbomber. När vi går in i 2000-talet, så är sjunkbomber ända från före
VK II fortfarande ett operativt vapensystem! Men de smäller säkert lika bra om ytterligare 100 år!

***************
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6. Epilog
Sjöminan har under mer än 200 år varit ett allvarligt hot mot alla former av verksamhet
till sjöss. Bara antagandet att det eventuellt kan finnas minor inom ett område, påverkar
en fientlig makts planer. Det har många gånger inte behövt vara särskilt sofistikerade
minor för att ställa till med ett elände. Minan sägs vara ”fattig mans vapen”. Men vapnet
ställer ändå krav på mycket omfattande och sofistikerade och dyrbara motmedel i form
av minröjning. I hela världen har det från omkring 1960-talet satsats enormt på att bygga upp minröjningsresurserna. Naturligtvis har detta också påverkat minkonstruktörerna, som med modern teknik kan göra minan allt mer svårröjd. Moderna minsvep, som
mycket noga liknar ett fartyg, har ökat röjningssannolikheten. Men minsensorer, okänsliga för minsvep (till exempel trycksensorer), hindrar ändå en fullständig framgång.
Därför har allt mer kraft lagts på att leta reda på varje enskild mina med hjälp av minjaktssonarer. Ett motdrag är då att maskera minan. Medel föder motmedel – sällan har
det väl framstått så klart som inom sjöminkrigföringen. En förutsättning för framgångsrik minröjning är en gedigen kunskap om sjöminan!
Sverige har under 1990-talet under åtskilliga minröjningsoperationer i ”den nya andan”,
det vill säga internationella insatser, visat att vi ligger på framkant av utvecklingen och
vår kunskap är god och våra resurser har en hög teknisk förmåga. Men detta kräver fortsättningsvis en hög teknisk kompetens avseende utveckling av sjöminor – detta får vi
inte tappa! Med denna kompetens och med en grundläggande antalsnivå av moderna,
konventionella minsystem, kan vi också ha ett effektivt och förhållandevis billigt vapensystem att snabbt sätta in om vi skulle behöva hävda vår territoriella integritet.
Jag nämnde här ”konventionella” minsystem. Med detta menar jag minor av den typ vi
hittills varit vana vid, det vill säga minor av generation 1 (kontaktminor) och generation
2 (stillaliggande alt stigminor, avståndsverkande). Sannolikt är det denna typ av minor
vi kommer att möta ännu långt in på 2000-talet. För det är denna typ av minor de flesta
länder har och har råd att vidmakthålla. Men vi får inte blunda för det ”nya” hotet i form
av generation 3 – målsökande minor. Några få länder har denna typ. Det är dyra, sofistikerade vapensystem. Men inför 2000-talet har undervattenstekniken utvecklats så
mycket att ingenting förefaller omöjligt. Det finns möjligheter att tillverka denna mintyp – även Sverige har de tekniska resurserna (ekonomin är en annan sak!). Vi kan se
framför oss en kombination av torped-, sjömin- och robotteknik i nya undervattensvapen, där modern undervattensspaningsteknik medger stora räckvidder. Ett nytt dilemma
för minröjarna är när minan – eller vad det skall kallas i framtiden – ligger utanför räckvidden för minröjarnas sensorer och motmedel. Men den målsökande minan med lång
räckvidd måste under överskådlig tid betraktas som ett exklusivt vapen – den stora massan av sjöminor kommer fortfarande under lång tid att utgöras av generation 1 och 2.
Denna redovisning av cirka 200 års utveckling har inte kunnat avslutas med exakta besked om vid millenieskiftet befintliga, svenska minor. Sekretessen sätter stopp för detta.
Men jag tillåter mig säga att i och med ingången av år 2000 avslutas en 200-årig sjöminperiod och något nytt inleds. Mycket utrangeras. Vad förs med av arvet? Vilka moderniseringar genomförs? Hur ser de nya minorna ut? Blir det en helt ny typ av undervattensvapen? Kommer vi att ha en försvarsmaktsgemensam sjöminpark med helt nya
benämningar? Kommer sjunkbomb 33 att uppleva sin 100-årsdag som operativt vapensystem? Det skulle vara mycket intressant att få göra en ny teknisk summering om 100
år! Men det får väl bli ett senare uppdrag till någon annan från Flottans Minklubb.
**************
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Kronologisk översikt över minutvecklingen i Sverige
År
1780-talet
1808
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879

Händelse
Carl August Ehrensvärd sprängförsök
Karlskrona örlogsvarv, Artillerigården, gör
Sveriges första mina.

Mintyp
Förslag till elektrisk mina
Gustaf af Klint´s mina
Ostermans mina (nära kopia av Fulton´s)

Försvaret präglas av "Centralförsvarstanken"
Minimal satsning på marina system

1840-talet. Imanuel Nobel förbättrar sjöminan
genom samarbete med professor Jacobi i
Ryssland

Krimkriget. Ryssarna använder Nobels mina.

Nobel föreslår prov med svenskt minsystem
Nobel´s m fl minsystem provas.
Svensk kommitté för utprovning av mintyper.
Svenska minförsvarets födelse 21/4 1863.
2 400 minor beställs, men typerna är i praktiken
(Dock blev det inte Nobels mina som antogs)
inte användbara (sannolikt glasminor - se nedan).
Glasminor, 220 st upphandlas 1864. Totalt anskaffas minst 1864 glasminor.
"Fasta" och "Rörliga" minor definieras
Flottans Minavdelning organiseras
Fasta minförsvar i Sthlm och Karlskrona
anordnas.
Skandin. Minkomm. Sprängförsök med minor
mot Försiktigheten i Karlskrona 1874-76
1875 - 1912 byggs nio ångkranpråmar
"Sjelfgående minor" införs (Torped M/76)
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M/70. Botten- och flytminor med elektrisk avfyrning
Harvey´s släpmina inköps för prov.
M/72 Stötmina.

M/76. Flytm No 1-2 (elektr.) No 3 strömslutarmina.
M/77. Flytm No 1-2 (elektr.) No 3 strömslutarmina.
Fransk släpmina anskaffas (årtal o antal osäkert)
M/79. Bottenmina med elektrisk avfyrning
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Bilaga 4 till uppslag 2. Sida 2
År
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935

Händelse
Ett 80-tal minpositioner finns och planeras.

Mintyp

Sjöförsvarskommitté anger behov av 9600 st
M/82 stångmina större o mindre.
minor för hamnar med tågförbindelse med inlandet (49 Mkr - marinens årsanslag 4,7 Mkr!!!) Pietruskis tyska mina M/72 inköps för prov.
Bantat beslut 750 minor.
KMF Minavd bildas (=FMV Minbyrå) Kk Ekermann
I förråd totalt: Sthlm 843, Karlskrona 278 minor M/87. Flytmina No 3 (strömslutarmina)
Flottans Minavdelning omorganiseras till
Flottans Fasta minförsvar
M/89. Bottenmina med elavfyrning
I förråd: 495 flyt, 22 bottenminor
Rörliga minsystem skapas. Handminor
Handmina M/91. Automatankring med flytpåse
Handminefartyget Gunhild tillkommer
(Ex kanonångslupen Gunhild)

Torped och Mina defineras och går skilda vägar

Kustartilleriet bildas. Fasta minförsvaret
överförs till KA.

M/00. Flyt- och M/00 bottenmina (=Mod av äldre)
Handmina M/01. Automatankring med flytpåse
M/01 flytmina No 1-3. M/01 bottenmina.(Mod äldre)

Handminefartyget Edda tillförs flottan
Första lodminan

(Fd 1 kl kanonbåten Eda)
Handmina M/08.

Clas Fleming levereras
Den första svenska minan med trotylladdning

M/12. Avsedd för Clas Fleming. Misslyckas - ett
"tekniskt vidunder".
M/08 anpassas till Clas Fleming
M/14. 50 kg. Kontaktmina.

Richsons minubåt (blev ej av)
Den första svenska minan med herzhorn

Totalt finns 2000 st ok-minor. Minubåten Valen

Sjunkmina M/17 och 18 tillkommer. Lng 35 kg
M/18U. Den första ubåtsminan (provminor gjordes)
M/18.
M/20. KA. Tillvaratagna tyska minskal. 100 kg lng
M/21 provminor (ingen serie)
M/22.100 kg. Den första minan för våningsminering
M/24. Första operativa ubåtsminan.
M/25. För Fl o KA. 100 kg laddning.

M/28 för KA. Fd tysk mina.
Fl minbehov 5000 st. Tillgång 2249.
Äntligen en kraftigare mina!!

(M/14+18: 1896 st, M/22 + 25: 353 st.)
M/31. Svenska Järnvägsverkstäderna i Linköping
M/32. 150 kg ubåtsmina. Motala Verkstad

Minubåtarna Delfinen, Nordkaparen, Springaren
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År
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Händelse

Mintyp

Ny numrering f o m 1939. M/F: och M/K: införs
Krigslev. Avtal med Svenska Järnvägsverkstäderna, Motala Verkstad, Karlstad Mek
verkstad. Eget trotylgjuteri medger laddning
med trotyl i st för bomullskrut. 3 Minubåtar.
HMS Älvsnabben tillkommer.
Under krigsåren beställs minmateriel för över
100 Mkr!
I förråd c:a 13 000 Ok minor

M/38 (möjligen blev detta M/K:1?)
M/F:1, M/F:2, M/K:1
M/F:3 och M/F:5 inköps från Tyskland resp Italien
(antennminor). M/K:2, M/K:4
M/F:7, M/K:3
M/F:9. Den första bottenavståndsminan
MK:1 förses med induktionsorgan
M/K:5
M/F:11 strandförsvarsmina
M/F:1 med magnetik konstruktionsklar (Emma)
Blev dock ingen serie.

1952 - 56 8 st KA minutläggare (MUL)
Diskussioner om nytt minfartyg "Älvsborg"

M/F:4. Ombyggd från M/24
M/F:13 levereras
Under 1950-talet: F:14, F:16, F:17, F:19, K:7
K:9
F:21

FB -58. Älvsborg avbeställs (liksom jagarna
Lappland och Värmland)
Under 1960-talet: F 63, F 22, F 6, K 10, K 11,
Minarbetsbåtar typ 500 byggs för det nya rörliga K 12
minsystemet M 6.

HMS Älvsborg (ej samma som ovan)
Under 1970-talet: F 41, F 23, F 10, F 66, F 8,
F 43, K 13

Armén beställer hamnminsystem
HMS Visborg

F 24 (Arméns hamnmina. Köps från flottan)

HMS Carlskrona avlöser Älvsnabben
MUL 20 Furusund (Prototyp - serien utgår)
F25 genomfördes ej. Pengarna överförs till F19G F 25 prototyp
F 42
Även pengarna till F 19G försvinner

Pengar till ny förankrad gördelmina F9 försvinner
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År
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Händelse
"Kalla kriget" slut!

Mintyp

Minsystem M 9 för KA nya amfibieförband
Ub-gördelmagasin från Kockums. En prototyp

K 14
F 80, gördelmina.

Huvuddelen av fasta minsystem avvecklas.
Mod-program för äldre minor beställs.
3/4 av sjöminsystemet skall bort!
Satsning mot målsökande minor.
FMV:Minbyrå upphör! Funktionerna Min + Minskydd och Röj sprids på olika "Kompetenscentra"
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Svenska mintyper under 200 år. Översikt och
förekomst.
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3. KA minsystem

Sida 3

4. Museer och sjöminor
4.1 Marinmuseet i Karlskrona
4.2 Sjöhistoriska museet i Stockholm
4.3 Sjöfartsmuseet i Göteborg
4.4 Förbandsmuseum i Karlskrona
4.5 Förbandsmuseum i Vaxholm
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Bilaga 2 Befintlig minmateriel
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Svenska mintyper under 200 år. Översikt
och förekomst.
1. Sammanställning av typer
En av målsättningarna med detta arbete om våra sjöminor under 200 år har varit att försöka inventera vad som finns kvar av vårt arv och var detta finns. Därför har besök
gjorts vid Marinmuseet i Karlskrona, Sjöhistoriska museet i Stockholm och Sjöfartsmuseet i Göteborg. Personalen vid museerna har varit mycket tillmötesgående och underlättat inventeringen.
Besök har också gjorts vid våra marinkommandon, MKO, MKS och MKV. Såväl flottans som KA materiel har gåtts igenom, varvid befintliga förbandsmuseer har besökts.
Före detta MKN har i skrivandets stund inte besökts, men information därifrån har erhållits på annat sätt.
Genom denna inventering torde de flesta kvarvarande minor av historisk betydelse vara
lokaliserade. Men detta är inte allt. Äldre minor finns även på andra ställen, till exempel
vid marina förband, militära staber, en del försvarsindustrier etc. Till och med har en
mina lokaliserats vid Karolinska Institutet! Ett museum har skapats vid Vingåkersverken, som destruerar en hel del av försvarsmaktens vapen, däribland sjöminor. Alla dessa
”extra” minor har inte gått att få grepp om och flera lär nog finnas
I museernas förråd finns också en hel del minkomponenter och modellminor. Detta har
inte inventerats och sammanställts. (Det finns också minröjnings- och minskyddsmateriel, men detta ligger utanför denna sammanställning).
I bifogad sammanställning (bilaga 1) ”Svenska mintyper” till detta avsnitt, framgår vilka mintyper (inklusive släpminor, stångminor och sjunkminor/sjunkbomber), som har
förekommit eller i varje fall prototyptillverkats i svenska försvaret i kronologisk ordning
fram till år 2000. Sammanställningen torde vara tämligen fullständig. Under efterforskningarna har det framkommit ett antal projekt, som kanske mer kan betecknas som ”idéskisser” eller ”prov och försök” inför kommande ”riktiga” minor – alla dessa är inte
redovisade. Förmodligen kan ett antal minprojekt ha undgått efterforskningen, men till
Krigsarkivet överlämnad dokumentation är inte alltid av den arten att allt går att spåra!
Av sammanställningen framgår också vilka mintyper som i verkligheten har återfunnits
på museer, förband, etc. Dessa återfunna minor har fotodokumenterats i dels fotografier
(särskild fotopärm), dels med digitalkamera. De digitala bilderna återfinns som färgfoto
på respektive minas DATABLAD. Sammanställningen representerar ett hundratal olika
typer. Sannerligen en imponerande produktion, särskilt med tanke på att den genomförts
huvudsakligen mellan 1870 och 1980 (före och efter dessa år har produktionen varit
lägre).
Var de olika minorna finns framgår av sammanställningen ”Fördelning av befintliga
museiminor” (bilaga 2). Sammanställningen visar att det finns närmare 200 objekt på
museer, förband m fl platser. Då är inte per 99-12-31 operativa minor inräknade. Ett
flertal mintyper står i tur att utrangeras, vilket kommer att öka antalet museiminor inom
nära framtid.
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2. Minors typbenämning och typbeteckning
M/70, M/76 N:o 1, M/76 N:o 2, 100m M/22, M/K:1, M/31, F 31… Ja, minornas typbeteckning har varierat med åren och det är inte alltid så lätt att förstå sammanhangen och
logiken. Här ska i alla fall göras ett försök att förklara.
De allra äldsta typerna har helt enkelt benämnts efter sin upphovsman. Till exempel af
Klints mina, Ostermans mina. Det finns också senare provminor (Harvey, Pietruski),
som inte fick någon särskild beteckning.
Från och med år 1870 återfinns mintyp och modellår för de nya konstruktionerna, såsom ”bottenmina M/70” respektive ”flytmina M/70”. De olika storlekarna inom samma
typ angavs med nummer: ”N:o 1”, ”N:o 2” och ”N:o 3”. För flytminor angav dessutom
N:o 1 och 2 att det var elektriska minor, som tändes via kabel från land och N:o 3 avsåg
en strömslutarmina, som antändes vid påsegling.
Från omkring år 1900 börjar nya varianter av tidigare tillverkade minskal uppträda inom
det fasta minförsvaret – från 1902 Kustartilleriet. Utseendemässigt är det mycket svårt
att skilja dessa nya minor från de äldre typerna. De nyare har fått bomullskrut (ännu
senare trotyl) i stället för svartkrut. Laddningsstorlekarna har också ändrats. För att nu
skilja minorna åt, infördes även laddningsstorleken i beteckningen: ”Flytmina 80 m
M/00”, ”Bottenmina 145 m M/00”, etc. (Bokstaven m står för mina). Sannolikt i anslutning till införande av trotylladdning på 1930-talet, tillkom tilläggssiffran 30 alternativt
31. Flytmina respektive bottenmina angavs inte längre: ”90 m M/00-30”, ”200 m M/0030”.
Även för flottans minor infördes laddningsvikten, till exempel 100 m M/22. Minankarna
betecknades på motsvarande sätt, till exempel ”Minankare 200 M/25”. 200 står här för
ankartrossens längd i meter.
I november 1939 utgav marinstaben direktiv om att nya beteckningar skulle införas för
nytillverkade minor. Den tidigare beteckningen var allt för avslöjande – både laddningsvikt, modellår och ankartrosslängd framgick öppet. Således skulle minor tillverkade före 1939 behålla sin ursprungliga beteckning, men nytillverkade från och med 1939
skulle anges med F för flottan och K för KA, plus modellnummer. För flottans del var
det mina M/F:1, som blev först ut med detta. För KA´s del pågick upphandling av mina
M/38, en mina som sedan aldrig återfunnits i KA tillgångsredovisningar. Däremot kom
samtidigt mina M/K:1 och det ligger nära till hands att tro att M/38 i denna brytningstid
fått ändrad beteckning till M/K:1.
Från år 1939 har KA betecknat sina minor i löpande nummerföljd allt efter tillverkningsordning: M/K1, M/K:2, etc. För flottan gällde direktiven från marinstaben att udda
modellnummer skulle utnyttjas för minor som skulle fällas från övervattensfartyg
(M/F:1) och jämna för ubåtsminor (M/F:2). Principen var nog inte alltid så lätt att följa.
Mina M/F:9 - vår första bottenavståndsmina – var ju konstruerad för flygminfällning,
men skulle också fällas från övervattensfartyg. Lite senare tillfördes den en gördel för
fällning från ubåt. M/F:4 var ursprungligen en ubåtsmina (M/24), men byggdes om till
M/F:4 för rälsfällning. Det finns fler exempel på inkonsekvent typbeteckning.
År 1952 gick KMF ut med nya direktiv avseende KA minpark. Även för äldre minor
ströks nu uppgiften om laddningsstorlek. Så till exempel blev mina 90 m M/00-30 bara
m M/00-30 och 200 m M/00-30 blev också m M/00-30. Eftersom det i grunden var
samma mina, men bara med olika laddningar, så fick minan med mindre laddning
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tillägget A och den med större laddning fick B. KA hade ju också köpt ett antal minor
av samma grundkonstruktion som flottan. För att skilja dessa åt så fick KA-minorna
tillägget K (M/18K, M/25K …).
Marinstaben gav ut nya direktiv för flottans minor 1955. De äldsta minorna fick behålla
sina modellårsbeteckningar, typ M/14, M/18 etc till och med M/32. Från och med
M/F:1 preciseras i skrivelsen vad varje nummerserie ska vara avsett för. Man kan utläsa
att nummer på 20 avses för strandförsvarsminor av bottenavståndstyp, till exempel
M/F:21 och där typnummer M/F:22 är reserv för modifierad M/F:21. M/F:30-minor var
speciella antiubåtsminor (aldrig genomfört) och M/F:40-nummer var torpedformade
minor för ubåtsfällning. Nummer M/F:50 – 199 var reserv för nya projekt. Svephinder
fick också ny beteckning med M/100-nummer (svephinder M/45 blev M/101). Som kuriosa kan nämnas svephinder M/151, som var en ”Tung kättingboj”.
I september 1960 insände KMF ett modifierat förslag till ”Beteckningssystem för flottans minor mm” till Inspektören för Minväsendet. Förslaget följer indelningen från
1955, men beteckningarna har förenklats. Alla minor utom M/18 och M/32 har nu fått
enbart F-nummer: F 1, F 2 etc. Svephinder har också fått F-nummer: F 101, F 102, F
103. Sjunkbomber har fått beteckningen Sjb: Sjb 24, Sjb 33, etc. Detta förslag förefaller
vara det senaste, som reglerar hur flottans minor ska betecknas. Som så många andra
skrivelser har väl kännedomen om dessa direktiv fallit i glömska, vilket tyvärr inte underlättat förståelsen för flottans beteckningssystem.

3. KA minsystem
Den historiska granskningen och redovisningen av svensk minmateriel har inte ambitionen att redovisa utvecklingen av de minsystem med instrumenteringar, som framtagits
för att kontrollera och manövrera de kontrollerbara mineringarna. Eftersom ändå benämningarna på dessa används i skriften, lämnas här en kort översikt över de minsystem, som varit och per 1999-12-31 är i bruk.
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 tillfället behövs. Ingen fast minstation finns i land, utan man 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.
Observera att det moderna begreppet rörligt minsystem inte har samma betydelse som
rörliga minor i slutet av 1800-talet (stångminor, släpminor, självgående minor).
M/Ä. M/Ä 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 linjen 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 var den första minstationsinstrumenteringen för fast minspärrtropp, som medgav
utnyttjande av minor med avståndsverkande organ, typ induktionsspole. M/42 togs fram
av ASEA i Västerås som en följd av att ASEA hade utvecklat Svampen eller det Magnetiska hornet för flytmina M/K:1 och senare även för bottenmina M/K:2.
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Minsystem M1. Systemet är avsett som syftminering eller syft-/slingminering för fasta
mineringar med botten- och eller flytminor utan sensorer. M1/MS 2, ursprungligen benämnt minstationsinstrumentering M/51, medgav utnyttjande av en minslinga framför
respektive minlinje för indikering av fartygspassage. Slingan utgjorde ett gemensamt
avståndsorgan 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 manuell tändning var möjlig.
Minsystem M2. Systemet var avsett för stötmineringar och utnyttjade Instrumentering
M/50 – senare benämnt Mininstrumentering M 2. Erforderligt antal reläboxar kunde
anslutas till vardera 12 minor. Kännetecknande för denna instrumentering var att det
fanns en kvicksilvervagga, vars uppgift var att armera mineringen. Genom att för manöverboxens ”Manöver-kontrollomkopplare” i läge ”Man”, slog kvicksilvervaggan över
och slöt kontakter, som kopplade in tändbatteriet och mineringen blev armerad
Minsystem M3. M3 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 syftning, tände minspärrtroppchefen överseglad(e) mina (minor). Om indikering inte erhölls, kunde troppchefen
spränga mineringen som syftminering, varvid hel eller del av minlinjen sprängdes.
Minsystem M4. M4 infördes i början av 1960-talet. Elektroniken hade nu helt transistoriserats. Med en omkopplare fanns nu också möjlighet 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 1980talet, genomfördes en modernisering 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 bottenminor. Systemet var konstruerat för att kunna göra mineringen okontrollerbar, om man
blev tvungen 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. 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 sondteknik och kunde göras okontrollerbart. I systemet användes de för ändamålet särskilt
konstruerade minorna K 11 och K 12 (se databladen). Minorna sammankopplades till
minband med upp till sex minor i varje band. I respektive band utnyttjades antingen K
11 eller K 12. Minornas avståndsorgan av typ skillnadssond gav vid översegling upphov
till en signal, som registrerades på manöverapparaten. Troppchefen kunde tända enskild
mina genom automatisk tändning eller helt minband manuellt.
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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. Liksom 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 försvarsmaktens ekonomi bromsade
denna utveckling. M7 fick därför leva vidare och ännu i slutet av 1980-talet - 20 år efter
påbörjandet - beställdes nya M7 för att avlösa äldre system. I slutet av 1990-talet beställdes en genomgripande totalmodernisering, M7 Mod, innebärande en avsevärd förbättring av minornas möjligheter att utnyttjas såväl för en allsidig spaning som för vapeninsats. Moderniseringen är så genomgripande att det egentligen är ett helt nytt system, varför det övervägs att benämna systemet M8 i stället för det M8, som aldrig blev
genomfört.
Minsystem M8. Fast minsystem. Projekt i början av 1980-talet, som aldrig fullföljdes.
Minsystem M9. Rörligt minsystem för KA amfibiebataljoner. Infördes omkring 1995.
Stridsbåt 90H specialanpassades för att kunna lägga ut systemet. Systemet utgörs av
bottenminor med laddning i modulenheter, som kan byggas ihop till önskad laddningsstorlek. Sensorsystemet utgörs av ett flertal olika sensortyper. Varje enskild mina har
sin egen förbindelse med en för varje minering gemensam manöverapparat. 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 utnyttjas för undervattensspaning. Mineringen kan göras okontrollerbar, om den
måste överges. Minorna kan bärgas, återställas och läggas ut
Minsystem M10. KA´s sista minsystemprojekt! Projektet drevs under 1990-talet. Systemet skulle bygga på målsökande minor, vilka skulle kunna ligga utanför räckvidden
för minröjande enheter. Realiserbarhetsstudier genomfördes och planerna var långt
framskridna när försvarsmaktens ominriktning medförde att kustartilleriet 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 alternativen var då en målsökande mina, kallat projekt P85, men osäkerheterna var för stora, varför M9 utvecklades som ett modernt, konventionellt minsystem.
Inför M10 hade vissa utvecklingssteg tagits, som skulle medge att målsökande minor
skulle kunna utvecklas.

4. Museer och sjöminor
Här följer några kommentarer angående sjöminor på befintliga museer. Rent allmänt
kan sägas att vid de tre stora och marint inriktade museerna finns oerhört mycket materiel av alla de slag. Bara en bråkdel av allt detta ställs ut – resten är förrådsställt för att
ställas ut i anslutning till kortare eller längre temautställningar. Förbandsmuseerna däremot kan anses vara mera permanenta och ställer i regel ut det mesta av vad som är historiskt intressant – i viss utsträckning är också intressanta föremål lånade från de sjöhistoriska museerna. Förbandsmuseerna, som är anknutna till respektive KA-regemente,
har minmateriel, som ingick i marinen före 1902, dvs då KA bildades, samt KAmateriel f o m 1902. Flottan har (tyvärr) inte någon motsvarande förbandsmuseiverksamhet! Flottans utrangerade minor återfinns – förutom på de sjöhistoriska museerna sporadiskt som ”prydnadsminor” utanför staber och skolor.
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Alla museer lider mer eller mindre av utrymmesbrist. Vad som i fortsättningen kommenteras om respektive museum kan sägas spegla läget i slutet av 1999. Tillgången på
minor vid respektive museum redovisas inte i texten nedan – hänvisning till sammanställningen ”Fördelning av befintliga museiminor” (bilaga 2).

4.1 Marinmuseet i Karlskrona.
Några av de äldsta mintyperna är mer eller mindre permanent utställda. Drygt 10-talet
minor finns i förråd. Bland annat den tyska minan av Pietruski´s konstruktion, som anses vara förebilden för våra självankrande minor. Det finns också mycket minmateriel i
form av modeller, utbildningstavlor (bland annat vår första avståndsmina av typ M/F:9)
och komponenter.
Museet disponerar minsveparen HMS Bremön som museifartyg. Fartyget är delvis lastat med sjöminor.
Sydkustens marinkommando förrådshåller en del museiminor åt Marinmuseet. En del
av dessa typer finns inte kvar någon annan stans i landet.
Marinmuseet arrangerade under hösten/vintern 99/00 en särskild sjöminutställning, som
belyser sjöminans historia. Idé och underlag till detta kommer förtjänstfullt från flaggkadetterna Andreas Jelgard och Mats Eriksson, som under studierna vid Officershögskolan haft som elevuppgift att belysa detta ämne.

4.2 Sjöhistoriska museet i Stockholm
Ingen minmateriel är f n utställd. För ett antal år sedan fanns en hel del minor utställda/förvarade ute i det fria på gården bakom museet. Allt är emellertid nu förrådsställt.
Ett 20-tal minor (flera dubbletter) ingår i samlingarna. Bland annat finns minor gjorda
av glas (vilket torde vara okänt för de flesta). Den brittiska avståndsminan, som Sverige
kom över under VK II och som utgör förebild till vår första bottenavståndsmina, finns
också!
Några av våra första ”Sjelfgående minor” finns utställda vid Galärvarvet på Djurgården.
Men den utställningen anknyter mer till torpedvapnets utveckling.

4.3 Sjöfartsmuseet i Göteborg
Ingen minmateriel är fn utställd. Museet, som främst belyser handelsflottans verksamhet, berör dock sjöminans hot mot handelssjöfarten under krig och några av minsprängning förvridna fartygsplåtar belyser allvaret i detta (en utställd mina kunde kanske ha
varit på sin plats också). I förråd finns en handfull minor och utbildningstavlor.

4.4 Förbandsmuseum i Karlskrona
Detta museum återfinns på Kungsholmen och belyser KA 2 historia och materiel. Ett
antal äldre sjöminor finns utanför museet och några (få) inne. Unikt är att museet disponerar ett flertal äldre minstationsinstrumenteringar. Flera minor finns utställda på olika ställen på Kungsholmen (bland annat landets enda mina typ M/20 av tyskt ursprung).
Där återfinns också ett antal lock till minor M/76 – 77, arrangerade som blomlådor!

4.5 Förbandsmuseum i Vaxholm
Vaxholms fästning är i sig en omfattande museianläggning! Här finns också en tämligen
nyligen iordningställd minutställning, som belyser materiel och metoder vid KA minstationer. En unik del utgör en komplett minstation, som helt enkelt ”lyfts ur” sin ordinarie
grupperingsplats och byggts in i museet.
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Museet disponerar ett stort antal minor från 1870 och fram till och med VK II. Dessa är
utställda på ”mingården”. Detta är nog den mest kompletta samlingen av minor, representerande ”Det fasta minförsvaret”.

4.6 Förbandsmuseum i Göteborg
Detta museum finns inom KA 3 område. En kamratförening har fått disponera lokaler
för inrättande av förbandsmuseum för KA 3. Bland annat ingår en lokal för KA 3 sjöminverksamhet. Ett flertal mintyper finns, varav de flesta är utställda på gården utanför
lokalerna.
Museet är mycket aktivt och föreningens medlemmar träffas regelbundet för att arbeta
med museets uppbyggande, varvid man strävar efter att få den tekniska materielen att
fungera som den en gång gjorde.

4.7 Förbandsmuseum i Härnösand
Museet är under uppbyggnad vad avser sjöminmateriel. Tillgänglig sjöminmateriel är
från VK II och senare. Avsikten är också att bevara någon av de relativt ”moderna”
minstationerna så snart sekretessen medger. Vid MKN har minverksamheten bedrivits
gemensamt för flottan och KA, varför även några av flottans minor har/kommer att bevara(t)s. Bland annat återfanns här (ensamt för landet) några exemplar av den utrangerad minan F:21 i övningsversion.

4.8 Förbandsmuseum på Gotland
Vid Fårösund finns ett förbandsmuseum, som bland annat innehåller alla de mintyper
som utnyttjats i vattnen runt Gotland. Tillhörande manöverapparater till de kontrollerbara systemen är också bevarade. Gotland (KA 3) har även haft ansvar för flottans minor runt Gotland, varför aktuella flottans minor kommer att ingå.
***************
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Carl Gustav Fransén

Svenska mintyper.
Anm

År
1783
1808
1831
1862
1863
1869

2002-10-18
Bilaga 1 till uppslag 3
v = bevarade minor, () = ej fullföljda projekt, o = operativa per 1999-12-31
Mintyper

Sprängprov, elektrisk mina

(Carl August Eherensvärd)
(Gustaf af Klint)
v Ostermans mina
(Nobels minförslag)
v Glasminor (= M/1864?)

I Nobel
Minvapnets födelseår
Definition fasta/rörl minor

v
v
v
v
v?
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Tillgång: 570 minor
1895 Definition minor / torpeder
1900

v
v
v
1902
1902 Uppdelning FL - KA

Flottan ok-minor

1914 Clas Fleming

1924 Ub Valen
1930 Tilgång: 2249 ok-minor
1940
Älvsnabben (-43)
Flygminfällning
c:a 13 000 ok minor
1950

v M/08 (Handmina)
(M/12)
(Leon´s mina, Breguet, Str/14)
v M/14
(M/16)
(M/18U)
v M/18
M/18u
(D.m M/19)
(75m M/19)
M/22
M/24
v M/25
v
v
v
v
v
v
v
(v)
v
v
v
v
v

1960
1970

Fasta minor

Älvsborg (-69)
Visborg (-75)

1981 Carlskrona
1993
2000 FMV:Minbyrå upphör
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v
v
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
(v)
o

Rörliga minor

M/70 bottenmina no 1
M/70 b no 2
M/70 b no 3
M/70 flytmina no 1
M/70 f no 2
Pietruski M/72
M/72 större
M/72 mindre
M/76 no 1 och 2
M/76 no 3
M/77 no 1 och 2
M/77 no 3
M/79
M/87
M/89
M/91 (Handmina)
80m M/00
145m M/00
175m M/01 No1
120m M/01 No2
80m M/01 No3
145m M/01
M/01 (Handmina)

M/31
M/32
M/F:1
M/F:2
M/F:3
M/F:5
M/F:7
M/F:9 A,B,C,D
Sprängboj M/45
M/F:11
M/F:13
M/F:4
(Diana)
F:15, F 17
F:14
Sugmina (Limpet min
F:19 D, E, F
F:21
F 102, F 103
F 16
F 22
F6
F 23
Armén:
F 41
F 24
F 10
F 24
F 63
F 66
F8
F 43
F 42
(F 25)
F 80

v Harvey´s släpmina (s)1871
v Harvey´s släpmina mindre
v Fransk släpmina

Sjelfgående mina M/76 mfl
(redovisas ej)
v Stångmina M/82 större
v Stångmina M/82 mindre
Torpeder redovisas ej

KA kontrollerbara
v M/08 (Handmina)

v M/14
v M/18 K
v M/20

Sjunkminor/sjunkbomber

M/21
v M/25 K
M/28

v
v
v
v
v
v
v
v

M/T
M:K;1 (= M/38)
M/K:2
M/K:3
M/22 (från fl)
M/31K
M/K:4
M/K:5
M/K:6
M/K:7
M/K:8

v K:9
o K 10
v K 11
v K 12

Sjunkmina M/17
Sm M/18

v Sm M/24 (senare Sjb 24)

o Sjb M/33, 33K, 33N, 33T
Sjb M/17i, M/27i, M/36i
Sjb M/42
Sjb M/43
v Sjb M/45

o Sjb 50
o Sjb 51
o Sjb 11

o K 13
Oidentifierade minor:
Okänd 2 Vaxholm (fd engelsk mina
från VK I)
Okänd 3 Vaxholm. (Typ Nobel!?)
o K 14

(Summa 120-talet typer)

Carl Gustav Fransén

2002-10-18

Bilaga 2 till uppslag 3
Sida 1

Befintlig minmateriel

2
125 kg
210 kg
300 kg
297 kg
255 kg

bara MM hel
se M/01
300 kg
75 kg

1
1
1
1
(1?)
1
1
2
3
2

2
2
1

1

1

1

1

1

8
se M/00

SH 1 protot.

1
1

1

2
3

2
1

1

1

(flera finns!)

?
1
1
1

1

1

1
1
1
1

1

1

många 25Ö!

2

1

1 FMV

1

Operativ

1

1

1

1

4
Operativ

1

1
Finsk

1
Ankare saknas
F9 B app.beh

1

1

1

1
1

1

1

4
1
6

4

1
1
1

Operativ
MKN övnmin

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1

1

10

2
1
1
1
1
1?
3
1
4
3
4
0
0
0
4
0
8
0
0
2
2
1
1
0
0
1
5
6
0
3
0
7
0
0
0
0
1
0
4
4
0
2
1
4
1
3
1
1
4
1
11
0
0
0
2
10
111

Nästa sida

ev museum(?)

Tillgängligt för

S:a minor

Finns vid...

Övrigt

Vingåker

KA3/Gotland

Fd MKN

Fd MKV

Fd MKS

Fd MKO

KA1/ Minskola

Fl Minskola

Kungsholmen

Waxholm

Sjöf.museet

Anm

Marinmuseet

Mintyp
Osterman
M/70 no 1 (b)
M/70 no 2 (b)
M/70 no 3 (b)
M/70 no 1 (f)
M/70 no 2 (f)
Harveys (stor)
Harveys (liten)
M/72 (stor)
M/72 (liten)
Pietruski
M/76
M/77 no 1
M/77 no 2
M/77 no 3
M/79
Glasminor
M/87
M/89
M/91 handmin
80m M/00 No3
145m M/00 (b)
175m M/01 No1
120m M/01 No2
80m M/01 No3
145m M/01 (b)
M/01 handmin
M/08 handmin
(M/12)
M/14
(M/16)
M/18
M/18u
M/18U
M/22
M/24
M/25
M/28
M/31
M/32
M/38
M/F:1
M/F:2
M/F:3
M/F:4
M/F:5
M/F:7
M/F:9
M/F:11
M/F:13
M/F:14
M/F:15
M/F:16
M/F:17
M/F:19
M/F:21

Sjöhistoriska

Antal minor vid resp plats

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

F6A
F6B
F8
F10
F22
F23
F24
F25
F41
F42
F43
F63
F66
F80

(kommer!)
Operativ
Operativ
Operativ
Operativ
Operativ
Operativ
(försöksmod)
Operativ
Operativ
Operativ
Operativ
Operativ
Operativ

M/14 K
M/18 K
M/20 (KA)
M/22 (KA)
M/25 K
M/28
M/31 K
M/38 (Se M/K:1)
M/T
M/K:1
M/K:2
M/K:3
M/K:4
M/K 5
M/K:6
M/K 7
K9
K 10
K 11
K 12
K 13
K 14

300 kg

Demo

1

1
1
1

2

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

2
1
1
1

2
2

2

3

2
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

1

1

1

Operativ
Operativ

1

1
1

1

1
1
1
1

2

1
1

3

(kommer!)
Operativ

Svephinder (tillkommer)
Sjunkminor/sjunkbomber:

1
1
1
1

111
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
1
1
1
0
1
0
0
4
6
3
5
1
4
0
5
1
8
5
0
0
1
1
2
1
1
1
2
1
2
3
1
3
1

ev museum(?)

Tillgängligt för

S:a minor

Finns vid...

Transport från sida 1:
1

1

Uppskurna/demoex.
M/77 no 3
M/25
demotavla
M/31
demotavla
F:22
M/31 K
uppskuren
M/25 K
uppskuren
M/K:1
uppskuren
M/K:2
uppskuren
M/F:3
demotavla
M/F:5
demotavla
M/F:9B
demotavla
F14
uppskuren
F80

Övrigt

Vingåker

KA3/Gotland

Fd MKN

Fd MKV

Fd MKS

Fd MKO

KA1/ Minskola

Sida 2

Fl Minskola

Kungsholmen

Waxholm

Sjöf.museet

Anm

Marinmuseet

Mintyp

Sjöhistoriska

(Befintliga minor. Fortsättning)
Antal minor vid resp plats

senare
senare
senare
senare
senare
senare
senare
senare
x
senare
senare
senare
senare
senare
senare
x

?

x
x
senare
x
x
senare
senare
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

1
redovisas ej
184
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Föregående sida

Datablad 1
Minor till och med 1869

Denna period präglas av inledande, trevande försök att
skapa en sjömina och ett sjöminsystem. C A Ehrensvärd
gör våra första undervattenssprängningar år 1783. Flera
uppfinningar och förslag presenteras (alla har inte återfunnits i Krigsarkivet). Immanuel Nobel kommer till Sverige
år 1859 och utarbetar ett antal förslag till svenska sjöminor.
21/4 år 1863 tillsätter Konungen en kommitté för provning
av Nobels (m fl) förslag. Detta betraktas som minvapnets
födelsedatum i Sverige. Men fortfarande med 1860-talets
utgång finns inget operativt, användbart minsystem. Sjöminan har dock tagits på största allvar och en organiserad
utveckling har påbörjats
HUVUDMENYN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

DATABLAD. MINOR TILL OCH MED 1869
Förteckning

Mintyp

År

Foto

Ehrensvärds minkista

1783

Nej

Nej

Gustaf af Klints mina

1808

Nej

Ja

Ostermans mina

1831

Ja

Ja

Nobels minor

1863

Nej

Ja, 2 st

Glasminor

1864

Ja

Nej

M/1864

1864

Nej

Nej

HUVUDMENYN

Ritning Övrigt
4 bilder från utveckling o försök.
Beskrivning

Bild på minfält

HEM

(02-04-01)

Mina modell:

Ehrensvärd

Typ/varianter: Förankrad minkista med
elektrisk tändning.

Se bifogade bilder, som är några
exempel från Ehrensvärds do- Tillverkningsår: 1783
kumentation av försök med sjöminor.
Pris: (Marinmuseet i Karlskrona)

Utrangerad: Ant tillverkade: Enbart för försök
Bild 1

Bild 2

Totalvikt: ?
Ankare: Mina: -

Laddning: Krut
Tillverkare: Konstruktör: Carl August Ehrensvärd
Operativt användningsområde: Minfällare: Beskrivning: Vattentät träkista innehållande en blybehållare med krutkarduser
och tändningslås. Tändningslåset kunde utlösas från ett följefartyg eller helt automatiskt genom förankring med en snara. Tändningslåset initierade en elektrisk
gnista, som tände krutkarduserna. Beroende på önskad effekt, kunde kistorna
förankras nära botten eller nära ytan med hjälp av trossar, kättingar och stora
stentyngder.
Minan finns bevarad vid: Särskild historik: Carl August Ehrensvärd – sedemera amiral i Karlskrona –
genomförde i maj månad år 1783 sprängförsök på Riddarfjärden i Stockholm
och senare under året även i Karlskrona. I Marinmuseet i Karlskrona förvaras en
unik dokumentation av försöksverksamheten med Ehrensvärds skisser på (försöks)minan, verkan av en undervattensdetonation och förslag på hur att ordna ett
minförsvar. Detta är troligen de första minförsök som genomförts och dokumenterats i Sverige. Skissen på tändningslåset anses avbilda amiral Carl Tersmeden,
som inte var någon vän av Ehrensvärd.
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Ehrensvärd

DATABLADET

DATABLADET

(03-01-25)

Mina modell:

G af Klint

Typ/varianter: Mekanisk ”Större sjömina”
samt även en mindre.
Fotografi saknas
Se bifogad ritning

Tillverkningsår: Förslag 1808.
Pris: Utrangerad: Ant tillverkade: Oklart om någon mina
tillverkades.
Totalvikt:
Ankare:
Mina: M/Större: D c:a 1,6 m; H c:a 2 m

Laddning: ”2,3 til 500 pund krut”
Tillverkare: Konstruktion: Överstelöjtnant (sedemera viceamiralen) Gustaf af
Klint. Oklart om något tillverkning genomfördes.
Operativt användningsområde:
Minfällare:
Beskrivning: Gustaf af Klint´s beskrivning bifogas
Minan finns bevarad vid: Ritning och beskrivning finns vid Krigsarkivet;
”Generaladj för Flottan, Ankomsthandlingar 1808”.
Särskild historik: Den första i detalj kända svenska minkonstruktionen. G af
Klint överlämnar per 30/1 1808 förslaget till ”Sjö-Mina”. Dessa ”SprängningsMachiner under watten” granskas av en kommitté, som den 5/4 avger yttrande
med många frågetecken. Sammanfattningsvis anser man, att om den skulle
fungera, så skulle det vara av stor betydelse med minor. Man förordar att försök
snarast genomförs. (Eventuell vidare verksamhet avseende denna mina har inte
följts upp – inget tyder dock på att den skulle kommit till produktion.)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

G af Klint 1

DATABLADET

Nästa sida

Förklarande text enligt Gustaf af Klint (se beteckningar i bifogad ritning):

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Krutkammaren bör rymma 2,3 til 500 pund krut..
En 80-pundig Granat, laddad och inlagd uti öppningen til krutkammaren.
Fänghålsrören förda til krutkammarens centro, där antändning bör ske.
3 à 4 Lås stälda öfver fänghålen och nedsänkta uti Krutkistan.
Låskolfven af hvilken Låsarne stämmes.
Fjädrar genom hvilka Låsarne affyras och Minan springer då fartyget trycker den
yttre Regleringen,
g. som omger Minan. Det beror på en skickelig Mechanicus at i möjligaste grad
föränkla dessa inrättningar på hvilka Minans fulkomlighet så hufvudsakligen
beror. All omsorg bör ock användas at förvara Minan för vatnets åvärkan. - - Preparerade Ål- eller Oxblås skinn torde kunna utnyttjas at öfvertäcka
öpningarna. Dessa fästes genom väl omfogade Metallringar.
h. Et rör til Minans centrum i afsikt at ditleda vatten då man nödgas göre den
obrukbar. Kranen hvarvid det öpnas placerad efter behof. Hela den öfra delen af
Tunnan vid hvilken affyrnings inrättningen är fäst bör hafva en egen botten och
vara skiljd ifrån Krutkistan til hvilken den fogas med Skrufbultar. Man har
därigenom en beqväm laddning samt större lätthet at förvara krutet för fuktighet.
Krutkistans och Tunnans storlek , sammansättning samt form beror af flera
omständigheter såsom Effecten, Deplacementet samt Local, hvilka alla äro
obestämda. Dess nedra del lastas efter behofvet med Sand eller Singels, hvarpå
Kistan ställes.

Förankringsfunktionen

a. Balance Stänger åsyftande möjligheten at äfwen där Ström går gifva Minan
den riktning man åstundar.
b. Ankare eller tyngder utlagda at qvarhålla Minan på sit ställe.
c. Derifrån leder en Tåglöpare genom fotblocket c, hvarvid Minan efter behof höjes
eller sänkes.
Det är i öfvrigt angeläget at förekomma det Minan ej gör rotation uti vatnet
hvarvid flera utvägar bör gifvas hällst om 2:ne Minor förenas.
-----Minorna kunna om så finnes tjenligt laddas med kulor hvilka placeras ofvan och
på sidorna af krut kärilen.
Det torde gifvas utvägar at leda affyrnings trådar på större afstånd från Minan,
hvilket i flera fall blefve af stor fördel.

DATABLADET

G af Klint 2

(01-07-11)

Mina modell:

Osterman

Typ/varianter: -Tillverkningsår: 1831
Pris: -Utrangerad: -Ant tillverkade: ??
Totalvikt:
Ankare:
Mina: L 1000, B 500, H 710 mm.
Laddning: 100 skålpund krut.
Tillverkare: Benämnd ”torped”. Tillverkad vid Artillerigården, Karlskrona
örlogsvarv efter ritning av Osterman daterad 24/8 1831.
Operativt användningsområde:
Minfällare:
Beskrivning: Minan är gjord av koppar. Vid stöt mot fientligt fartyg eller
medelst ryck i en lina. Utlöses ett slaglås, som antänder krutladdningen i en
Se ritning
kopparbehållare.
Minan finns bevarad vid: Två ex vid Marinmuseet i Karlskrona.
Särskild historik: Den första (?) svensktillverkade minan. I varje fall den första
minan som finns bevarad. Övlt A Klinckowström hade under en resa i USA
1818 – 20 kopierat engelsmannen Robert Fulton´s första praktiskt användbara
sjömina. Skisserna utnyttjades av tygmästare Christoffer Diedrik Osterman
(sedemera varvsamiralen i Karlskrona) som underlag till en svensk konstruktion.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Osterman

DATABLADET

(02-03-27)

Mina modell:

Foto saknas.
Se bifogade exempel på ritningar
från Lunds landsarkiv,
Nobelarkivet
Mina av plåt
Mina av trä
Arrangemang av minlinje

NOBEL

Typ/varianter: Två typer av flytminor:
Pyroteknisk stötmina resp galvanisk stötmina.
Tillverkningsår: Nobel genomför utveckling
av svenskt minsystem 1859 – 63.
Pris: Nobel erbjuder 1863 svenska staten
köp av minsystemen för 20 000 Rd smt.
Utrangerad: Systemen blev ej antagna.
Ant tillverkade: Enbart för prov.
Totalvikt: Olika förslag
Ankare: Olika förslag
Mina:
Olika förslag
Laddning: Bomullskrut. Mängd ??

Operativt användningsområde: Fasta minpositioner
Minfällare: Beskrivning:

Enligt patent, beviljat 12/3 1864. (Ursprungspatentet kan ej återfinnas. Den mycket
omfattande patenttexten finns dock i Post och Inrikes tidningar 4/5 1864 vid Kungl Biblioteket. Patentritningarna finns vid Riksarkivet). Patentet anger ett flertal olika minor för olika ändamål samt alla
detaljer i konstruktionerna. Patentet är mycket ingående, bland annat med fullständig beskrivning av
minornas hanterande.
Minstomme: Glas, trä (patentet anger en massiv, päronformad trästomme med ett uppborrat utrymme
för en glasflaska med sprängämne), metall (mässing eller förzinkad plåt).
Tändapparat: Alt 1: Pyroteknisk funktion. Glasrör med kalium/natrium eller motsvarande, som vid
rörets krossande bringas till antändning. Flera varianter på ”krossfunktionen”. (Oklart om glasrörsprincipen är Jacobi´s eller Nobels´s konstruktion. Föregångare till Herzhorn).
Alt 2: Galvanism. Vid påsegling av minan bringas en mässingskula att sluta strömmen mellan en galvanisk huvudledningstråd, som förbinder flera minor, och minans tändsats (krut).

Minan finns bevarad vid:

Vid Vaxholms fästningsmuseum finns en mina i mässingsplåt, som i
Sjöhistoriska museets register anges som ”Handmina”. Denna mina återfinns i databladen som ”Okänd
3”. Dessutom finns några minor av motsvarande utseende, men i förzinkad plåt. Dessa minor är till
form, storlek och uppbyggnad mycket lika Nobel´s minförslag till mina i plåt (se bifogad ritning).
Möjligen är dessa några av de försöksminor, som utnyttjades vid Minkommittén´s provverksamhet.

Särskild historik:

Immanuel Nobel utvecklade för ryska staten under 1840-50 -talet tillsammans
med professor Jacobi ett antal mintyper. Enligt Nobel skulle c:a 3 000 sådana minor ha utnyttjats i
Krimkriget. Nobel kom till Sverige 1859 och påbörjade utveckling av ett svenskt minsystem, som
grundade sig på den ryska konstruktionen. Nobel tog patent på sina svenska konstruktioner. En Minkommitté tillsattes av Konungen den 21/4 1863 (detta anses vara svenska minvapnets födelsetidpunkt!) för att prova Nobels konstruktioner. Även ett antal andra mintyper provades. Nobel erbjöd
staten att köpa patentet, men efter Minkommitténs prövning av Nobels minor, avslogs erbjudandet.
Vare sig Nobels eller övriga minförslag kunde godkännas av kommittén, som i stället genomförde en
egen konstruktion, byggd på erfarenheter från genomförda prov. Se vidare mina M/1864.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

NOBEL

DATABLADET

DATABLADET

DATABLADET

( 01-07-11)

Mina modell:

Glasmina

Typ/varianter: Minst tre olika typer.
Tillverkningsår: 1864 Pris: 1864: 220 minor för 1430 Rd Banco
Utrangerad: 1880-talet.
Ant tillverkade: omkring 1864 st (se nedan).
Totalvikt:
Ankare:
Mina: H c:a 450 – 700, D c:a 280 - 370
Laddning: C:a 15 kg krut.
Tillverkare: Vid Krigsarkivet finns dokument som påvisar att i april 1864
fakturerades 220 glasminor från Reymyra Glas Bruk. Underskrivet av J P
Åkerholm, Reymyra.
Operativt användningsområde: ?
Minfällare:
Beskrivning: Päronformade med ståltrådsnät och handtag eller cylinderformade
med i glaset ingjutna hylsor för tändkolven samt i andra änden hål för
tändkolvens införande. Ritningar eller andra beskrivningar har ej kunnat
återfinnas.
Minan finns bevarad vid: Flera olika modeller finns vid Sjöhistoriska muséet.
Särskild historik: Det har inte gått att få bestyrkt hur dessa minor användes.
Enligt Föremålskort (Sjöhistoriska Ö 9.003 a –h) användes de kort tid under
början av 1880-talet (jfr dock anskaffningstiden 1864). Enligt skrivelse från
Sthlm örlogsvarv 16/3 1875 har 1864 st glasminor transporterats från ”Gamla
tackelkammaren till Minförrådet”. 1886 föreslår Mindep vid ÖVS att 1500
glasminor säljs till maskinisten Alexander Holmqvist för 20 öre/st (200 st minor
skall behållas). ”Minorna är icke användbara för minväsendet annat än för
experiment”(enl ÖVS). I Carlstedt´s minlärobok 1880 nämns inget om
glasminor. Enligt Carlstedt´s minlärobok 1893 har glasminor funnits i Sverige,
Frankrike och Danmark. I Sverige har de dock utgått p g a sin sprödhet.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Glasminor

(02-03-27)

Mina modell:

M/1864

Typ/varianter: ?
Fotografi och
ritningar saknas

Tillverkningsår: 1864 Pris: ?
Utrangerad: Tämligen omgående
Ant tillverkade: 2 400 st
Totalvikt:
Ankare:
Mina:
Laddning:

?
?
?
?

Tillverkare: ?
Operativt användningsområde: ?
Minfällare: ?
Beskrivning: ???
Minan finns bevarad vid: ? Alla spår borta
Särskild historik: 1863 tillsätts av Konungen en kommitté för granskning av
Immanuel Nobel´s minor m fl projekt. Inget av förslagen blir i sin helhet antaget
och utnyttjat för de nya minprojekten. Anskaffning sker dock av 2 400 nya minor (enl Kungl Brev 1/3 1864), vilka visar sig ej fungera på avsett sätt. Man
konstaterar dock att ingen kan lastas för detta ”på grund av bristande erfarenhet
av detta nya vapensystem”.
Inga närmare uppgifter om dessa minor har stått att finna. Inga funna tillgångsregister från denna tid har haft 2 400 minor av tänkbar typ bokförda. Nobels patent omfattar dock även ett antal typer av glasminor. Med början år 1864 beställs
ett stort antal ”Glasminor” - se d:o. Kan det möjligen vara dessa glasminor, som
är M/1864? Någon annan förklaring kan inte påvisas.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_1864

Datablad 2
Minor från och med1870 till och med 1901

Från år 1870 tar mintillverkningen fart. Det fasta minförsvaret inom Flottan byggs ut och många nya typer ser
dagens ljus. Mina M/77 är av så gedigen konstruktion att
de sista minorna (dock moderniserade flera gånger) utrangeras först 1958. Rörliga minor (släpminor, stångminor
och ”Sjelfgående minor”) anskaffas, liksom ett nytt lättare
system, som benämns Handminor. Centralförsvarstanken
(Karlsborgs fästning) överges och en sjöförsvarskommitté
föreslår anskaffning av 9600 minor, vilket vida överskrider
marinens ekonomiska resurser – anskaffningen bantas till
750 minor!
HUVUDMENYN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

DATABLAD. MINOR FRÅN 1870 TILL OCH MED 1901
Förteckning

Mintyp

År

Foto

Ritning

M/70 Bottenmina

1870

Ja

Ja

M/70 Flytmina, större

1870

Ja

Ja

M/70 Flytmina, mindre

1870

Ja

Nej

Pietruski M/72 Flytmina

1884

Ja

Nej

M/72 Flytmina, större

1872

Ja

Ja

M/72 Flytmina, mindre

1872

Ja

Ja

M/76 N:o 1 Flytmina

1876

Nej

Nej

M/76 N:o 2 Flytmina

1876

Ja

Nej

M/76 N:o 3 Flytmina

1876

Ja

Ja

M/77 N:o 1 Flytmina

1877

Nej

Ja

M/77 N:o 2 Flytmina

1877

Ja

Ja

M/77 N:o 3 Flytmina

1877

Ja

Ja

M/79 Bottenmina

1879

Ja

Ja

M/87 N:o 3 Flytmina

1887

Ja

Ja

M/89 Bottenmina

1889

Ja

Ja

30 m M/91 Handmina

1891

Ja

Ja

M/00 N:o 3 Flytmina

1900

Ja

Ja

M/00 Bottenmina

1902

Ja

Ja

M/01 N:o 1 Flytmina

1901

Ja

Ja

M/01 N:o 2 Flytmina

1901

Nej

Ja

M/01 N:o 3 Flytmina

1901

Ja

Ja

M/01 Bottenmina

1901

Ja

Ja

30 m M/01 Handmina

1902

Ja

Ja

HUVUDMENYN

Övrigt
Tre storlekar

Förankringsbild

Förankringsbild

HEM
Inneh 1870-01

(01-07-11)

Mina modell:

M/70

Typ/varianter: Kontrollerbar elektrisk bottenmina i tre
storlekar: No 1, No 2, No 3.
Tillverkningsår: Omkring 1870
Pris: No 1 180 kr, No 2 210 kr, No 3 250 kr.
Utrangerad: Omkring 1890-talet
Ant tillverkade: 1873: No 1; 6 st, No 2; 5 st, No 3; 14 st.
Summa 25 st. 1887 fanns redovisat sammanlagt 20 st. I
utredningsreglemente 1893 finns typen ej antalsredovisad.
Totalvikt:
Mina: Vikt? No 1 D 1140, No 2 D 1240, No 3 D 1370
Laddning: 250 skp (125 kg), 450 skp (250 kg) resp
650 skp (300 kg) bomullskrut.
Tillverkare: Sannolikt Stockholms örlogsstation.
Operativt användningsområde: Fasta minpositioner. Syftminering.
Djup <= 12 m.
Minfällare: Ångkranpråm
Beskrivning: Material : Gjutjärn: Halvsfärisk med öglebultar för lyftkätting.
Elektrisk tändning. (Närmare beskrivning av mintypen har inte kunnat återfinnas).
Se ritning

Minan finns bevarad vid: Sjöhistoriska museet. Även ett antal trämodeller i
skala 1:5 finns vid (bl a?) Marinmuseet .
Särskild historik: Enligt Herman Carlstedt´s bok ”Fasta minmaterielen och dess
användning”, 1893, anges att endast ett fåtal minor finns kvar. Gjutjärn visade
sig vara för sprött och minorna sprack allt för lätt vid intilliggande minors
detonation. Enligt Carlstedt är dessa minor ej längre i bruk (1893).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_1870

DATABLADET

(01-07-11)

Mina modell:

M/70 (flyt)

Typ/varianter: Två varianter, No 1 och No 2.
Tillverkningsår: 1870
Pris: c:a 400 kr
Utrangerad: Omkring 1890
Ant tillverkade: 1887 finns registrerat totalt 21 st.
Totalvikt:
Ankare:
Mina: Vikt ? H 1070, D 980.
(Minan står upp och ner på pallen)

Laddning: No 1 297 kg , No 2 255 kg (gevärskrut?)
Tillverkare:
Operativt användningsområde: Fasta minpositioner. Syftmineringar.
Minfällare: Ångkranpråm.
Beskrivning: Minstommen tillverkad i järnplåt. Elektrisk avfyrning.

Se ritning

Minan finns bevarad vid: Sjöhistoriska museet (SH accessnr 25.204)
Särskild historik: Inga närmare uppgifter eller ritningar har kunnat återfinnas.
Minförsök 1870 görs med ”Flytmina M/70”. Höjd 43½´´, diameter 38´´. Ritning på
försöksminan är tämligen lik vidstående (samma mått). Någon särskild ritning som
kan klarlägga vad som är No 1 resp No 2 har inte återfunnits. (Se M/70 m)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_70 flyt

DATABLADET

(01-07-11)

Mina modell:

M/70 flyt (m)

Typ/varianter: Förankrad strömslutarmina
av mindre typ.
Tillverkningsår: 1870
Pris: ?
Utrangerad: ? (ganska omgående)
Ant tillverkade: ?

Totalvikt:
Ankare:
Mina: H 930, D 640. Vikt ?
Laddning: ?
Tillverkare: ? (Troligen Stockholms örlogsstation?)
Operativt användningsområde: Fasta minpositioner. Syftmineringar
Minfällare: Ångkranpråm
Beskrivning: Nitad behållare i tjock plåt. Det aktuella exemplaret är helt tomt på
insidan. I övrigt inga uppgifter.
Minan finns bevarad vid: Sjöhistoriska museet (SH accessnr 201138).
Särskild historik: Flytmina M/70 har funnits i två storlekar. Detta kan ev vara
den mindre typen. Exemplaret, som finns på Sjöhistoriska museet, redovisas i
samlingarna som ”Boj”. Men utförandet påminner mer om en mina (eller före
detta mina). Ena gaveln har ett lock, som innehåller en dubbelledarkabel. På
gaveln finns en märkning, som bl a anger ”M/70”. Några ritningar eller annan
dokumentaion, som kan bekräfta att detta är en mina av modell M/70 (mindre)
har inte påträffats.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_70 flyt m

( 01-07-11)

Mina modell:

Pietruski

Typ/varianter: Kontaktmina M/72
Tillverkningsår: Inköpt till Sverige 1884
Pris: ?
Utrangerad: Prov avslutade omkring 1900
Ant tillverkade: Inköpt 5 (10?) ex för prov.
Totalvikt: 264 kg
Ankare: 128 kg. Ankartross 50 alt 80 m
Mina:
136 kg. L 950, B 565
Laddning: Fuktigt bomullskrut, 41 kg.
Tillverkare: Tyskland. Konstruktion: Löjtnant Pietruski. Tillverkning:”Berliner
Machinen Bau Aktien Gesellschaft.
Operativt användningsområde: Offensiva och defensiva mineringar
Minfällare:
Beskrivning: Flytpåsförankrad. Cylinder i 3 mm stålplåt. Avfyrningsanordningen utgörs av en liten mörsare, fäst till en krona på minans översida. Före
utläggning är kronan upplyft och kvarhållen av en smältsprint. Efter utläggning
armeras minan sedan smältsprinten smält och kronan fallit ner i sitt läge. Vid
påstötning av minan avfyras mörsaren och projektilen träffar en tändhatt, som i
sin tur åstadkommer huvudladdningens detonation. Minan har även en galvanisk
självsänkningsanordning. För defensivt bruk kan avfyrningsmekanism
desarmeras och minan bärgas och återanvändas – ej möjligt vid offensivt bruk.
Beskrivning: ”Beskrivning öfver Pietruskis minor” (KrA)
Minan finns bevarad vid: Marinmuseet, Sjöhistoriska, Sjöfartsmuseet. Endast en
mina vid Marinmuséet har komplett krona med avfyrninshorn. Ankare finns vid
Sjöhistoriska muséet.
Särskild historik: Sannolikt den första självankrande minan (åtminstone i
Sverige). Prov med konstruktionen avslutades omkring 1900, då miningenjör E
Årfelt vid KMF Minbyrå konstaterade att han kunde göra en bättre mina.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Pietruski

(01-07-11)

Mina modell:

M/72(s)

Typ/varianter: Mekanisk stötmina typ större.
Även en mindre variant. Se d:o.
Tillverkningsår: 1872 Pris: 152:50:Utrangerad:
Ant tillverkade: 1887 fanns 206 M/72
Totalvikt:
Ankare: 128 kg
Mina: Vikt 79 kg D 498 (D mellan
hornspetsarna 950), H 852 mm.
Laddning: 20 kg lufttorkat bomullskrut.
Tillverkare: Konstruktion: Kongl Marinförvaltningen, Minafdelningen.
Operativt användningsområde:
Minfällare:
Beskrivning: Tillverkad av 2 – 3 mm galvad stålplåt. Mekanisk/kemisk
kaliumantändning. Vid utläggning placerades ett mätarspö av 7 fots längd i en
hylsa på minans översida. Ankartrossen fördes genom en blockskiva på ankarets
översida och fastgjordes vid förankringstackan. Genom att förhala tackan drogs
minan ned. Då spöets överkant var i vattenytan, stoppades förhalningen. När alla
minor halats ned till rätt djup gick man ut i en jolle och plockade upp alla spön.
(Beskrivning ur Sjöhistoriska föremålskort). Se ritning
Minan finns bevarad vid: Sjöhistoriska samt Marinmuseet. Endast en mina vid
Marinmuséet är komplett med avfyrningshorn.
Särskild historik:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_72(s)

DATABLADET

(01-07-11)

Mina modell:

M/72(m)

Typ/varianter: Mekanisk stötmina
mindre. Även en större variant. Se
d:o.
Tillverkningsår: 1872 Pris: ?
Utrangerad:
(Avfyrningsmekanismen demonterad)

Ant tillverkade: År 1887 fanns 291 st.
Totalvikt:
Ankare: 68 kg, förankringstacka 42,5 kg
Mina:
D 498, H 580 . Vikt 51 kg.
Laddning: 13 kg lufttorkat bomullskrut.
Tillverkare: Konstruktion: Kongl Marinförvaltningen, Minafdelningen
Operativt användningsområde:
Minfällare:
Beskrivning: Mekanisk/kemisk tändning. Vid utläggning placerades ett mätarspö
av 7 fots längd i en hylsa på minans översida. Ankartrossen fördes genom en
blockskiva på ankarets översida och fastgjordes vid förankringstackan. Genom
att förhala tackan drogs minan ned. Då spöets överkant var i vattenytan,
stoppades förhalningen. När alla minor halats ned till rätt djup gick man ut i en
jolle och plockade upp alla spön. (Beskrivning ur Sjöhistoriska föremålskort,
accessnr Ö 8.109). Se ritning
Minan finns bevarad vid: Flera ex vid Sjöhistoriska museet.
Särskild historik:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_72(m)

DATABLADET

(01-07-15)

Mina modell:

M/76(1)

Typ/varianter: Kontrollerbar flytmina N:o 1.
Foto och ritning
kan ej återfinnas.
Jfr mina M/01 N:o 1

Tillverkningsår: Från 1876
Pris: c:a 600 kr
Utrangerad:
Ant tillverkade: 1887 redovisas en tillgång på
84 st. Troligen samredovisat med M/77 N:o 1.
Totalvikt:
Ankare:
Mina: 830 kg.. H 1455, D 1180 (minkropp
1040)
Laddning: 300 kg gevärskrut.

Tillverkare: Konstruktion KMF. Tillverkning Stockholms örlogsstation.
Operativt användningsområde: Elektrisk mina. Vid fasta minpositioner med
tändcentra 10 ´ under vattenytan, antingen ensamma, där farvattnen har mindre
djup eller också sammanlänkad med mina N:o 3 M/76 (den mindre minan
M/76).
Minfällare: Ångkranpråm (senare MUL)
Beskrivning: Inga ritningar eller beskrivningar har återfunnits. Men minan är en
föregångare till M/77 N:o 1 – se d:o. Skillnaden är att den undre nitraden mot
bottenkupolen är enkel på M/76 samt att M/76 har 71 bultar i flänsen (M/77 har
58). P g a den enkla nitraden mot bottenkupolen, blev M/76 för svag mot chock.
Konstruktionen ändrades och efterföljande minor fick beteckningen M/77.
Kabelintag i minans topp (jfr M/01)
Minan finns bevarad vid: Ja, på flera platser men ej specificerat om det är M/76
M/77 eller M/01(minorna är lätta att förväxla). Finns även som trämodeller i
skala 1:5 vid Marinmuseet.
Särskild historik: Minan ingår i en serie N:o 1 – 3, som var början till en långlivad
konstruktion. Efter omgående erfarenheter från M/76, ändrades konstruktionen något (se
ovan) till M/77. Riksdagen anslog 1901 medel för utbyte av laddningen i M/77 till
bomullskrut. Den ”nya” minan fick beteckningen M/01(se d:o). Av modell M/76 förefaller
även några M/76 N:o 2 och 3 ha varit föremål för moderniseringar, även om det officiellt bara
var M/77, som moderniserades . I sin nya form och med ytterligare moderniseringar med
åtföljande typvarianter, levde flertalet minor kvar till slutlig skrotning 1958.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_76_1

(01-07-15)

Mina modell:

M/76(2)

Typ/varianter:
Kontrollerbar
elektrisk
flytmina N:o 2
Tillverkningsår: Från 1876
Pris:
c:a 400 kr
Utrangerad:
Se Särskild historik nedan.
Ant tillverkade: M/76 N:o 2 och M/77 N:o 2
är ej särredovisade. 1887 fanns 145 st.
Totalvikt:
Ankare:
Mina: Vikt 820 kg. H 1367, D (över
flänsen) 1180, D (minkropp) 1014 mm.
Laddning: 300 kg gevärskrut.
Tillverkare: Konstruktion KMF.
Tillverkning Stockholms örlogsstation.
(Bilden visar M/01 No 1, vars ursprung i detta
fall är mina M/76 No 2)

Operativt användningsområde: Elektrisk mina. Vid fasta minpositioner med
tändcentra 10´ under vattenytan, antingen som enskild mina där farvattnen har
mindre djup eller också sammanlänkad med mina M/76 N:o 3 (den mindre
minan). N:o 2 har 100 dm3 mindre flytkraft än N:o 1.
Minfällare: Ångkranpråm (senare MUL)
Beskrivning: Inga ritningar eller beskrivningar har återfunnits. Men minan är en
föregångare till M/77 N:o 2 – se d:o. Skillnaden är att den undre nitraden mot
bottenkupolen är enkel på M/76 samt att M/76 har 71 bultar i flänsen (M/77 har
58). P g a den enkla nitraden mot bottenkupolen, blev M/76 för svag mot chock.
Konstruktionen ändrades och efterföljande minor fick beteckningen M/77.
Kabelintag i minans topp (jfr M/01).
Minan finns bevarad vid: Ja, på flera platser men ej specificerat om det är M/76,
M/77 eller M/01(minorna är lätta att förväxla). Finns även som trämodeller i
skala 1:5 vid Marinmuseet.
Särskild historik: Minan ingår i en serie N:o 1 – 3, som var början till en långlivad
konstruktion. Efter omgående erfarenheter från M/76, ändrades konstruktionen något (se
ovan) till M/77. Riksdagen anslog 1901 medel för utbyte av laddningen i M/77 till
bomullskrut. Den ”nya” minan fick beteckningen M/01(se d:o). Av modell M/76 förefaller
även några M/76 N:o 2 och 3 ha varit föremål för moderniseringar, även om det officiellt bara
var M/77, som moderniserades . I sin nya form och med ytterligare moderniseringar med
åtföljande typvarianter, levde flertalet minor kvar till slutlig skrotning 1958.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_76-2

(02-03-19)

Mina modell:

M/76(3)

Typ/varianter: Kontrollerbar flytmina N:o 3.
Strömslutarmina.
Tillverkningsår: Från 1876
Pris:
Utrangerad: I form av M/01 utrangerad
1958
Ant tillverkade: M/76 och M/77 ej särredovisade. 1887 fanns 219 st.
Totalvikt:
Ankare:
Mina:
293 kg. H 1088., D 742 mm.
Denna mina (Vaxholms kastell) är ursprungligen
M/76, men kan på bilden vara en moderniserad
80 m eller 90 m M/01.

Laddning: 75 kg gevärskrut.
Tillverkare:Konstruktion KMF. Tillverkning
Stockholms örlogsstation

Operativt användningsområde: Fasta minpositioner. Som stötmina (strömslutarmina) eller som syftmina. Även i kombination med N:o 1 eller 2.
Minfällare: Ångkranpråm (senare MUL).
Beskrivning: Elektromekanisk strömslutarmina. 7 mm stålplåt. Den cylindriska
delen är enkelnitad nertill mot bottenkupolen (jfr M/77 No 3, som har dubbel
nitrad för bättre chocktålighet). N:o 3 anger också att minan har strömslutare (de
större minorna No 1 o 2 har inte detta). Flänsen mot kupolen har 50 bulthål. Kabelintaget i minans botten är annorlunda utformat jämfört med M/77 (jfr ritningar). Se ritning
Minan finns bevarad vid: Ja, på flera platser men ej specificerat om det är M/76, M/77
eller M/01 (minorna är lätta att förväxla). Som kuriosa kan nämnas att en (tom!) mina av en
händelse har iakttagits (juli 2001) på en tomt i Sävsundet i Trosa skärgård, där fastighetsägaren var informerad om att det var en boj.

Särskild historik: Minan ingår i en serie N:o 1 – 3, som var början till en långlivad konstruktion. Efter omgående erfarenheter från M/76, ändrades konstruktionen något (se ovan)
till M/77. Riksdagen anslog 1901 medel för utbyte av laddningen i M/77 till bomullskrut. Den
”nya” minan fick beteckningen M/01(se d:o). Av modell M/76 förefaller även några M/76
N:o 2 och 3 ha varit föremål för moderniseringar, även om det officiellt bara var M/77, som
moderniserades . I sin nya form och med ytterligare moderniseringar med åtföljande typvarianter, levde flertalet minor kvar till slutlig skrotning 1958.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_76-3

DATABLADET

(01-07-16)

Mina modell:

M/77(1)

Typ/varianter: Kontrollerbar flytmina N:o 1.
Foto saknas
Jämför mina M/01(1) samt
bifogad ritning. Minorna är av
samma ursprung (M/76), men
skiljer sig utseendemässigt åt på
den lilla kupolen i minans topp
(M/77) resp botten (M/01).

Tillverkningsår: Från 1877
Pris: c:a 600 kr
Utrangerad: ?
Ant tillverkade: 1887 redovisas 84 st, troligen
samredovisat med M/76 N:o 1.
Totalvikt: Se bifogad ritning
Ankare:
Mina: 830 kg.. H 1455, D 1180 (minkropp
1040)
Laddning: 300 kg gevärskrut.
Tillverkare: Konstruktion KMF. Tillverkning
Stockholms örlogsstation.

Operativt användningsområde: Vid fasta minpositioner med tändcentra 10 ´
under vattenytan, antingen som enskild mina där farvattnen har mindre djup
eller också sammanlänkad med mina N:o 3 M/77 (den mindre minan M/77).
Minfällare: Ångkranpråm (senare MUL)
Beskrivning: Se bifogad ritning. Elektrisk mina. Galvad 7 mm stålplåt. Cylindrisk del
dubbelnitad upp- och nertill (M/76 enkelnitad nertill). Fläns med 56 skruvhål. Kabelintag i
minans topp (jfr M/01).
Beskrivning: Herman Carlstedt: ”Fasta minmaterielen och dess användning. KMF 1893”.
Se ritning

Minan finns bevarad vid: Ja, på flera platser men ej specificerat om det är M/76
M/77 eller M/01 (minorna är lätta att förväxla). Ett flertal modeller i skala 1:5
finns vid Marinmuséet.
Särskild historik: Minan ingår i en serie N:o 1 – 3, där M/76 var början till en långlivad
konstruktion. Efter omgående erfarenheter från M/76, ändrades konstruktionen något (se
M/76) till M/77. Riksdagen anslog 1901 medel för utbyte av laddningen i M/77 till
bomullskrut. Den ”nya” minan fick beteckningen M/01(se d:o). Av modell M/76 förefaller
även några M/76 N:o 2 och 3 ha varit föremål för moderniseringar, även om det officiellt bara
var M/77 N:o 2 o 3, som moderniserades . I sin nya form och med ytterligare moderniseringar
med åtföljande typvarianter, levde flertalet minor kvar till slutlig skrotning 1958. M/77 (och
M/76) N:o 1 verkar inte ha ingått i moderniseringen.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_77_1

DATABLADET

(01-07-15)

Mina modell:
Typ/varianter:
flytmina N:o 2

M/77(2)
Kontrollerbar

elektrisk

Tillverkningsår: Från 1877
Pris: c:a 400 kr
Utrangerad: Ändrad 1901 (M/01) och finns
kvar till efter VK II (1958).
Ant tillverkade: M/76 N:o 2 och M/77 N:o 2
är ej särredovisade. 1887 fanns 145 st.
Totalvikt: Se bifogad ritning
Ankare:
Mina: 820 kg. H 1367, D (över flänsen)
1180, D (minkropp) 1014.
Bilden visar M/01 No 1, vars ursprung i detta
fall är mina M/76 No 2 - snarlik M/77.

Laddning: 300 kg gevärskrut.

Tillverkare: Konstruktion KMF. Tillverkning Stockholms örlogsstation.
Operativt användningsområde: Vid fasta minpositioner med tändcentra 10´
under vattenytan, antingen som enskild mina där farvattnen har mindre djup
eller också sammanlänkad med mina M/77 N:o 3 (den mindre minan).
Minfällare: Ångkranpråm (senare MUL)
Beskrivning: Se bifogad ritning. Elektrisk mina. Galvad stålplåt 7 mm. Cylindrisk del
dubbelnitad upp- och nertill (M/76 enkelnitad nertill). Fläns med 56 skruvhål. Kabelintag i
Se ritning
minans topp (jfr M/01). N:o 2 har 100 dm3 mindre flytkraft än N:o 1.
Beskrivning: Herman Carlstedt: ”Fasta minmaterielen och dess användning. KMF 1893”

Minan finns bevarad vid: Ja, på flera platser men ej specificerat om det är M/76 M/77
eller M/01 (minorna är lätta att förväxla). Finns även som trämodeller i skala 1:5 vid
Marinmuseet.

Särskild historik: Minan ingår i en serie N:o 1 – 3, där M/76 var början till en långlivad
konstruktion. Efter omgående erfarenheter från M/76, ändrades konstruktionen något (se
M/76) till M/77. Riksdagen anslog 1901 medel för utbyte av laddningen i M/77 till
bomullskrut. Den ”nya” minan fick beteckningen M/01(se d:o). Av modell M/76 förefaller
även några M/76 N:o 2 och 3 ha varit föremål för moderniseringar, även om det officiellt bara
var M/77 N:o 2 o 3, som moderniserades (M/77 N:o 2 ändrar därvid namn till M/01 N:o 1
resp M/01 N:o 2 - N:o 2 har kapats och blivit kortare). I sin nya form och med ytterligare
moderniseringar med åtföljande typvarianter, levde flertalet minor kvar till slutlig skrotning
1958.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_77-2

DATABLADET

(01-07-15)

Mina modell:

M/77(3)

Typ/varianter: Kontrollerbar flytmina N:o 3.
Strömslutarmina.
Tillverkningsår: Från 1877
Pris: c:a 400 kr
Utrangerad: I form av M/01 utrangerad
1958
Ant tillverkade: M/76 och M/77 ej
särredovisade. 1887 fanns 219.
Totalvikt:
Ankare:
Mina:
Vikt 318 kg. H 1067, D 742 mm.
Laddning: 75 kg gevärskrut.
Tillverkare: Konstruktion KMF. Tillverkning Stockholms örlogsstation
Operativt användningsområde: Stötmina alt syftmina vid fasta minpositioner.
Minan utnyttjas också i kombination med M/77 N:o 1 eller 2 samt bottenmina
M/89. Se skiss
Minfällare: Ångkranpråm (senare MUL)
Beskrivning: Elektromekanisk strömslutarmina. Galvad 5 mm stålplåt. Den cylindriska
delen är dubbelnitad mot bottenkupolen (jfr M/76). N:o 3 anger också att minan har
strömslutare (de större minorna No 1 o 2 har inte detta). Flänsen mot kupolen har 50 bulthål.
Kabelintaget i minans botten är annorlunda utformat jämfört med M/76 (jfr ritningar).
Beskrivning: Herman Carlstedt ”Fasta minmaterielen och dess användning”. KMF 1893.
(Krigsarkivet). Se ritning

Minan finns bevarad vid: Ja, på flera platser men ej specificerat om det är M/76
M/77 eller M/01 (minorna är lätta att förväxla).
Särskild historik: Minan ingår i en serie N:o 1 – 3, som var början till en långlivad
konstruktion. Efter omgående erfarenheter från M/76, ändrades konstruktionen något (se
ovan) till M/77. Riksdagen anslog 1901 medel för utbyte av laddningen i M/77 till
bomullskrut. Den ”nya” minan fick beteckningen M/01(se d:o). Av modell M/76 förefaller
även några M/76 N:o 2 och 3 ha varit föremål för moderniseringar, även om det officiellt bara
var M/77, som moderniserades . I sin nya form och med ytterligare moderniseringar med
åtföljande typvarianter, levde flertalet minor kvar till slutlig skrotning 1958.
Minans överdel är populär som blomlåda (bl a ett tiotal vid Kungsholmsfort)!
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_77-3.

DATABLADET

DATABLADET

(01-07-16)

Mina modell:

M/79

Typ/varianter: Bottenmina. Elektriskt
kontrollerbar
Tillverkningsår: 1879
Pris: c:a 600 kr
Utrangerad: Se M/01
Ant tillverkade: 1887 fanns 54 st

Bilden visar sannolikt M/00 (Vaxholms
fästning). M/79, M/89 och M/00 är mycket lika.
Skiljer sig något på locken på minans topp.

Totalvikt: 1085 kg
Ankare: Vikt 520 kg
Mina:
Vikt laddad 565 kg. D 890 mm.
(Måtten framgår ej av bifoad ritning, men
antas vara samma som på M/89)

Laddning: 300 kg svartkrut.
Tillverkare: Konstruktion KMF.
Operativt användningsområde: Fasta minpositioner. Syftminering. Utnyttjas
enskilt eller i kombination med mina M/76 alt M/77 N:o 3.
Minfällare: Ångkranpråm (senare MUL).
Beskrivning: 8 mm stålplåt. Den yttre skillnaden mellan M/79 och M/89 och
M/00 är locket på minans topp (se ritningar). Dessa minor har samma ankare.
Några ritningar, som visar (den inre) skillnaden mellan M/79 och M/89 har inte
återfunnits.
Beskrivning: Herman Carlstedt ”Fasta minmaterielen och dess användning”
(Krigsarkivet). Se ritning
Minan finns bevarad vid: Ett ex vid Vaxholms fästning (sannolikt M/00)
Särskild historik: Samma runda minstomme återkommer efter 1879 i ett flertal
mintyper, såväl botten- som flytminor.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_79

DATABLADET

( 01-07-16)

Mina modell:

M/87

Typ/varianter: Flytmina N:o 3 M/87 samt
N:o 3 M/00. Strömslutarmina
Tillverkningsår: Omkring 1887.
Moderniserad 1900 till M/00.
Pris:
Utrangerad: Se M/00.
Ant tillverkade: ?

Minan på bilden är sannolikt M/00
(Mingården, Vaxholms fästning)

Totalvikt:
Ankare:
Mina:
Vikt 318 kg. D 890 mm.
Laddning: 80 kg bomullskrut

Tillverkare:
Konstruktion KMF.
örlogsstation, Mindepartementet.

Tillverkning

sannolikt

Stockholms

Operativt användningsområde: Fasta minpositioner. Strömslutarmina med
mindjup 3 m. Kan även utnyttjas i syftmineringar.
Minfällare: Ångkranpråm (senare MUL)
Beskrivning:
Sfärisk minstomme av 5 mm stålplåt. Elektromekanisk
strömslutare. Alt elektrisk fjärrtändning. Till det yttre kan minan ej skiljas från
Se ritning
flytmina M/00.
Beskrivning: Herman Carlstedt ”Fasta minmaterielen och dess användning”.
Minan finns bevarad vid: Sjöhistoriska och Vaxholms fästning, men det är
oklart om det är M/87 eller M/00 (samma utseende). Det troliga är att alla M/87
byggts om till M/00, så de minor som finns kvar är någon variant av M/00.
Särskild historik: No 3 anger att det är en strömslutarmina – inte att det är nr 3 i
en serie. M/87 finns bara som No 3. Samma runda minstomme återkommer efter
1879 i ett flertal mintyper, såväl botten- som flytminor.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_87-3

DATABLADET

(01-07-16)

Mina modell:

M/89

Typ/varianter: Bottenmina. Elektriskt
kontrollerbar
Tillverkningsår: Omkring 1890.
Moderniserad 1900 till M/00.
Pris:
Utrangerad: Jfr M/00 och M/01
Ant tillverkade: ?
Bilden visar sannolikt M/00 (Vaxholms
fästning). M/79, M/89 och M/00 är mycket lika.
Skiljer sig något på locken på minans topp.

Totalvikt: 1085 kg
Ankare: 520 kg.
Mina:
565 kg. D 890 mm

Laddning: 300 kg gevärskrut
Tillverkare: Konstruktion KMF
Operativt användningsområde: Fasta minpositioner. Syftminering. Utnyttjas
enskilt eller i kombination med mina M/76 alt M/77 N:o 3.
Minfällare: Ångkranpråm (senare MUL)
Beskrivning: Tillverkad av 8 mm stålplåt. Den yttre skillnaden mellan M/79 och
M/89 och M/00 är locket på minans topp (se ritningar). Dessa minor har samma
ankare. Några ritningar, som visar (den inre) skillnaden mellan M/79 och M/89
Se ritning
har inte återfunnits.
Beskrivning: Herman Carlstedt ”Fasta minmaterielen och dess användning”.
Minan finns bevarad vid: Ett ex vid Vaxholms fästning som M/00.
Särskild historik: Samma runda minstomme återkommer efter 1879 i ett flertal
mintyper, såväl botten- som flytminor.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_89

DATABLADET

(01-07-17)

Mina modell:

30 m M/91

Typ/varianter: Handmina
Tillverkningsår: Efter 1891.
Pris: C:a 450 kr
Utrangerad: 1921
Ant tillverkade: >= 330 st
Totalvikt:
Ankare: Ankartyngd m/ä, 72 kg.
Ankartrossens längd 35 m.
Mina: H 870, D 500, Vikt 91 kg
Laddning: 30 kg paraffinerat bomullskrut
(Bilden visar en prototyp till M/01 = M/91)

Tillverkare: Upphandlare KMF. Konstruktör Årfelt
Operativt användningsområde: Dåtidens rörliga minsystem. Skulle vara lätt att
lägga ut i ett sent skede och kunna tas hem igen. Fungerar som stötmina med
pendelströmslutare, men kan vid behov förses med kabel för landkontroll
(syftmina).
Minfällare: Handminefartyg.
Beskrivning: Automatankring med ankartyngd och flytpåse. Pendelströmslutare
tänder minan vid påsegling. Tändbatteri anslutet till minan via 100 m alt 200 m
lång kabel Se ritning 1 Se ritning 2
Minan finns bevarad vid: Ja. Något enstaka exemplar vid Sjöhistoriska och
Marinmuseet.
Särskild historik: Dåtidens rörliga minsystem. Skulle vara lätt att lägga ut i ett
sent skede. Kunna tas hem igen. Därför lades batteriet separat vid sidan om
minan, anslutet via en 100 - 200 m lång kabel. 1921 konstaterades att
laddningen till M/91 börjat sönderdelas och vara farlig. Paraffinerat bomullskrut
är inte kemiskt stabilt. Minorna plundrades omgående. Det ansågs ej lönt att
förse dem med nytt sprängämne, enär laddningen var så liten.
En berättelse som skildrar Handminors användande finns i Minklubbsprotokoll
1933-11-22.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

HandM_91.

DATABLADET

DATABLADET

(01-07-16)

Mina modell:

M/00 No 3 (flyt)

Typ/varianter: Flytmina. Fullständig
benämning: 80 m M/00. Även 90 m M/0030A (1930). Jfr M/87 N:o 3
Tillverkningsår: Omkring 1900.
Pris:
Utrangerad:
Efter VK II (år?)
Ant tillverkade: 1940 fanns 190 st i olika
varianter av M/00.
Totalvikt:
Ankare: Ankartyngd
Mina: 330 kg. D 890 mm.
Laddning: 80 kg bomullskrut. Ritning från 1922 utgör ändringsunderlag för
ombyggnad (av vissa) till 90 kg trotyl (M/00-30A).
Tillverkare: Konstruktion KMF.
örlogsstation, Mindepartementet.

Tillverkning

sannolikt

Stockholms

Operativt användningsområde: Fasta minpositioner. Stöt- och syftmineringar.
Minfällare: Ångkranpråm (senare MUL)
Beskrivning: Sfärisk minstomme av 5 mm stålplåt. Strömslutarmina. Alt
elektrisk fjärrtändning. Minan registrerad i Kustartilleriets ”Minmaterielkatalog”
med följande typ och nummer: 80 m M/00 nr 102/1 samt 90 m M/00-30A nr
102/2. Se ritning
Minan finns bevarad vid: Sjöhistoriska och Vaxholms fästning, men det är
oklart om det är M/87 eller M/00 (samma utseende). Det troliga är att alla M/87
byggts om till M/00, så de minor som finns kvar är någon variant av M/00.
Särskild historik: Modifierad flytmina M/87. No 3 anger att det är en
strömslutarmina – inte att det är nr 3 i en serie. M/00 finns bara som No 3.
Samma runda minstomme återkommer efter 1879 i ett flertal mintyper, såväl
botten- som flytminor.
1921/22 ändrades 10 st till bottenmina typ 200 m M/21 A.
Fån 1950 byggs successivt ett antal minor om till bottenmina M/K:6 (se d:o).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_00-3

DATABLADET

( 01-07-17)

Mina modell:

M/00 (botten)

Typ/varianter: Bottenmina. Fullständig
benämning är 145 m M/00. Senare även
M/00-30B. (Jfr bottenmina M/79 och
M/89).
Tillverkningsår: Omkring 1902.
Pris: ?
Utrangerad: Sista minorna omkring 1958
Ant tillverkade: 145 m M/00 antal ?
200 m M/00-30B >= 9 st.
Totalvikt: 145 m M/00: 930 resp
200 m M/00-30: 985 kg
Ankare: Vikt 520 kg. D 1180 mm
Mina: Vikt 410 resp 465 kg. D 890 mm.
Laddning: 120 kg bomullskrut enligt ursprunglig ritning. Ändrat 1901 till 145
kg BK. Sannolikt infördes den större laddningen direkt. M/00-30B 200 kg trotyl.
Tillverkare: Konstruktion KMF.
Operativt användningsområde: Fasta minpositioner. Syftmineringar.
Minfällare: Ångkranpråm (senare MUL)
Beskrivning: Ändrad från bottenmina M/89. Elektrisk tändning.
Utseendemässigt skiljer sig M/00 från M/89 (M/79) genom att M/00 inte har ett
“extra“ lock med förskruvning på minans topp. Minan redovisas i KA
Minmaterielkatalog med: 145 m M/00 nr 103/1 samt 200 m M/00-30 nr 103/3.
Se ritning

Minan finns bevarad vid: Ett ex vid Vaxholms fästning.
Särskild historik: Samma runda minstomme återkommer efter 1879 i ett flertal
mintyper, såväl botten- som flytminor.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_00bott

DATABLADET

(01-07-17)

M/01

N:o 1
Mina modell:
Typ/varianter: Kontrollerbar flytmina M/01
N:o 1. Fullständig benämning: 175 m M/01.
Senare (efter 1931) tillkom 200 m M/01-31.
Tillverkningsår: Från 1901
Pris:
Utrangerad: De sista minorna 1958
Ant tillverkade: 1940 redovisas 40 st av båda
typerna. (Ursprungligt antal ?)
Totalvikt:
Ankare:
Mina: Vikt c:a 630 kg (gäller båda typerna). H
1475 (inkl kabelintag), D 1014 (minkroppen).
Laddning: 175 kg bomullskrut (175 m M/01) resp 200 kg trotyl (200 m M/0131)
Tillverkare: Konstruktion KMF.
Operativt användningsområde: Syftmina. Vid fasta minpositioner med
tändcentra 10´ under vattenytan, antingen ensamma eller också sammanlänkad
med mina N:o 3 M/01.
Minfällare: Ångkranpråm (senare MUL)
Beskrivning: Se bifogad ritning. Kontrollerbar elektrisk flytmina N:o 1 ändrad
från M/77 No 2. M/01 har en kupol för kabelintag i minans botten, medan M/77
(M/76) har intaget på minans topp. Mintypen redovisas i KA
Minmaterielkatalog som: 175 m M/01 nr 102/6 resp 200 m M/01-31 nr 102/7.
Se ritning

Minan finns bevarad vid: Vaxholms fästning. Ett flertal modeller i skala 1:5
finns vid Marinmuséet.
Särskild historik: Riksdagen anslog medel 1901 för utbyte av laddningen i M/77
till bomullskrut. Minan ändrar namn till M/01. M/01 fick mindre laddningsvikt,
större flytkraft. Sannolikt ändrades även några M/76 N:o 2 på samma sätt (se
bilden ovan =M/76).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_01-1

DATABLADET

(01-07-17)

Mina modell:

Foto saknas
Se bifogad ritning

M/01 No 2

Typ/varianter: Kontrollerbar flytmina
M/01 N:o 2. Fullständig benämning:
120 m M/01
Tillverkningsår: Från 1901.
Pris:
Utrangerad: Efter 1948, före 1953.
Ant tillverkade: 1940 redovisades 49 st.
(Ursprungligt antal ?)
Totalvikt:
Ankare:
Mina: 496 kg. H 1050, D 1180 (flänsen)
D 1040 (minkroppen)

Laddning: 120 kg torrt bomullskrut.
Tillverkare:
Operativt användningsområde:
syftminering.

Fasta

minpositioner.

Stöt-

och/eller

Minfällare: Ångkranpråm (senare MUL)
Beskrivning: Se bifogad ritning. Minan har även pendelströmslutare. Ombyggd
från M/77 (även några M/76) N:o 2, som har kapats och gjorts kortare. KA
Minmaterielkatalog redovisar minan som: 120 m M/01 nr 102/5. Se ritning
Minan finns bevarad vid: Kan ej återfinnas.
Särskild historik: Riksdagen anslog medel 1901 för utbyte av laddningen i M/77
till bomullskrut. Minan ändrar namn till M/01. M/01 fick mindre laddningsvikt,
större flytkraft. Sannolikt ändrades även några M/76 N:o 2 på samma sätt.
Minan finns inte med i 1953 års Minmaterielkatalog.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_01-2

DATABLADET

(01-07-18)

Mina modell:

M/01 N:o 3

Typ/varianter: Kontrollerbar flytmina N:o 3.
Fullständig benämning 80 m M/01. Senare
(efter 1930) tillkom 90 m M/01-30A.
Tillverkningsår: Från 1901
Pris:
Utrangerad: 1958
Ant tillverkade: 1940 redovisades 145 st av
båda typerna. (Ursprungligt antal?)

(Bilden kan vara M/01, även om minstommen
är M/76. Skillnad mot M/01 se text)

Totalvikt:
Ankare:
Mina:
Vikt 318kg. H 1097, D 742 mm.
Laddning: 80 kg bomullskrut. Enligt ritning
28/8 1928 ändrad till 90 kg trotyl (M/0130A).

Tillverkare: Konstruktion KMF.
Operativt användningsområde: Stöt- och/eller syftminering. Vid fasta
minpositioner med tändcentra 10 ´ under vattenytan, antingen ensamma, där farvattnen har mindre djup och fasthålls då på samma sätt som flytminor, eller
också sammanlänkad med mina N:o 1 M/01 (den större minan). Minan utnyttjas
också i kombination med bottenminor.
Minfällare: Ångkranpråm (senare MUL)
Beskrivning: Elektrisk mina och försedd med pendelströmslutare. Ombyggd från
M/77 (och även några från M/76) N:o 3. M/77 har dubbel nitrad i minstommens
nedre del mot bottenkupolen – i övrigt lika utseende. KA Minmaterielkatalog
registrerar minan som: 80 m M/01 nr 102/3 samt 90 m M/01-30 nr 102/2. Se ritning
Minan finns bevarad vid: Ja, på flera platser men ej specificerat om det är M/76
M/77 eller M/01 (minorna är lätta att förväxla).
Särskild historik: Riksdagen anslog medel 1901 för utbyte av laddningen i M/77
No 3 till bomullskrut. Den nya minan blev M/01 No 3. Även om det inte
framgår av dokumentation, så förefaller också (en del?) M/76 ha ingått i
moderniseringen
Minans överdel är populär som blomlåda (bl a ett tiotal vid Kungsholmsfort)!
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_01-3

DATABLADET

( 01-07-18)

Mina modell:

M/01(botten)

Typ/varianter: Fullständig benämning är
145 m M/01. Senare tillkom 200 m
M/01-30B
Tillverkningsår: Från 1901.
Pris:
Utrangerad: Sista minorna 1958.
Ant tillverkade: 1940 redovisas 38 st 200
m M/01B (inga 145 m M/01 redovisas då).
Totalvikt: 991 kg (200 m M/01)
Ankare: 520 kg
Mina: Vikt 441 kg (145 m) resp 471 kg
(200 m). D 890 mm.
Laddning: 145 kg torrt bomullskrut. Ritning från 24/3 1936 anger ändring till
145 kg trotyl, men enbart ändring till 200 kg trotyl verkar genomförd.
Tillverkare: Konstruktion KMF,
Operativt användningsområde: Fasta minpositioner. Syftmineringar.
Minfällare: Ångkranpråm (senare MUL)
Beskrivning: Elektrisk tändning. Utseendemässigt skiljer sig M/01 från M/79,
M/89 och M/00 genom en annan infästning till ankaret samt annorlunda
utförande av minans lock. KA Minmaterielkatalog registrerar minan som: 145 m
Se ritning
M/01 nr 103/2 samt 200 m M/01-30 nr 103/4.
Minan finns bevarad vid: Kungsholms fort.
Särskild historik: Samma runda minstomme återkommer efter 1879 i ett flertal
mintyper, såväl botten- som flytminor.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_01bott

DATABLADET

(01-07-18)

Mina modell:

30 m M/01

Typ/varianter: Handmina. Strömslutarmina.
Tillverkningsår: 1902
Pris: År 1913; stomme 253 kr, lng 92 kr,
ankare 24 kr.
Utrangerad: 1945 är sista året minan redovisas
i Fl tabeller.
Ant tillverkade: 1914 redovisas 724 st.
Totalvikt:
Ankare: Ankartyngd m/ä, 72 kg
Mina:
Vikt 91,5 kg. H 840, D 500 mm.
Laddning: 28 kg torrt bomullskrut
Tillverkare: Upphandlare KMF. Konstruktör Årfelt
Operativt användningsområde: Dåtidens rörliga minsystem. Skulle vara lätt att
lägga ut i ett sent skede och kunna tas hem igen. Fungerar som stötmina med
pendelströmslutare, men kan vid behov förses med kabel för landkontroll
(syftmina). Operativ som självankrande mina inom Fl o KA även under VK II.
Minfällare: Handminefartyg. Senare även från fartyg med minräls.
Beskrivning: Automatankring med ankartyngd och flytpåse. Pendelströmslutare
tänder minan vid påsegling. Tändbatteri anslutet till minan via 100 m alt 200 m
lång kabel eller - från 1908 - batteriflaska på minan. Minan kunde från 1908
Se ritning
förses med hjul för rälsfällning.
Minan finns bevarad vid: Ja. Minst 5 minor finns vid museer.
Särskild historik: En berättelse som skildrar Handminors användande finns i
Minklubbsprotokoll 1933-11-22. Även omnämnd i Minklubbsprotokoll 23-0323.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

HandM_01

DATABLADET

Datablad 3
Rörliga minor

Släpminor/bogserminor och stångminor utgjorde de rörliga minor,
som tillkom i slutet av 1800-talet. Släpminor anskaffades i begränsad
utsträckning (prov och försök?), medan stångminan fick en mycket
omfattande, men ganska kortvarig, användning under perioden 1875
– 1899 - stångmineanfall blev med tiden allt för farligt!
År 1876 inköptes ett antal självgående minor – fisktorpeder - från
Österrike. De självgående minorna blev år 1895 definierade som
torpeder och tilldelades den då nyinrättade torpedbyrån. Övriga rörliga minor överfördes också till torpedvapnet och fick heta stångtorped respektive släptorped.
(Torpeder behandlas inte i denna minhistoriska redovisning).
HUVUDMENYN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

DATABLAD. RÖRLIGA MINOR
Förteckning

Mintyp

År

Foto

Ritning

Harvey´s släpmina

1871

Ja

Ja

Fransk släpmina

1876-

Ja

Ja

M/82 Stångmina, större

1882

Ja

Ja

M/82 Stångmina, mindre

1882

Ja

Ja

HUVUDMENYN

Övrigt

HEM

Inneh rörl

(01-07-18)

Mina modell:

Harvey´s

Typvarianter: Finns i två storlekar
Tillverkningsår: Inköpt 1871
Pris: 692 pund sterling för minsta och
973 pund sterling för största släpminan.
26.400 kr anslogs 1871 för inköp av
minor, spel samt för försök.
Utrangerad: 1880-talet
Ant tillverkade: Först inköpt i 10 ex för prov och försök. Sedan har ytterligare
minor köpts; 30/9 1876 redovisar Stockholms Örlogsvarv tillgång 20 st.
Totalvikt: ?
Mina stor(liten): L 5(3) fot 0(8) tum. B 6½(5) tum. H 1(1) fot 8(6) tum.
Laddning stor(liten): Kan laddas med bomullskrut
handgevärskrut 76(27) skp alt dynamit 100(35) skp.

60(22)

skp

alt

Tillverkare: England.
Operativt användningsområde: Släpminan bogseras utskärande i 3 – 10 knops
fart av fartyg/båt och manövreras för träff i motståndarfartyg.
Minfällare: Se ovan
Beskrivning: Minan hänger i en eller två bärbojar. Minan förs utskärande åt SB
alt BB. Optimalt utskärande c:a 45o vid 40 – 50 famnars bogserlina. MekaniskSe ritning
kemisk antändning.
Beskrivning(begränsad): Carlstedt ”Rörlig minmateriel” 1880. Krigsarkivet.
Minan finns bevarad vid: Sjöhistoriska och Marinmuseet.
Särskild historik: Släp- eller bogserminor synes inte ha blivit särskilt långlivade,
även om diskussion om behov fördes in på 1920-talet (enligt Minklubbsprotkoll).
I stället satsades så småningom på ”sjunkminor”.
Enligt statsrådsprotokoll 9/11 1871 tillstyrktes att minorna inköptes ”på sätt som
borde överenskommas med norska regeringens Marin- och Postdepartement,
som den 1 november gjort framställning därom.” Löjtnant Ekermann skulle
ombesörja hämtning av minorna i London.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Harvey

DATABLADET

(01-07-18)

Mina modell:

Fransk släpmina

Typ/varianter: Tillverkningsår: Enligt funna dokument kan den ha anskaffats till Sverige efter
1876, men före 1880.
Pris:
Utrangerad:
Ant tillverkade: Antal i Sverige är oklart
Totalvikt:
Mina:
Laddning: 12,7 kg (sprängämne?).
Tillverkare: Frankrike
Operativt användningsområde: Bogseras utskärande till mekanisk träff i målet.
Minfällare:
Beskrivning: Själva minan är av stålplåt och är anbringad i ett urtag i den bogserade kroppen av trä. I torpedens akterdel finns ett urtag för strömslutarinstrument.
Beskrivning (kortfattad): Herman Carlstedt ”Rörlig minmateriel och dess anSe ritning
vändning” samt ”Instruktion uti Minväsendet….”
Minan finns bevarad vid: Finns utställd som ”släptorped” i ett ex vid Sjöhistoriska museet tillsammans med de första självgående minorna (torpederna).
Särskild historik: Det har inte gått att få belägg för hur denna släpmina utnyttjats
i Sverige. Sannolikt var det bara försök. Att den finns beskriven i Carlstedt´s
läroböcker tyder på att den kan ha varit operativ. Men någon antalsredovisning
har inte återfunnits.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Fransk släpmina

DATABLADET

(01-07-18)

Mina modell:

M/82(s)

Typ/varianter: Stångmina, större
Tillverkningsår: 1882
Pris:
Utrangerad:
1899
Ant tillverkade: >= 162 st.
Totalvikt:
Ankare: Mina:
Laddning: 13 kg bomullskrut
Tillverkare: Ritning KMF, Edvard Årfelt.
Operativt användningsområde: Specialbyggda Stångminbåtar, som var särskilt
tystgående, skulle i skydd av mörker “smyga“ sig på fientliga fartyg. Främst
skulle vapnet användas i samverkan med fasta mineringar och anfalla fartyg,
som tagit sig igenom mineringen.
Minfällare: Stångminbåt. 7 st tillverkades 1877-79 efter inköp av ”prototyp”
från England. Även flottans samtliga ångbarkasser skulle utrustas för
stångminor. 20 privata ångslupar togs ut för att kallas in vid behov.
Se ritning
Beskrivning: Se bifogad ritning
Minan finns bevarad vid: Diverse stångminor finns vid flera museer.
Särskild historik: Redan under nordamerikanska inbördeskriget hade metoden
med en laddning på en lång stång börjat tillämpas. I flera krig under senare
delen av 1800-talet utnyttjades detta vapen framgångsrikt. Men i slutet på 1800talet fick örlogsfartygen allt fler och bättre snabbskjutande kanoner, varför
stångminans värde avtog. Generalorder 1899 angav att all vidare utbildning
skulle upphöra. Under denna period var släpminan en konkurrent i Sverige, men
blev inte operativ i någon större omfattning.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Stm-M_82s

DATABLADET

(02-10-14)

Mina modell:

M/82

Typ/varianter: Stångmina
Tillverkningsår: 1882
Pris:
Utrangerad:
1899
Ant tillverkade: (minst) 50 st
Totalvikt:
Ankare: Mina:
Laddning: 10,7 kg bomullskrut
Tillverkare: Ritning KMF, Edvard Årfelt.
Operativt användningsområde: Specialbyggda Stångminbåtar, som var särskilt
tystgående, skulle i skydd av mörker ”smyga” sig på fientliga fartyg. Främst
skulle vapnet användas i samverkan med fasta mineringar och anfalla fartyg,
som tagit sig igenom mineringen.
Minfällare: Stångminbåt. 7 st tillverkades 1877-79 efter inköp av ”prototyp”
från England. Även flottans samtliga ångbarkasser skulle utrustas för stångminor. 20 privata ångslupar togs ut för att kallas in vid behov.
Beskrivning: Se bifogad ritning

Se ritning

Minan finns bevarad vid: Diverse stångminor finns vid flera museer.
Särskild historik: Redan under nordamerikanska inbördeskriget hade metoden
med en laddning på en lång stång börjat tillämpas. I flera krig under senare delen
av 1800-talet utnyttjades detta vapen framgångsrikt. Men i slutet på 1800-talet
fick örlogsfartygen allt fler och bättre snabbskjutande kanoner, varför stångminans värde avtog. Generalorder 1899 angav att all vidare utbildning skulle
upphöra. Under denna period var släpminan en konkurrent i Sverige, men blev
inte operativ i någon större omfattning.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Stm-M_82

DATABLADET

Datablad 4
Förankrade okontrollerbara minor och svephinder
från 1902. Flottans minor

År 1902 bildas Kustartilleriet. Alla sjöminor för det fasta försvaret tas
över av KA. Flottan disponerar ett antal handminor, som förses med
hjul – i övrigt finns ingen okontrollerbar minmateriel, som är lämpad
för flottans mineringar. Flottans första förankrade kontaktmina blir
M/14, som också är den första med trotylladdning (50 kg). Flera typer
med allt större laddningar ser dagens ljus, bl a minor för ubåtar, men
antalsmässigt är tillverkningen låg. Strax före VK II disponeras 2249
minor. Efter kriget är dock summan uppe i c:a 13000. Under VKII
experimenteras med magnetisk avståndssensor även för förankrade
minor, men det dröjer till 1960-talet innan förankrade avståndsminor
(Fa-minor) börjar tillverkas.
HUVUDMENYN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

DATABLAD. FÖRANKRADE OK-MINOR OCH
SVEPHINDER FRÅN 1902. FLOTTAN
Förteckning

Mintyp

År

Foto

Ritning

Övrigt

M/08 Handmina

1908

Ja

Ja, 2 st

Förankringsbild

M/14 Fk-mina

1914

Ja

Ja

M/18 Fk-mina

1918

Ja

Ja, 2 st

M/22 Fk-mina

1922

Ja

Ja

M/24 Fk-mina ubåt

1924

Nej

Ja

M/25 Fk-mina

1926

Ja

Ja

M/31 Fk-mina

1931

Ja

Ja, 2 st

M/32 Fk-mina ubåt

1931

Ja

Ja

M/F:1 Fk-mina

1941

Ja

Nej

M/F:2 Fk-mina ubåt

1941

Nej

Ja

M/F:3 Fk-mina, antenn

1940

Ja

Ja

M/F:4 Fk-mina

1952

Ja

Nej

M/F:5 Fk-mina, antenn

1940

Ja

Ja

M/F:11 Fk-mina

1945

Ja

Ja

M/F:13 Fk-mina

1951

Ja

Ja

M/F:14 Fk-mina

1958

Ja

Ja

F 6 Fa-mina

1965

Ja

Nej

F 8 Fa-mina

1978

Ja

Nej

F 10 Fa-mina

1970-

Ja

Nej

M/45 Sprängboj

1946

Ja

Ja

F 102 Svephinder

1959

Ja

Ja

F 103 Svephinder

1960-

Ja

Nej

Sugmina

1955

Nej

Ja

HUVUDMENYN

Ritn alt prototyp
Skiss ur typkatalog

HEM
Inneh Fl ok

(01-07-18)

Mina modell:

M/08

Typ/varianter: Handmina (50-mina M/08)
Tillverkningsår: 1908
Pris: Stommen 139 kr, ankare 103 kr,
laddning ?, övrigt ?
Utrangerad: 1950
Ant tillverkade: 1914 redovisas 1724 minor.
1939 redovisas 683 minor.
Totalvikt: 212 kg
Ankare: Vikt 91,5 kg. H 420, D 530. Ankartross 70 m.
Mina:
Vikt 120,5 kg. H 875, D 520 mm.
Laddning: 50 kg bomullskrut (sk 50-mina).
Tillverkare: Sv Järvägsverkstäderna i Linköping efter konstruktion vid KMF
(Årfelt).
Operativt användningsområde: Dåtidens rörliga minsystem. Skulle vara lätt att
lägga ut i ett sent skede. Kunna tas hem igen. Minan försågs ganska omgående
med batteriflaska och hjul för att kunna fällas som ok-mina från Clas Fleming.
Operativ som självankrande mina inom flottan och KA även under VK II. Kan
även användas som syftmina.
Minfällare: Handminefartyg. Clas Fleming m fl.
Beskrivning: Se bifogade ritningar. Den första svenska minan med lodförankring. Pendelströmslutare tänder minan vid påsegling. Batteriet lades vid sidan av
minan och förbands med en 100 m alt 200 m lång kabel, alt batteriflaska på
minan. I KA Minmaterielkatalog redovisas minan som: 50 m M/08 nr 101/2.
Se ritning

Minan finns bevarad vid: Vid flera museer och förband.
Särskild historik: En berättelse som skildrar Handminors användande finns i
Minklubbsprotokoll 1933-11-22.
Omnämnd i Minklubbsprotokoll 1923-03-23. Den första mina som var operativ
(tillgänglig!) på det nya minfartyget Claes Fleming vid leverans 1914.
Protokoll 1923-10-09: 400 st M/08 föreslås överföras till KA (minan olämplig
som utsjömina).
1943 klargjordes och skickades 150 minor till Öresund som beredskap för snabb
utläggning med äldre vedettbåtar i Malmöavdelningen.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

HandM_08

DATABLADET

Nästa ritning

DATABLADET

Nästa ritning

DATABLADET

(01-10-15)

Mina modell:

M/14

Typ/varianter: Mekanisk stötmina.
Under VKII ändras alla M/14 till M/14s (svephinder).
Tillverkningsår: Från 1914 och under VK I
Pris:
Mina 640 kr, ankare 800 kr.
Utrangerad:
1952 konstaterades opålitlig
funktion, varför användningsförbud infördes.
Ant tillverkade: 1400 st
Totalvikt: 312 kg. Total höjd 1440 mm.
Ankare: 164 kg. Ankartross 100 (130) m.
Mina:
Vikt 148 kg. D 650 mm, H 755 mm.
Laddning: 50 kg gjuten trotyl. Första trotylminan! Ett 100-tal av de först tillverkade laddades
med bomullskrut.
Tillverkare: Eskilstuna Stålpressningsbolag efter konstruktion av Gunnar
Lindmark (fd torpedingenjör) och med idéer från Breguet i Frankrike. Ankarna
tillverkades av Minverkstaden i Stockholm efter konstruktion av Årfelt, KMF.
Operativt användningsområde: Den första ok-minan för utsjöbruk. Ytmineringar. M/14s användes som ”svepförstörare”. Främst avsett mot fartygs skyddssvep.
Minfällare: Den första utsjöminan som kunde bäras av det nya minfartyget Clas
Fleming. Flertalet stridsfartyg försågs med minräls, varvid M/14 försågs med
stödhjul så att den kunde hanteras liggande på rälsen.
Beskrivning: Lodförankring. Mekanisk/elektrisk avfyrning med batteri. När minan rullar efter fartygssidan, vrids kronan/bågen och minan avfyras. Alla M/14
ändrades under VK II till M/14s, innebärande att under minan anslöts en 5 m
lång kortslutningskabel som svephinder. När svepvajer skar genom kabelns blyhölje, aktiverades tändkretsen och minan detonerade (svephinder typ ”Persson”
Se ritning
återkommer i fler mintyper).
Beskrivning: Beskrivning över flottans minmateriel: UMF:XV, 1946. (KMF)
Minan finns bevarad vid: (Minst) tre vid museer och förband.
Särskild historik: 317 minor utlades operativt under VK II. (VK I??) 300 st såldes till Finland 1939. Efter utrangering byggdes ett antal minor om till ”Kajladdning 3” och fylldes med 300 kg trotyl.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_14

DATABLADET

(01-07-18)

Mina modell:

M/18

Typvarianter:
Förankrad
kontaktmina.
Senare variant: M/18u. M/18K (för KA).
Tillverkningsår: 1918 Utrangerad:
Omkr 1972 (ändrad till
svepmål för minsvepningsövningar). M/18u
utgick 1956.
Pris:
Ant tillverkade: 614 st, varav 114 st
överförda till KA.
Totalvikt: 303 kg. Total höjd 1410 mm.
Ankare: 168 kg. Lodankare, senare ankare
med hydrostat. Ankartross 130 m
Mina:
138 kg. M/18u 154 kg
Laddning: 50 kg trotyl. Laddning i “tårtbitar“, vilket innebar att laddningen
kunde plockas ur minan.
Tillverkare: Ej klarlagt. Sannolikt Eskilstuna Stålpressningbolag (jfr M/14).
Konstruktion: KMF:Minavdelning, E Årfelt.
Operativt användningsområde: Automatförankrad utsjömina för flottan. Någon
gång före 1930 överfördes 114 st till KA som stöt- och syftmina. Med
hydrostatankare kunde minan användas även för djupmineringar mot ubåtar.
Detta förbättrades även genom införande av underhorn på minan.
Minfällare: Clas Fleming (m fl med minräls)
Beskrivning: Den första minan med Herzhorn. Lodankaret är i stort sett samma som för
M/14. Mindjup 0,8, 1,3 resp 1,8 m. Ett antal (200 st) M/18 ändrades
f o m 1940 till 18u
(mot ubåtar). Minan försågs med underhorn. Lodankaret modifierat till hydrostatankare
(modif hydrostat = M/32), varefter kunde väljas mindjup inom området 25 – 70 m alt (annan
hydrostatfjäder) 70 – 110 m.
Se ritning
Beskrivning: Beskrivning över flottans minmateriel. UMF XV, 1946 (KMF).

Minan finns bevarad vid: Ett flertal minor, bl a vid museer. Tämligen populär
som ”prydnad” – sannolikt beroende på att det är enkelt att ta ut laddningen och
att storleken är behändig).
Särskild historik: Den första minan med Herzhorn. Efter utrangering som mina
plockades laddningen bort och minan användes från 1970-talet som “svepmål“
för minsvepning (Svepmål F18S). C:a 250 minor utlades operativt under VKII.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_18

DATABLADET

Nästa ritning

DATABLADET

(01-10-10)

Mina modell:

M/22

Typ/varianter: Förankrad kontaktmina.
Finns ombygd i KA-version.
Tillverkningsår: Fastställd 8/2 1922.
Utrangerad:
Från flottan till KA 1943.
Ant tillverkade: 64 st
Pris:
2835 kr varav ankaret 1710 kr
+ laddningskostnader (200 kr?)

Bilden visar M/22 som KA-mina
(Vaxholms fästning)

Totalvikt: 610 kg. L 1195, H 1330 mm.
Ankare: 200 M/22. Vikt 370 kg. Ankartross
L 200 m.
Mina: Vikt 240 kg. L 1070, D 750 mm.

Laddning: 100 kg (87 kg trotyl, 13 kg novit) ingjutet i laddningsbehållaren.
Tillverkare: Konstruktion ing Årfelt, KMF. Tillverkning Svenska Gasackumulator, Lidingö.
Operativt användningsområde: Okontrollerbar mina för flottan med automatankare och som medger våningsminering (enl Minklubbsprotokoll 23-03-23) mot
ubåtshotet.
Minfällare:

Övervattensfartyg med minräls.

Beskrivning: Förankrad kontaktmina med herzhorn. Sidmonterad tändkolv. Se
vidare bifogad ritning.
Beskrivning: Teknisk handbok/beskrivning över minan har inte kunnat återfinnas. Däremot finns fullständig beskrivning i en från Clas Fleming till KMF återSe ritning
ställd hemlig skrivelse 17/8 –28 nr 55/1928 (KrA EI:70).
Minan finns bevarad vid: Har ej återfunnits (se dock M/22 för KA).
Särskild historik: Minan omnämnd i Minklubbsprotokoll 1923-03-23 som ”vår
nyaste mina”. Dec 1943 överförs minan till KA efter anpassning till kabelkontroll, för att fälla med ankartyngd. Friställda automatankare utnyttjas för bärgade/uppsvepta (slit)minor.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M/22

DATABLADET

(02-03-19)

Mina modell:

M/24

Typ/varianter: Förankrad kontaktmina

Foto saknas
Se bifogad ritning

Tillverkningsår: Prov 1922-24. Tillverkning 1924 – 27.
Utrangerad: 1952 byggs minan om till
M/F:4 med nytt ankare (se d:o).
Ant tillverkade: 80 st
Pris:
3 000 - 3 900 kr/st inkl ankare.
Totalvikt: 750 kg. H 1500, L/B 996.
Ankare: Typ 200 M/24. Vikt 525 kg. Hydrostat. Ankartross 200 m.
Mina:
Vikt 225 kg. D 850 mm.
Laddning: 100 kg trotyl

Tillverkare: Konstruktion KMF Minavdelning, ing K Johansson. Tillverkning
genom Örlogsvarvet, Stockholm
Operativt användningsområde: Dold fällning med ubåt av (framskjutna) mineringar.
Minfällare: Ubåt typ Valen 1925 (vår första minubåt). 20 st minor i minbrunnar.
Beskrivning: Se bifogad ritning. Ankare med hydrostat och slingförankring enligt franskt koncept. Efter fällning sjunker hela aggregatet till botten, varefter
minan stiger mot ytan till dess att hydrostaten känner att minan närmar sig rätt
mindjup. Hydrostaten utlöser ett slack i ankartrossen, vilket medför att utrullningen av ankartross upphör och minan låses till aktuellt mindjup.
Kan förvaras högst 14 dagar i minbrunn. Därefter översyn. Klargjord i förråd
högst 3 månader medför att KMF begär begränsning i antalet klargjorda minor
på grund av den invecklade (underhållkrävande) konstruktionen.
Minan finns bevarad vid: Kan ej återfinnas (se M/F:4).
Särskild historik: Den första operativa ubåtsminan. Föregående koncept 1915
avsåg en ubåt (Richson´s) med minräls och paternosterverk på däck för fällning
av 40 st 75 kg-minor. Det konceptet avskrevs av säkerhetsmässiga och ekonomiska skäl.
M/24 drogs inledningsvis med ofta förekommande förankringsfel, varför konstruktionen ifrågasattes från ubåten Valen. Detta föranledde nykonstruktion av
ankaret för prov hösten 1929.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M/24

DATABLADET

(01-10-10)

Mina modell:

M/25

Typ/varianter: Förankrad kontaktmina.
M/25K (för KA)
Tillverkningsår: Från 1926.
Utrangerad: Samtliga minor plundras 1956.
Ant tillverkade: Flottan 403. KA 85.
Pris:
C:a 1 700 kr inkl ankare.
Totalvikt: 644 kg. L 1210, B 750, H 1450.
Ankare: Typ 200 M/25. 400 kg. Lod med
utbytbara lodlinor, 10 m, 25 m, 40 m och 55
m. Senare ankare M/29. Ankartross L 200 m
Mina: Vikt 244 kg
Laddning: 100 kg trotyl. Vid planerad krigstillverkning avses minorna laddas
med bomullskrut (brist på toluol).
Tillverkare: Konstruktion KMF. KMF beställt tillverkning genom VCS
(Varvschefen, Stockholm).
Operativt användningsområde: För yt- och djupmineringar. Mindjup 2, 3, 4 m
och djupare (jfr lodlinelängder)
Minfällare: Övervattensfartyg. Bl a Clas Fleming
Beskrivning: Skiljer sig från M/22 huvudsakligen genom annat tändkolvsarrangemang (fallande tändkolv). Utseendemässigt har M/22 o M/25 olika
topplock. Lodförankring. Herzhorn. Med ankare M/29 erhölls kontinuerlig
inställning av mindjupet. Tidutlösningstillsats, innebärande 20 m förlängning av
Se ritning
ankartrossen efter 10 alt 20 timmar.
Beskrivningsbok: Beskrivning över flottans minmateriel: UMF:XV, 1946.
Minan finns bevarad vid: Ett ex vid MKO. Många minstommar är kvar (år
2000) som övningsmina under det med M/31 gemensamma namnet F31Ö.
Särskild historik: Ett stort antal ankare ändrades för att kunna utnyttjas till mina
M/31. Minan kan lätt blandas ihop med M/31, men M/25 har fem korrugeringar
på stommen, M/31 har fyra. M/25 diameter är också mindre än M/31.
1943/44 överlämnas 242 st till KA. 68 minor utlades operativt under VK II.
M/25 plundras 1956 för att iordningställas som övningsmina.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_25

DATABLADET

(01-10-09)

Mina modell:

M/31

Typ/varianter: Senare benämnd F31. Ett antal har försetts med rostfri ankarlina för övningsändamål (F31RF). Några har försetts
med ett manuellt betongankare för grunda
farvatten (F31 bet). I KA-version M/31 K.
Tillverkningsår: Leverans från 1931. Krigsproduktion under 1940-talet.
Pris: (c:a) Mina 990 kr, ankare 1290 kr +
laddning (högre pris vid senare leveranser).
Utrangerad: Reducering under 1980-talet
och framöver. M/F:31 bet under 1970-talet.
Ant tillverkade: c:a 5200 st varav 431 bet.
Totalvikt: 707 kg. L 1230, B 850, H 1545 mm.
Ankare:
Typ 200 M/31 (397 kg) samt 250 M/31
(415 kg).
Mina:
Vikt 310 kg
Laddning: 150 kg trotyl
Tillverkare: Svenska järnvägsverksverkstäderna i Linköping, Motala Verkstad, KaMeWa i Karlstad.
M/F:31 bet

Operativt användningsområde: Kust- och utsjömineringar. Yt- och djupmineringar. M/F:31 bet för grunda
vatten.

Minfällare: Alla typer av övervattensfartyg med minräls.
Beskrivning: Minan är en förstoring av M/25. Huvudladdningens vikt har ökats
till 150 kg trotyl. Konstruktionen på såväl mina som ankare är som mina M/25.
Ett antal ankare M/25 har ändrats så att de passar för M/31. M/31 kan förses
med svephinder i form av 10 m kätting närmast under minan. TidutlösningstillSe ritning
sats (se M/25), sänkapparat.
Beskrivningsbok: Beskrivning över flottans minmateriel: UMF:XV, 1946.
Minan finns bevarad vid: Operativ per 2000-01-00.
Särskild historik: M/31 blev (äntligen) den efterlängtade mina, som sprängde
100 kg-gränsen för laddning. I och med detta blev minorna också för stora för
Clas Fleming som minbärare (före fartygets ombyggnad). Krigsleveransavtal var
tecknat med flera företag, varför snabb produktion kom i gång under VK II.
1838 minor utlades operativt under VK II. En minlast M/31 medfördes på kryssaren Göta Lejon, när hon såldes till Chile 1971.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_31

DATABLADET

Nästa ritning

DATABLADET

(01-12-03)

Mina modell:

M/32

Typ/varianter: Bara en typ
Tillverkningsår: Beställd 1931 + 1941
Pris: 3050 kr + Bofors laddningskostnader
Utrangerad: 1956 upphör översyner. Till
störtning 1979.
Ant tillverkade: 821 st
Totalvikt: 784 kg. L 994, B 994, H 1530
mm
Ankare: 496 kg. Hydrostatankare 200
M/32. Ankartross L 200 m.
Mina:
Vikt 288 kg
Laddning: 150 kg trotyl (pris c:a 2 kr/kg)
Tillverkare: Motala verkstad
Operativt användningsområde: Kust- och utsjömineringar. Framskjutna
mineringar. Dold utläggning från minubåt.
Minfällare: Minubåtar Delfinen, Nordkaparen, Springaren samt Näcken, Najad,
Neptun. Kan även fällas från övervattensfartyg.
Beskrivning: Hydrostatförankrad mina att fälla från ubåts minbrunn. Varje ubåt tar 20
minor. Ställs två och två över varandra i vardera 5 minbrunnar per sida. Efter fällning sjunker
hela aggregatet till botten, varefter minan stiger mot ytan till dess att hydrostaten känner att
minan närmar sig rätt mindjup. Hydrostaten utlöser ett slack i ankartrossen, vilket medför att
utrullningen av ankartross upphör och minan låses till aktuellt mindjup. Minan detonerar vid
påsegling av herzhornen. Bottendjup = mindjup + 22 – 200 m.
Kan förvaras högst 4 veckor i minbrunn. Därefter översyn. Klargjord i förråd högst 6 månader
medför att KMF begär begränsning i antalet klargjorda minor på grund av den invecklade
(underhållkrävande) konstruktionen.
Se ritning
Beskrivningsbok: Beskrivning över flottans minmateriel.: UMF:XV, 1946

Minan finns bevarad vid: Fyra ex vid Marinmuseet (MKS förråd)
Särskilt historik: 1956/57 görs försök att anpassa aggregatet till enbart fällning
från övervattensfartyg. Ändring av serien planeras därefter som en
beredskapshöjande åtgärd vid behov. (Ändrad mina skulle få benämning M/F:6)
Även Finland har köpt motsvarande minor (S/30 1) från Motala verkstad. Men
de har lng 200 kg och annorlunda ankare.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_32

DATABLADET

(01-11-06)

Mina modell:

M/F:1

Typ/varianter: Förankrad kontaktmina.
Även M/F:1 gr (grund).
Tillverkningsår: 1941-46
Pris:
3 - 4 000 kr (komplett)
Utrangerad: Operativ. Gr utrangerad
under 1970-talet.
Ant tillverkade: c:a 4 400, varav 210 (ev
ytterligare 220) M/F:1 gr.
Totalvikt: L 1316, B 880, H 1554, 760 kg
Ankare: M/F:1. Vikt 382 kg
Mina:
Vikt 373 kg
Laddning: Ej tillgänglig uppgift
Tillverkare: Svenska järnvägsverkstäderna i Linköping, Motala Verkstad,
KaMeWa i Karlstad.
Operativt användningsområde: Utsjö- och kustmineringar mot övervattensfartyg
och ubåtar. M/F:1 gr (grund) avsedd för bottendjup 5 – 20 m + mindjup.
Minfällare: Fartyg med minräls
Beskrivning: Lodförankrad mina med herzhorn. Kan förses med tidutlösningsanordning, som innebär att ankartrossen förlängs 20 m efter inställd tid (10 min
alt 24 tim) efter förankring. F:1 kan förses med svephinder i form av 10 m
kätting alt kortslutningskabel direkt under minan.
Beskrivningsbok: Beskrivning över flottans minmateriel: UMF:XV, 1946
Minan finns bevarad vid: Operativ fördelning
Särskild historik: C:a ¾ av serien försågs med ett lock i minskalet. Avsikten var att i
locket montera in elektronik för ett elektromagnetiskt avståndsorgan. Locket kallades därför
Emma-lock. Efter inledande prov 1941 på M/25 och M/31, övergår vidare utveckling till
M/F:1. Denna utveckling pågår under hela 40-talet. 1949 anmäls behov av 1 Mkr för att förse
2 000 minor med magnetik (ej genomfört). 1960 genomförs prov med ett nytt
”avståndsverkande organ”, typ ”gradiometer”, vilket resulterar i att i slutet av 1960-talet och
början av 1970-talet genomförs en ombyggnad av alla minor med Emma-lock till
avståndsminan F6 (se d:o). Under VK II utnyttjades 132 minor i operativa mineringar.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_F-1

(02-10-02)

Mina modell:

M/F:2

Typ/varianter: -Tillverkningsår: 1941 - 43
Pris:
4 200:- (+ Bofors laddningskostnader)
Utrangerad: Avställs 1975. Till störtning 1979.
Ant tillverkade: 260 st
Totalvikt: 880 kg. H 1645 mm, L/B 994 mm.
Ankare:
Hydrostatankare M/F:2. Vikt 510 kg.
Ankartross L 200 m.
Mina:
Vikt 370 kg. L 1140 mm, D 860 mm.
Laddning: 200 kg trotyl.
Tillverkare: Motala verkstad.
Operativt användningsområde: Kust- och utsjömineringar. Framskjutna mineringar. Dold utläggning från ubåt. Bottendjup; mindjup + 22 – 200 m.
Minfällare: Minubåtar typ Delfinen, Nordkaparen, Springaren samt Näcken, Najad, Neptun. Kan även fällas från övervattensfartyg.
Beskrivning: Minan är av samma konstruktion som M/F:1. Ankaret är ett förlängt
ankare M/F:32. Hydrostatförankrad mina att fälla från ubåts minbrunn. Varje ubåt
tar 20 minor. Ställs två och två över varandra i vardera 5 minbrunnar per sida. Minan utlöses av herzhorn vid påsegling. Sänkapparat. Minsta minavstånd 45 m.
Se ritning

Beskrivningsbok: Beskrivning över flottans minmateriel: UMF:XV, 1946
Minan finns bevarad vid: Någon svensk mina har ej återfunnits. Se nedan.
Särskild historik: Denna mina är av samma konstruktion som den till Finland sålda
S/R 42. Ett ex av den finska minan reserverades år 2001 för återsändning till Sverige. Den överlämnades av finska försvarsattachén Bo Östlund vid en högtidlig
ceremoni vid 4.minkrigsflottiljen vid Berga 2002-06-18.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_F_2

DATABLADET

(01-08-20)

Mina modell:

M/F:3

Typ/varianter: -Tillverkningsår: Leverans maj 1940
Pris: 6 000 kr/st
Utrangerad:
Ant tillverkade: Sverige köpte 200 st
Totalvikt: 963 kg. L 1700. B 1140.
H 1850
Ankare: Lodankare M/F:3. Vikt 537 kg.
Ankarlina : 200 m.
Mina: 426 kg
Laddning: 200 kg trotyl
Tillverkare: Pignone Italien
Operativt användningsområde: I utsjömineringar för att öka täckningen i
djupled.
Minfällare: Fartyg med minräls.
Beskrivning: Antennmina. Lodförankring. Antennbojen förankras 25 m ovanför
minan. 15 m fast underantenn. När piggarna i antennbojen träffar metallen i ett
fartygsskrov, bildas ett galvaniskt element mellan skrovet, via (salt)vattnet och
minans antenner. Den galvaniska strömmen tänder minan. Mindjup 1 – 58 m.
Minsta minavstånd 45 m
Se ritning
Beskrivningsbok: Beskrivning över flottans minmateriel: UMF:XV, 1946.
Minan finns bevarad vid: (Minst) 4 minor finns bevarade vid museer och
förband.
Särskild historik: Kommendörkapten Muhl och Mdir Johansson, KMF, reste
under pågående krig till Pignone i Florens och Siemens i Tyskland för att
studera antennminor. Detta resulterade i upphandling av vardera 200 st M/F:3
resp M/F:5 med leverans i maj 1940.
22 st minor av dena typ utnyttjades operativt under VKII.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_F_3

DATABLADET

(02-10-14)

Mina modell:
Typ/varianter:

M/F:4
Förankrad kontaktmina

Tillverkningsår: 1952/53
Pris: Total beställningssumma vid ÖVG:
47.000 kr (602 kr/st)
Utrangerad: Översyn upphör 1954 samt
”Stuvas på mindre utrymmeskrävande sätt”.
Ant tillverkade: 78 st
Totalvikt: 575 kg
Ankare: Ombyggt M/24. 100 m ankartross.
Vikt: 350 kg
Mina:
M/24. D 850. Vikt: 225 kg.
Laddning: 100 kg trotyl
Bild från Krigsarkivet

Tillverkare: Mina, se M/24. Ankare ombyggt från
M/24 efter ritningar till tyskt ankare, typ UMA.
Förslag och ombyggnad: ÖVG.
Operativt användningsområde: Antiubåtsmineringar
Minfällare: Övervattensfartyg med minräls.
Beskrivning: M/24, avsedd för ub Valen (utr 1944), ombyggd
för
fällning från övervattensfartyg ochomdöpt till M/F:4. BottenMin M/F:4 vid Sjöhistoriska
plattan till ankare M/24 rensades från allt och trumma för 100 m
museet
ankartross monterades efter förebild från ritning på tyska ankaret
typ UMA. (Ankartross från ankare M/24 var 200 m – delades.)
Inställbara mindjup (efter lodning!) i 5 m intervaller (ett lås anbringas på ankartrossen) mellan 15 – 75
m.
Minans bottenplatta avviker från ursprungsritningen på M/24 (men är ursprungsritningen = tillverkningsritningen?) Beskrivning på aggregatet har ej återfunnits. Ritning på ankaret finns vid KrA (KMF ank skr
fr ÖVG 4/2 –52, VH-239)

Minan finns bevarad vid: En mina, benämnd M/F:4 finns på Sjöhistoriska museet. Inga ankare
har återfunnits.

Särskild historik: Samtliga minor tillfördes MKV. Kostnaden för ombyggnaden var 602 kr/st, att
jämföra med nyköp av UMA-ankare för 775 kr/st.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_F_4

(01-08-20)

Mina modell:

M/F:5

Typ/varianter: -Tillverkningsår: Leverans maj - juni 1940.
Pris: 4680 kr/st (kontraktsumma: 936 000
kr)
Utrangerad: 1975
Ant tillverkade: Sverige köpte 200 st
Totalvikt: 980 kg. L 1650, B 1085. H 2000
Ankare: Lodankare M/F:5. Vikt 600 kg.
Ankartross 200 m
Mina:
Vikt 380 kg
Laddning: 200 kg trotyl
Tillverkare: Siemens, Tyskland
Operativt användningsområde: I utsjömineringar för att öka täckningen i
djupled.
Minfällare: Fartyg med minräls.
Beskrivning: Antennmina. Lodförankring. Antennbojen förankras 25 m ovanför
minan. När piggarna i antennbojen träffar metallen i ett fartygsskrov, bildas ett
galvaniskt element mellan skrovet, via (salt)vattnet och minans antenner. Den
galvaniska strömmen tänder minan. Mindjup 35 – 100
Se ritning

Beskrivningsbok: Beskrivning över flottans minmateriel: UMF:XV, 1946.
Minan finns bevarad vid: (Minst) 3 minor finns bevarade vid förband.
Särskild historik: Kommendörkapten Muhl och Mdir Johansson, KMF, reste
under pågående krig till Pignone i Italian och Siemens i Tyskland för att studera
antennminor. Detta resulterade i upphandling av vardera 200 st M/F:3 resp
M/F:5 med leverans i maj 1940.
42 st minor av denna typ utnyttjades operativt under VK II.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_F_5

DATABLADET

(01-09-17)

Mina modell:

M/F:11

Typ/varianter: Förankrad kontaktmina
Tillverkningsår: Beställd sept 45. Lev
1949-50
Pris:
c:a 600 kr (minst 2 500 st för
betällningsumma 1 680 000 kr)
Utrangerad: Skrotning omkring 1977.
Ant tillverkade: 2 800 st
Totalvikt: 130 kg. L. L 1070, B 550, H 600 mm.
Ankare: 75 kg. Ankarlina L 40 m.
Mina:
Vikt 55 kg. D 550 mm.
Laddning: 20 kg TNT .
Tillverkare: Konstruktion och prototyp från ASEA i Västerås. Tillverkning
genom försorg av Krigsmaterielverket, varav 1/3 vid ÖVS.
Operativt användningsområde: Lätt strandförsvarsmina. Mindjup 0,25; 0,5;
0,75; och 1,0 m. Minsta bottendjup 6 m, största 35 m.
Minfällare: Främst små minbärare med räls.
Beskrivning: Mina med kontakthorn, Öppet lodankare. Minsta minavstånd 10 m.
Beskrivningsbok: Beskrivning över nytillkommen minmateriel (M/F:11 och
Se ritning
M/F:13). KMF 15/4 1950.
Minan finns bevarad vid: (Minst) 4 exemplar vid förband och museer
Särskild historik: Personligt upplevt utvecklingsarbete har beskrivits av Gunnar
Murén och finns i KrA pärm 93:B3. Även funktioner beskrivs med hänvisning
till ritningar. Den första prototypen beskrivs som ”...en vidrig rävsax eller
råttfälla...” Prototypen försvann (!) vid den första provfällningen utanför
Manilla-skolan på Djurgården. Inledningsvis provades med pendel som
utlösningsfunktion.
1949 anmäls till budgetplanerna behov av 17 600 strandförsvarsminor för 17,6
Mkr.
1955 planeras för en ”förbättrad strandförsvarsmina med 20 kg laddning”.
Minan får beteckningen M/F:12 (projektet genomförs aldrig).
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_F_11

DATABLADET

(01-09-18)

Mina modell:

M/F:13

Typvarianter: Förankrad kontaktmina.
Tillverkningsår: Leverans 1951/52
Pris: c:a 2 500 kr
Utrangerad: Början av 1970-talet
Ant tillverkade: 70 st
Totalvikt: 480 kg. L 993, B 850, H
Ankare: M/F:13. Vikt 295 kg
Mina:
D 772 mm
Laddning: 50 kg hexotonal.
Tillverkare:
Operativt användningsområde: Strandförsvarsmina. Antiubåtsmina. Bottendjup
8 – 200 m. Mindjup: min 1 m, max 90 m.
Minfällare:

Fartyg med minräls.

Beskrivning: Lodförankrad kontaktmina. Fyra lösa kontakthorn sätts i vid klargöring för fällning.
Se ritning
Beskrivningsbok: Beskrivning över nytillkommen minmateriel (M/F:11 och
M/F:13) KMF 15/4 1950.
Minan finns bevarad vid: Ett ex vid Marinmuseet. 1 ex är skänkt till danska
minsamlingarna i Köpenhamn.
Särskild historik: 1946 tillverkar ÖVS ett par försöksminor för prov under året.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M/F:13.doc5

DATABLADET

(01-08-20)

Mina modell:

F 14

Typ/varianter: Förankrad kontaktmina.
Tillverkningsår: Leverans 1958
Pris: C:a 2 900 kr. (Ankare: 2 300. Minskal,
lng, urverk: 600 kr)
Utrangerad: 98-10-02
Ant tillverkade: 1100 st
Totalvikt: 465 kg. H 1335, L 993, B 750
mm
Ankare: Vikt 300 kg
Mina:
Vikt 165 kg
Laddning: 50 kg trotyl, gjuten i lösa tårtbitar.
Tillverkare: Minskal: Motala verkstad och AB OTC, Ljungby (50% vardera).
Kontaktgivningsur: AB Ile Company Ltd, Stockholm. Laddning: AB Bofors.
Ankare: AB Hägglund o söner, Örnsköldsvik.
Operativt användningsområde: Strandförsvarsmina. Antiubåtsmina. Bottendjup
8 – 200 m. Mindjup 1 – 100 m.
Minfällare: Fartyg med minräls.
Beskrivning: Lodförankring med pendel som lodfördröjning. Före fällning
monteras 6 kontakthorn. Mekanisk urverksarmering kopplar in minans
tändbatteri. Minan är försedd med 15 m utlösningslina för ökad räckvidd
(propekkersnärjare). Linan är fäst vid en flottör och två av kontakthornen.
Se ritning

Beskrivningsbok: FLOTTANS MINOR, Del F:14, 1960 (CM H Ord M 53. 19/8
1960)
Minan finns bevarad vid: Ja, flera ex vid förband och museer
Särskild historik: Ytterligare minor planerades för krigsproduktion.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

F14

DATABLADET

(01-08-20)

Mina modell:

F6

Typ/varianter: Förankrad avståndsmina typ
F 6A och F 6B, (F 6 är ursprungligen M/F:1)
Tillverkningsår: Ombyggd från M/F:1 med
början omkring 1965.
Pris:
Utrangerad: F 6 A 1999.
Ant tillverkade: F 6A c:a 1000 st. I övrigt ej
tillgänglig uppgift för F 6 B.
Totalvikt: C:a 800 kg. L 1316, B 880,
H 1860 mm .
Ankare: 365 kg
Mina: 373 kg + boj. L 1265 mm.
Laddning: 200 kg TNT
Tillverkare: Se M/F:1. Elektronik till F 6: Ericsson i Mölndal.
Operativt användningsområde: Kust-/Utsjömineringar. Yt-/djupmineringar. Typen är fortfarande operativ i F 6B, som innehåller lite modernare komponenter –
i övrigt lika).
Minfällare: Rälsfällning från övervattensfartyg.
Beskrivning: Minan är i grunden Fk-mina typ M/F:1. I slutet av 1960-talet uppfanns en ny typ av minsensor av Rune Hultin på FMV Minbyrå. Minans sensorsystem monterades i en divinycellboj 3 m ovanför minan och elektroniken monterades i Emma-locket.
Beskrivning: MINAGGREGAT F 6. FMV –89. Fbet M9773-259210.
Minan finns bevarad vid: Fortfarande operativ.
Särskild historik: Ett stort antal M/F:1 byggdes med ett särskilt lock på minskalet för att kunna montera ett elektromagnetiskt organ (benämndes Emma-lock).
Under 1940-talet utvecklades ett magnetiskt avståndsorgan till M/F:1. Någon
större serietillverkning genomfördes dock ej.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

F6

(01-10-10)

Mina modell:

F8

Typ/varianter:

Förankrad avståndsmina

Tillverkningsår:
Leveranser och montering i slutet av 1970-talet och början av
1980-talet Omfattande modernisering av
SAT och elektronik beställd 1998 (Bofors
SA Marine)
Pris:
C:a 13 000 kr
Utrangerad: Operativ
Ant tillverkade: Ej tillgänglig uppgift
Totalvikt: 850 kg. L 1520, B 750, H 1330 mm.
Ankare: Hydrostatankare. Vikt 470 kg.
Mina:
Laddning: Ej tillgänglig uppgift. Brikettgjutning för undvikande av sprickbildning
Tillverkare: Ankare: SA Marine, Landskrona. Elektronik: Ericsson, Mölndal.
Stomme av divinycell: DIAB-Barracuda, Laholm. Laddning från Ammunitionsarsenalet i Danmark. Montering vid respektive Marinkommando.
Operativt användningsområde: Kust- och utsjömineringar mot ytfartyg och ubåtar.
Minfällare: Övervattensfartyg med minräls.
Beskrivning: Vid fällning sjunker hela aggregatet till botten. Minan losskopplar
och stiger uppåt. En manostat på minan känner när minan är på rätt mindjup. En
strömkrets sluts och en sprängbult avfyras i ankaret, vars utrullning låses. Avståndsorgan tänder vid fartygspassage inom laddningens verkansavstånd.
Beskrivningsbok: BESKRIVNING MINAGGREGAT F 8. FMV 1992. Fbet
M7773-262640.
Minan finns bevarad vid: Operativ fördelning.
Särskild historik: En planerad serie 2 med annan avståndsfunktion blev aldrig
genomförd av dels ekonomiska skäl, dels beroende på ett påbörjat minskat intresse för omfattande minanskaffningar. Under 1980-talet testades F8 minstomme i ett projekt för förankrad mina (F 9) för ub-mingördlar, som komplement till den nya Ba-minan F 80. F 9 ströks emellertid ur planerna.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

F8

(01-08-20)

Mina modell:

F 10

Typ/varianter: Förankrad avståndsmina
Tillverkningsår: 1970-talet
Pris:
Utrangerad: (Operativ)
Ant tillverkade: Ej tillgänglig uppgift
Totalvikt: 365 kg. L 1005, H 1390, B 660
mm
Ankare: 204 kg. Hydrostatförankring
Mina:
160 kg. L 975, D 660 mm.
Laddning: Ej tillgänglig uppgift
Tillverkare: Ankare: SA Marine, Landskrona. Stomme i divinycell: DIABBarracuda, Laholm. Elektronik: Ericson, Mölndal. Laddning:Bofors AB.
Operativt användningsområde: Strandförsvarsmineringar, skärgårdsmineringar.
Mot övervattensfartyg och ubåtar.
Minfällare: Fartyg med minräls
Beskrivning: Vid fällning sjunker mina och ankare till botten. En fjäder på
ankaret trycks in och känner av vilket djup aggregatet befinner sig på. Utgående
från detta djup känner fjädern med sin mekanism hur mycket ankarlina som
rullas ut och spärrar utrullningen när minan är på inställt mindjup. Minans
avståndsorgan känner av passerande fartygs egenskaper och detonerar på
avstånd som medger fullgod verkan av laddningen.
Beskrivning: Flottans minor. MINAGGREGAT F 10. FMV 87. Fbet M7733258110
Minan finns bevarad vid: (Operativ fördelning)
Särskild historik: ”Storasyster” till KA´s K 11. De första minorna, som
tillverkades i divinycell. För att förenkla konstruktionen och spara pengar,
byggdes ankaret med glidfötter i stället för hjul. Detta ställde emellertid till
problem på räls med växlar, varför minan försågs med hjul på 1980-talet
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

F10

(01-08-20)

Mina modell:

Sprängboj M/45

Typ/varianter: Senare namn: Svephinder
F 101. Den vid Sjöhistoriska muséet bevarade enheten har beteckningen Sprängboj
M/B:46 och skiljer sig från M/45 i vissa
detaljer.
Tillverkningsår: Beställd jan –46 för lev
senast 30/6 -46
Sprängboj M/B:46 (Sjöhistoriska museet)

Pris:
Utrangerad:
Ant tillverkade:
Totalvikt:
Ankare:
Vikt mina:
Laddning:

Ca 500 kr/st (Beställningssumma 261.000.
1960-talet
500 st
113 kg. L725, B 651, H 740
70 kg. Lodförankring. Ankartross längd 150 m.
34 kg.
1 kg pressad trotyl.

Tillverkare: Konstruktion FMV Minbyrå, Arne Waller. Tillverkad vid Stockholms örlogsvarv
Operativt användningsområde: Utnyttjas i mineringar för att skydda ingående
mintyper mot minsvepning. Vid svepning av mineringen skall sprängbojen
spränga av svepet.
Minfällare: Fartyg med minräls.
Beskrivning: Sprängbojen förankras på samma sätt som en förankrad mina med
lod. Mindjup 3 m. När ett svep fångar ankartrossen, kommer bojen på grund av
sin ringa flytkraft att dras ner mot sveptrossen (skärtrossen). Denna fastnar slutligen under avfyrningshylsan, som trycks in och avfyrar laddningen, varvid
sveptrossen sprängs av.
Se ritning
Beskrivning: Beskrivning över nytillkommen minmateriel (I kompendieform.
KMF 15/4 1950).
Minan finns bevarad vid: Endast ett ex har återfunnits (Sjöhistoriska museet)
Särskild historik: I början av 1950-talet genomförs en modifiering av ankaret
med en påsvetsad platta för större bromskraft. Denna ändring kan ligga bakom
typbenämningen M/B:46 på det ovan visade fotgrafiet. 1955 ändras benämningen till M/101 (senare F 101).
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sprboj M_45

DATABLADET

(01-08-20)

Mina modell:

F 102

Typ/varianter: Svephinder. F 102A, B.
(Se även F 103)
Tillverkningsår: Leverans 1959
Pris: 1 200 kr/st
Utrangerad: Operativ
Ant tillverkade: Ej tillgänglig uppgift
Totalvikt: 180 kg. L 740, B 650, H 1340.
Ankare: 160 kg
Mina: 20 kg.
Laddning: 3,3 kg hexotol
Tillverkare: Ej klarlagt (troligen AB CTC Ljungby).
Operativt användningsområde: För inblandning i mineringar för att förstöra
minsvep. (F 103 har en större bärboj för att kunna bära upp längre ankarlina för
större bottendjup).
Minfällare: Fartyg med minräls.
Beskrivning: Lodförankras som en mina. Bärbojen försedd med ”hullingar” för
att fånga svepvajer/kabel. När hullingarna trycks in av svepet, detonerar bojens
laddning och spränger av svepet. F 102 A har pendel som lodfördröjning, F 102
B (och F 103) har hydraulisk fördröjning.
Se ritning

Beskrivningsbok: Flottans minor SVEPHINDER F 102/F 103. KMF 1962.
Fbet M7773-208360.
Minan finns bevarad vid: Operativ
Särskild historik: Utveckling av ny sprängboj (senare benämnt svephinder)
bedrevs under många år vid ÖVG på uppdrag av KMF. Bl a provades ett projekt
”Ahrne” (efter Arne Waller), men det avbröts –56. Därefter talas bara om
”sprängboj av ny typ”. En variant med trumankare ersattes av lodankare och
”Svephinder 102” provades med gott resultat 1957.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

F102

DATABLADET

Nästa ritning

DATABLADET

(01-08-20)

Mina modell:

F 103

Typ/varianter: Svephinder. (Jfr även F 102)
Tillverkningsår: Början av 1960-talet
Pris: ? (jfr F 102)
Utrangerad: Operativ
Ant tillverkade: Ej tillgänglig uppgift
Totalvikt: 180 kg. L 740, B 650, H 1460.
Ankare: 160 kg
Mina: Vikt 22 kg.
Laddning: . 3,3 kg hexotol
Tillverkare: Ej klarlagt (troligen AB CTC
Ljungby)
Operativt användningsområde: För inblandning i mineringar för att förstöra
minsvep. F 103 har en större bärboj än F 102 för att kunna bära upp längre
ankarlina för större bottendjup.
Minfällare: Fartyg med minräls.
Beskrivning: Lodförankras som en mina. Bärbojen försedd med ”hullingar” för
att fånga svepvajer/kabel. När hullingarna trycks in av svepet, detonerar bojens
laddning och spränger av svepet. F 103 har hydraulisk lodfördröjning.
Se ritning

Beskrivningsbok: Flottans minor SVEPHINDER F 102/F 103. KMF 1962.
Fbet M7773-208360.
Minan finns bevarad vid: Operativ
Särskild historik: Utveckling av ny sprängboj (senare benämnt svephinder)
bedrevs under många år vid ÖVG på uppdrag av KMF. Bl a provades ett projekt
”Ahrne” (efter Arne Waller), men det avbröts –56. Därefter talas bara om
”sprängboj av ny typ”. En variant med trumankare ersattes av lodankare och
”Svephinder 102” provades med gott resultat 1957. F 103 har större boj för
bättre flytkraft.
.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

F103

DATABLADET

(01-08-20)

Mina modell:

Sugmina

Typ/varianter: Eng: Limpet Mine Mk III
Foto saknas
Se bifogad skiss

Tillverkningsår: Inköpt 1955/56
Pris: ?
Utrangerad: ?
Ant tillverkade: För Sverige: 100 st + 10
attrapper
Totalvikt:
Ankare:
Mina:

Laddning:
Tillverkare: England
Operativt användningsområde: Avses fästas på fartygsskrov med hjälp av attackdykare
Minfällare: Ubåten Spiggen (inköpt från England 1958) och attackdykare.
Beskrivning: Laddning med magnetisk sugskiva, som fästs på järnskrov under
vattenlinjen. Fördröjd utlösning 1 alt 12 alt 72 timmar
Minan finns bevarad vid: Så sent som på 1970-talet fanns ett utbildningsexemplar vid flottans Minskola. Okänt om vidare öde.
Särskild historik: Sverige frågade efter VK II England om erfarenheter av denna vapentyp. Resulterade i detta inköp.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sugmina

DATABLADET

Datablad 5
Okontrollerbara bottenavståndsminor från 1940.
Flottans minor

Med andra världskriget infördes avståndsverkande sensorer i sjöminan.
Akustik, magnetik och tryck från passerande fartyg kunde utnyttjas för att
initiera minor på upp till 50 m avstånd. Från Tyskland fick Sverige en
engelsk avståndsmina med magnetik, som efter analyser och prov mot våra
fartyg vidareutvecklades av ASEA i Västerås till vår första magnetiska
bottenavståndsmina. Samtidigt utvecklade ASEA en unik svensk ”stigmina”
med akustisk sensor. Avståndssensorerna revolutionerade mintekniken och
därmed också minröjning och fartygsskydd. Grunderna från VK II har
kontinuerligt vidareutvecklats till dagens sofistikerade, datoriserade minor
med flera kombinerade sensorer.
HUVUDMENYN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

DATABLAD. OK BOTTENAVSTÅNDSMINOR FRÅN
1940. FLOTTAN
Förteckning

Mintyp

År

Foto

M/F:7 även flygfällning

1941

Ja

M/F:9 även flygfällning

1941

Nej

M/F:15

1952

Ja

M/F:16

1960-

Ja

Ja

M/F:17 även flygfällning

1952

Ja

Nej

M/F:19

1956-

Ja

Måttskiss

F 63

1970

Ja

Ja

F 66

1975

Ja

Ja

M/F:21

1958

Ja

Måttskiss

F 22

1960-

Ja

Nej

F 23

1970-

Ja

Nej

F 24

1970-

Ja

Ja

F 41

1960

Ja

Ja

F 42

1985

Ja

Nej

F 43

1980-

Ja

Nej

F 80

1993

Ja

Nej

HUVUDMENYN

Ritning Övrigt
Måttskiss Instrumentbilder
Ja
Måttskiss Prototypskiss
2 foto och måttskiss

HEM

Inneh Fl Ba

(01-08-25)

Mina modell:

M/F:7

Typ/varianter: Bottenmina/drivmina med
stigförmåga
Tillverkningsår: 1941-45
Pris:
c:a 2500 kr + laddning
Utrangerad:
Materielreserv 1950.
Utrangerad 1958
Ant tillverkade: 100 best 1941
200 best 1942
Totalvikt:
Ankare:
inget ankare
Mina:
Vikt 370 kg. D 700, H
1340 mm.
Laddning:
125 kg trotyl
Tillverkare:

Konstruktion: Professor Weibull tillsammans med ASEA i Västerås. Minan laddades

vid Bofors AB.

Operativt användningsområde:

Offensiva mineringar utanför angriparens hamnar. Max

bottendjup 30 m.

Minfällare:

50 st planerade för flygminfällning med flpl B3 (planet utrangerades 47/48). Viss
anpassning/prov gjordes på B5 och T18B, men från 1949 avsågs minan för fällning enbart från fartyg.

Beskrivning:

Bottenmina med akustisk sensor. Minan benämndes ursprungligen ”Magnetisk
mina”, sannolikt beroende av att hydrofonen utgjordes av ett membran med en känslig magnetspole.
Minan består av två delar. Den undre innehåller laddning och ackumulatorbatteri. Den övre innehåller
hydrofon, elektriska och hydrauliska apparater. Mellan över- och underdel finns en gummibälg, som
kan öka minans deplacement med 12 kg. Efter fällning vilar minan mot botten med 2,5 kg tryck. Ljud
från fartyg startar en motor, som med hydraulik påverkar en kolv, som i sin tur trycker ut
gummibälgen. Minan stiger uppåt med 1 m/s. 9 m från ytan fälls vingar ut, som bidrar till att bromsa
farten. Genom kolvrörelse balanseras minans deplacement, så att den ”svävar” på 3 m djup. Om fartyg
kolliderar med minan, bringar en pendelströmbrytare minan till detonation. Om minan ej påseglas,
börjar den sjunka sedan akustiken avtagit. Sjunkhastighet 0,2 m/s med utfällda vingar gör att minan ej
landar så hårt på botten att den sugs fast. En sådan cykel tar c:a 2 minuter. Upp till 60-100
uppstigningar kan genomföras under c:a 3 månader.
Se ritning
Se foto
Beskrivning har endast återfunnits vid ASEA, TM 4484, 28/8 1941. Sammanställningsritning saknas.

Minan finns bevarad vid: Ett ex finns bevarat i Sverige. (Även bevarat

på museum i USA??)

Särskild historik: Konstruktionen påbörjades sannolikt omkring 1938/39 vid ASEA efter idé av
professor Weibul. Projektbenämning var LYDIA. 1950 tillskrev KMF Chefen för marinen och förslog
att minan skulle läggas i materielreserv. Man framförde att ”minan är en typisk krigsprodukt och
kräver omfattande modifiering. Den är ej längre aktuell för flygfällning. F n ej krigsduglig.” 1958
föreslog KMF utrangering, ”enär minan är komplicerad och svårhanterlig ur servicefunktion och
uppgiften kan numera lösas med andra mintyper. Den unika konstruktionen bör dock hemlighållas”.
Ett tiotal minor såldes 1955 till USA
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_F_7

DATABLADET

Se foto

Pendelkontakt

Lyftögla

Övre gränslägeskontakt

Förstärkare
Skruv för
Reglering av
känslighet
Kondensator

Expansionskärl

Glödströmsbatteri

Kablar till
manöverställare
Luftslang
Relä KRP2

Motor
Startrelä
Pinne för manöverställare
Pump

Stänkskydd

Anodbatteri
Regleringsmembran

Kontakt-

Brygga

ställare

Mutter för låsning
av smältsprint

Kontaktdon

M/F:7. Mekanik och elektronik
DATABLADET

(02-09-23)

Mina modell:

M/F:9
Typvarianter: A, B, C, (D)
Tillverkningsår: 1941- 46,

Foto saknas
D 1955, C 1957
Jfr mina M/F:19 (skiljer sig endast i att M/F:19
Pris: A 2 845 kr. C 7 500 kr
har längre apparathus).

Utrangerad: Mod till M/F:19
från omkring 1959

Ant tillverkade:

M/F:9A 250 st, M/F:9B 450, M/F:9C 200, (D 6 st med tysk instrumentering LM-

52)

Totalvikt: F:9 A-B 930 kg, C 1040 kg. L: F9A o B c:a 3600, C 3519. Diam: 450 mm. Apparathus
F:9A: L 419, B: L 455, C-D L 640.
Laddning: 580 kg trotyl

(alla minorna har samma laddningsdel). Inledande prov med nitrolit.

Tillverkare:

ASEA, Västerås. Laddning och tändkolv Bofors AB. Konstruktion i samarbete
mellan ASEA och KMF. Instrumentering från ASEA (F:9A o B), Schweiz, AGA o LME (F:9C).

Operativt användningsområde:

Minan avsedd endast för offensiva mineringar om Sverige

råkar i krig. Mindjup max 35 m.

Minfällare: Flygminfällning med B3 (1942) och 1947 T18B. För flygfällning utrustas minan med
en fallskärm på c:a 3 m2 . Fällningshöjd 150 – 200 m, fart 350 – 400 km/tim. Från tb med fällare typ
A. Även från ubåt med ”vissa speciella anordningar”(gördel under utprovning 1946 - 52).
T-18 B avvecklades omkring 1955 – därefter inga lämpliga plan. 1959 avfördes all fallskärmsmateriel
från minförråd och tillfördes centralförråd (=avveckling?).
Beskrivning:

Bottenavståndsmina. Minklubbsprotokoll 1946-47: A och B har steganordning (30
steg) och fördröjd avfyrning. B har fördröjd armering och avfyrar först sedan
fältförändringshastigheten blivit 0. C provades 1947-49 med Ak + M (AMANDA). Apparathuset blev
större. M/F:9A o B moderniserades omkring 1955 - 56 och fick då större apparathus. M/F:9D fick
större apparathus och mer kvalificerad magnetik och akustik. Beskrivning: Beskrivning över flottans
minmateriel. UMF:XV, 1946. KrA H5773. (Ej fullständig beskrivning – måttsuppgifter saknas). KMF
har utgivit en stencilupplaga ”Beskrivning över mina M/F:9B samt klargöringsföreskrifter för
flygminfällning” (KrA: KMF Vapenavd avg VH-498 27/4 1951).
Se ritning

Minan finns bevarad vid: Komplett mina kan inte återfinnas. Men vissa instrumenteringar finns
vid Marinmuseet, bl a en demotavla F:9B.

Särskild historik:

Vår första bottenavståndsmina. Förebild har varit en engelska induktionsmina
(se Datablad Eng Ba), som dels erhölls från tyska marinen (!), dels återfanns 1945 med magnetik och
akustik i Skåne som tappad efter överflygning av engelska bombplan. 1945 uttrycks i minklubben oro
för att flyget vill ta över F:9 med motivering att den bara fälls från flygplan. Genomförda
provfällningar från flpl visar 1947 på 70 % funktion för minorna, vilket flyget tycker är ett dåligt
resultat. Från 1945 beviljar Statsrådet inga mer pengar för anskaffning av F:9, som redan anses vara
omodern (men utveckling mot F:9 C är redan i gång och ett led i förbättring). 10 st F:9 (A?) byggs om
till svepmål med kontroll från land och automatisk alt manuell avfyrning av intilliggande
indikeringsladdning.
1960 ändrades benämningen på moderniserade M/F:9: F:9A blev F:19 E, F:9B blev F:19 F och F:9C
blev F:19 D
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_F_9

DATABLADET

(01-10-15)

Mina modell:

M/F:15
Typ/varianter: Bottenavståndsmina

Tillverkningsår: Beställd febr 1952.
Leverans 1955.
Pris: 11 400 kr/st. (1945 var kalkylerat pris i serie om 100 st 4
500 kr/st)
Utrangerad: Ombyggnad till
M/F:16 omkring 1960
Ant tillverkade: Kopplingen till
M/F:16 gör att uppgiften per 2000-11-18 fortfarande är hemlig.
Mina: Vikt 1 070 kg. L 1840, D 850/800 mm.
Laddning: ”C:a 600 kg trotynal” enl spec. AB Bofors laddningsutveckling
medgav dock att minan kunde laddas med det nya sprängämnet Hexotonal.
Tillverkare: ASEA Västerås. KMF beställde 1951 ett konstruktionsarbete för
25.000 kr för en ny, flygfälld mina. Minan skall byggas (cit) ”enligt de muntliga
(!!) riktlinjer och direktiv, som lämnats vid sammanträde...”
Operativt användningsområde: Osvepbar mina för djupområde 8 – 40 m.
Minfällare: Fartyg med minräls. Minan ursprungligen avsedd för flygminfällning, men detta fullföljdes aldrig.
Beskrivning: Bottenavståndsmina i 4 – 7 mm plåt med passiv väckning och aktiv akustik. Minan är
så balanserad att den står på botten med laddningsdelen neråt och apparatdelen med ak-sändare och
mikrofoner uppåt. Reagerar på ett fartygs djupgående. Elektroniken var rörbestyckad.
Se ritning
Närmare beskrivning av ULRIKA finns vid ABB arkiv i Västerås (TM 4942, 29/4 1943).

Minan finns bevarad vid: M/F:15 finns ej kvar – ombyggd till M/F:16 (se d:o)
Särskild historik: Utvecklingen av minan påbörjades redan 1941 med labprov vid Chalmers. Minans projektbenämning var ULRIKA. Utvecklingen av den akustiska funktionen var lång och svår.
Fem olika och successivt bättre lösningar utvecklades (ULRIKA 1-5). Trots detta var inte den elektroniska funktionen tillfredsställande löst vid leveransen. Vid beställningen var såväl laddning som
elektronik i en brytningsfas. Bofors hade utvecklat hexotonal och trots en sprängolycka vid Bofors
som fördröjde utvecklingen, kunde minan laddas med HBX. Vidare var transistorn under allmänt införande, men detta kunde man inte vänta på.
Omkring 1960 byggde ASEA om minan med transistoriserad elektronik. M/F:15 ändrades till M/F:16.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_F_15

DATABLADET

Nästa ritning

DATABLADET

Nästa ritning

DATABLADET

(01-10-10)

Mina modell:

M/F:16
Typ/varianter: Bottenavståndsmina
Tillverkningsår: Ändrad från
M/F:15 med början 1960
Pris:
Utrangerad: - -

Ant tillverkade: Ej tillgänglig uppgift.
Mina: Vikt 1070 kg. L 1840, D 850/800 mm.
Laddning: Ej tillgänglig uppgift. (Den största laddning, som använts i en
svensk ok-mina)
Tillverkare: ASEA i Västerås.
Operativt användningsområde:
skydd

Okontrollerbara mineringar med högt svep-

Minfällare: Övervattensfartyg med minräls.
Beskrivning: Bottenmina (funktion ej avhemligad per 2000-11-18). Ombyggnad-en från M/F:15 innebar övergång till transistorteknik i elektroniken. Minan
Se ritning
är osvepbar.
Minan finns bevarad vid: Operativ fördelning.
Särskild historik: 1958 lades ett uppdrag på modernisering av M/F:15 till ASEA.
Stomme och laddning skulle bibehållas. Transistorteknik skulle införas, liksom
ny sensorfunktion med magnetik (infördes ej), som skulle tillhandahållas av Marinförvaltningen. Moderniseringen skulle även ligga till grund för den nya minan
av typ M/F:16. Nytillverkning av M/F:16 genomfördes dock ej av ekonomiska
skäl, utan M/F:15 ändrade namn till M/F:16 efter moderniseringen.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_F_16

DATABLADET

(02-02-08)

Mina modell:

Mina och foto saknas.
Se bifogade, äldre bilder och skiss

M/F:17

Typ/varianter: Bottenavståndsmina av tysk
typ LMB
Tillverkningsår: Beställd 1952. Leverans
1955.
Pris: 8 755 kr /st + laddning 3125 kr /st.
Utrangerad:
1975
Ant tillverkade: 200 st

Mina:

Vikt 920 kg. L 2247, D 654 mm.

Laddning: Laddas vid AB Bofors. 620 kg Hexotonal..
Tillverkare: Blaupunkt Elektrotechnik i Darmstadt, Tyskland
Operativt användningsområde: Offensiva mineringar
Minfällare: Fartyg med minräls, Flygplan T18B. Minans leverans blir dock
fördröjd, varför T18B är nära utrangering. Inga andra flygplan kan bära minan,
varför Chefen för marinen avskriver flygminfällningen.
Beskrivning: Bottenavståndsmina i lättmetall. Magnetnålsorgan (BIC) och
tryckorgan. 50 minor anpassades för flygminfällning. Minan självdör efter 2 – 4
månader, beroende på bottendjup.
Beskrivningsbok och ritningar kan ej återfinnas.
Minan finns bevarad vid: Kan ej återfinnas
Särskild historik: KMF beställer minorna via svensk agent, AB Ekendahl och
Ström. Ansökan om tillverkningstillstånd prövas av MSB (Military Security
Board). Tysk tillverkning av minorna strider mot fredsvillkoren, varför USA,
England och Frankrike motsätter sig köpet. Ekendahl o Ström anmäler Force
Majeure. Strängt förtroliga diplomatiska brev utväxlas med UD. På något sätt
kommer dock leveranserna i gång under 1953, ett år försenade. Kanske är det
viss upphandling via Österrike, som löser knuten. Vid leveransbesiktningen
konstateras många och allvarliga fel på ingående komponenter, vilket ytterligare
fördröjer minans färdigställande.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_F_17

DATABLADET

(02-02-05)

Mina modell:

M/F:19
Typvarianter: D, E, F
Tillverkningsår: D 1956,
E-F 1960
Pris:
Utrangerad: D 1975, E –F
1994-09-20

Ant tillverkade: D 193, E 435, F 261 st
Mina: Vikt 1040 kg, L D 3465 mm, E och F - F 3815. Diam 450. (Apparatdel
L 625).
Laddning: 580 kg trotyl
Tillverkare: Insats MTM 1 från Tyskland via Ekendahl o Ström. 200 st à 520 kr.
Apparatdel från Bil o Truck. Detta blir F:19D. I övrigt Akustik från AGA o
magnetik från LM Ericsson. 800 st avståndsverkande tillsatser beställdes 1956 i
Schweiz för 6,2 Mkr (7 750 kr/st). Dessa var avsedda för mod av M/F:9. (Det
har inte gått att utreda vilka typer av insatser och från vilka länder (inkl Sverige), som utnyttjats för F 19. Mycket materiel har köpts från olika hål, men vad
som de facto installerats i minan är oklart).
Operativt användningsområde:
Minfällare: Rälsfällning, fällning från ”korg” på mtb, fällning från ubåtstub med
särskild gördel (1959 - 60). För räls fanns hög och låg fällningsvagn för att kunna stuva de långa minorna tätare. Minan konstruerad för flygminfällning i likhet
med F:9, men detta har aldrig utnyttjats operativt.
Beskrivning: Bottenavståndsmina. Magnetik med induktionsstav samt akustik
med en frekvens för väckning samt tillväxtvillkor för detonation i kombination
med magnetiken.
Se ritning
Beskrivningar: FLOTTANS MINOR F 19D KMF 1960 samt F 19E KMF 1961.
Minan finns bevarad vid: Några ex vid museer och förband.
Särskild historik: I samband med modernisering av M/F:9 samt tillverkning av
F:9 C, döptes minan f o m 1960 successivt om till F 19. M/F:9 laddningsdel försågs därvid med ny (större) apparatdel. M/F:9C övergick till att bli F 19D,
M/F:9A blev F 19E, M/F:9B blev F 19F. (Beteckningen M/ togs bort 1960). 4
prototyper M/F:19 provades sommaren 1955.
I början av 1980-talet avsågs F 19 moderniseras till F 19G. En sensorprototyp
tillverkades (Ericsson i Mölndal), men projektet fullföljdes aldrig av ekonomiska skäl.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_F_19

DATABLADET

(01-10-10)

Mina modell:

F 63

Typ/varianter:
Medeltung bottenavståndsmina i två typer, F 63 A och F 63 B
Tillverkningsår:
Pris:
Utrangerad:
Ant tillverkade:

Operativ från början av
1970-talet
Operativ
Ej tillgänglig uppgift

Mina: Vikt 485 kg. L 950, H 1040, B 750
mm.
Laddning: Data på laddning ej tillgänglig uppgift. Staplingsbara laddningsbehållare (jfr F 66 och K 10)
Tillverkare: Komponenter från ett flertal tillverkare levereras direkt till MK för
montering. Sammanhållande var FMV.
Operativt användningsområde: Kust- och skärgårdsmineringar
Minfällare: Övervattensfartyg med minräls.
Beskrivning: Medeltung Ba-mina med multipla sensorer (funktion ej tillgänglig
uppgift). F 63 A och B skiljer sig enbart genom vissa skillnader i elektroniken.
Seritning.
ritning
Ursprungligen kvicksilverbatterier, men från slutet av 80-talet litium. Se
Beskrivning: BESKRIVNING MINA F 63. FMV 1989. Fbet M7773-259910.
Minan finns bevarad vid: (Operativ fördelning)
Särskild historik: Konstruktionen påbörjad 1960 av byggbar mina för övervattensfartyg i glasfiberarmerad plast och med utbytbara avfyrningsorgan. Minan
benämndes i ursprunglig produktionsplan för F 20. F 63 är den första minan i
den sk ”F 60-serien”. Sedan leveransen har minan genomgått ett flertal modifieringar, främst för att få ner strömförbrukningen. Under 1990-talet påbörjas konstruktion av helt nytt sensor- och elektroniksystem för totalmodernisering av
minan.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

F63

DATABLADET

(01-10-10)

Mina modell:

F 66

Typ/varianter:

Tung bottenavståndsmina

Tillverkningsår: Operativ från mitten av
1970-talet
Pris:
Utrangerad:
-Ant tillverkade: Ej tillgänglig uppgift.
Totalvikt:
Mina: Vikt 865 kg. L 950, B 750, H 1365
mm
Laddning: Data på laddning ej tillgänglig uppgift. Staplingsbar laddningsbehållare (jfr F63 och K10).
Tillverkare: Komponenter från ett flertal tillverkare levereras direkt till Marinkommano för montering. Sammanhållande var FMV.
Operativt användningsområde: Utsjö-, kust- och skärgårdsmineringar.
Minfällare: Övervattensfartyg med minräls.
Beskrivning: Tung Ba-mina med multipla sensorer (funktion ej tillgänglig uppgift). Ursprungligen kvicksilver-batterier, men från slutet av 80-talet litium.
Plåten på minans topp kallas “fallskärm“ och är till för att styra minan så att den
hamnar rätt på botten.
Se ritning
Beskrivning: BESKRIVNING MINA F 66. FMV 1990. Fbet M7773-260090-7
Minan finns bevarad vid: Operativ fördelning.
Särskild historik: Konstruktionen påbörjad 1960 av byggbar mina för övervattensfartyg i glasfiberarmerad plast och med utbytbara avfyrningsorgan. Minan
benämndes i ursprunglig produktionsplan för F 20. Minan ingår i den sk ”F 60serien” och är en direkt fortsättning av F 63, men med dubbla laddningsbehållare.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

F66

DATABLADET

(01-08-26)

M/F:21

Mina modell:
Typ/varianter: Lätt bottenavståndsmina
Tillverkningsår: Leverans 1958 60
Pris: Elektronik 2 200/st
Utrangerad: Ombyggd till F 22
under 1960-talet
Ant tillverkade: Fler än 500 st (antalet är ej tillgängligt då antalet är kopplat till
F 22, som är operativ).
Totalvikt:
Ankare: - Mina: 195 kg. L 1475, B 470, H 300
Laddning: 100 kg hexotonal
Tillverkare: Elektronik; LM Ericsson, Mölndal
Operativt användningsområde:
Strandförsvarsmina vars begränsade vikt
möjliggör hantering av 2 – 3 man från små båtar.
Minfällare: Hjälpfartyg/mindre fartyg/båtar utan räls.
Beskrivning: Elektronik med transistorer och reläer (transistorer infördes under
utvecklingens gång – från början bara reläer). Magnetisk funktion med
induktionsstav. Känslighetsväljare, chockskydd, stegräknare. Minkropp i trä.
Apparatbehållare (”kanon”) i lättmetall.
Se ritning
Minan finns bevarad vid: Några övningsminor finns vid marina förband.
Särskild historik: 1949 påbörjas prov med Ba-mina av ny typ för strandförsvar.
Minans arbetsnamn var ”Irene”. Samtidigt provas en konstruktion där Sjb M/24
utnyttjas. Analyser av möjliga landstigningsområden i början av 1950-talet
indikerade ett behov av drygt 30.000 (!) minor av typ Irene!
Minans vikt och utförande gav för dålig kvarhållning på botten – den rörde sig
för lätt. Därför byggdes minan om till F 22, varvid apparathus, spole och
sprängladdning överfördes till mina F 22.
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F21

DATABLADET

(01-10-10)

Mina modell:

F 22
Typ/varianter:
Lätt bottenavståndsmina
Tillverkningsår: 1960-talet.
Pris:
Utrangerad: - -

Ant tillverkade: Mer än 500 st. (Antalet är ej tillgänglig uppgift).
Totalvikt:
Ankare: Mina:
Vikt 195 kg. L 1474, B 364, H 356 mm.
Laddning: Ej tillgänglig uppgift
Tillverkare:
Operativt användningsområde: Strandförsvarsmineringar
Minfällare:

Alla typer av fartyg och större båtar. Räls erfordras ej.

Beskrivning: Minans stomme av aluminiumplåt. Från ena gaveln sätts instrumentbehållaren in i minan. Benämns “kanonen“.
Se ritning
Utveckling av ny SAT o elektronik beställd 1998.
Beskrivning: Beskrivning mina F 22. FMV 1993. Fbet M7773-262650.
Minan finns bevarad vid: Operativ fördelning
Särskild historik: Föregicks av mina M/F:21, vars skal tillverkades som en
trälåda. Detta var dock ej lyckat, varför F 22 ganska omgående fick ersätta
M/F:21.
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F22

DATABLADET

(01-10-10)

Mina modell:

F 23

Typ/varianter: Lätt bottenavståndsmina.
(Jfr även K 12 och F 24)
Tillverkningsår: Början av 1970-talet.
Pris:
Storleksordningen 8 000 kr.
Utrangerad:
-Ant tillverkade: Ej tillgänglig uppgift.
Mina:
Vikt 185 kg. L 1015, B 800, H 385 mm.
Laddning: Ej tillgänglig uppgift.
Tillverkare: Laddning: Bofors AB. Stomme: Bofors-Tidaholmsverken. Elektronik: Ericsson, Mölndal.
Operativt användningsområde: Strandförsvarsmineringar samt mineringar i inlopp och mot ubåtar.
Minfällare: Fartyg med minräls. Minan har glidfötter (ej hjul). Dessa fungerade
dock inte tillfredsställande på fartygsräls med växlar, varför fällningsvagn fick
anskaffas för att lättare hantera minan. Särskilda “minfällningskorgar“ kan
hängas på brädgången på t ex fiskeminsvepare (ungefär som blomlådor på en
balkong).
Beskrivning: Minskal av glasfiberarmerad plast. Centralrör av mässing, innehållande sensorsystem och elektronik.
Beskrivning: BESKRIVNING MINA F 23. FMV 1993. Fbet M7773-262660
Minan finns bevarad vid: Operativ fördelning.
Särskild historik: Minan ursprungligen konstruerad för KA för att kunna fälla i
rörligt minsystem M6 från 500-båt. Minan glider ut från den kabel, som förenar
alla minorna i en linje. Minans mycket speciella form för att glida, tillsammans
med plastskalet, har medfört att minan vid konstruktionen omedvetet fick Stelthegenskaper, varför minan under 1990-talet fått internationellt rykte som en av de
svåraste att upptäcka med minjakt. FMV ingenjör Arne Waller ligger bakom
konstruktionen och idén föddes när han i sitt badkar tappade tvålen, som gled
iväg. Internationellt kalls minan “Rockan“. Skämtsamt hemma kallas den “Tvålen“.
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F23

(01-10-10)

Mina modell:
Typ/varianter:

F 24
Lätt bottenavståndsmina
(Jfr även K12 och F23)

Tillverkningsår: Mitten/slutet av 1970-talet
Pris:
C:a 23 000 kr (1977).
Utrangerad:
Operativ.
Ant tillverkade: Ej tillgänglig uppgift.
Mina:
Vikt 175 kg. L 1015, B 800, H 385 mm.
Laddning:
Ej tillgänglig uppgift.
Tillverkare:
Huvudleverantör BOFORS AB, Karlskoga. Tillverkas även för
export.
Operativt användningsområde: Hamnförsvarsmineringar. Ingår i arméns fältarbeten för hamnförsvar i kombination med Tidtändare 1, som sätts på en stridsvagnsmina. Tidtändaren tänder stridsvagnsminan vid förinställd tid som försåt
mot fientliga röjdykare.
Minfällare: Minan fälls huvudsakligen från mindre båtar med kran. Kan även
fällas från lastbil med avlöpningsbana från kajkant, varvid minan glider ut i
hamnbassängen. Bekymmer uppstod vid fri fällning från båt, enär man inte visste vart minan gled iväg. Därför kranfällning på avsedd plats.
Beskrivning: Minans avståndsorgan skiljer sig konstruktionsmässigt från F 23
(Bofors AB konstruktion).
Beskrivning: BOFORS Mina F 24, Beskrivning. Bofors försvarsmateriel
Se ritning
199979. Trycksak 69000205.
Minan finns bevarad vid: Operativ fördelning enligt armén.
Särskild historik: F 24 var egentligen avsedd som en komplettering till serien
strandförsvarsminor typ F 23. Men operationsanalytiska studier visade att flottan
egentligen behövde en kraftigare mina, varför konstruktionen F 25 påbörjades.
F 24 såldes till armén som hamnförsvarsmina och pengarna reserverades för
F 25 (som sedan ströks ur planerna till förmån för modernisering av F 19, som
sedan ströks ur planerna…) Minans utglidande egenskaper var ett argument för
att utnyttja den som hamnförsvarsmina. FMV ingenjör Arne Waller ligger bakom konstruktionen och idén föddes när han i sitt badkar tappade tvålen, som
gled iväg. Internationellt kallas minan “Rockan“. Skämtsamt hemma kallas den
“Tvålen“.
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DATABLADET

(01-09-18)
Mina modell:

F 41
Typ/varianter: Bottenavståndsmina
Tillverkningsår: 1960.
Pris: Ombyggnad?
Utrangerad:- Ant tillverkade: Ej tillgänglig uppgift.

Totalvikt: 1050 kg. Ursprunglig längd med drivdel 6150 – 6930 mm, beroende
på drivdel.
Mina: L 1980, D 450 mm.
Laddning: Ej tillgänglig uppgift.
Tillverkare: Elektroniken benämndes ”Mätutrustning LM 52” och beställdes
från Tyskland 1953. Drivdel från äldre torpeder, tillverkade vid torpedverkstäderna i Karlskrona. Elektronik från ASEA och LM Ericsson i anslutning till
moderniseringar.
Operativt användningsområde: Dolt utläggning. Mot en angripares hamnar, förträngningar, anmarschvägar och brohuvuden.
Minfällare: Ursprungligen från ubåtstub med insats. Ändrad till rälsfällning efter
1975.
Beskrivning: Ombyggd 45-cm torped med stridskon, mellandel för minladdning
och instrumentering samt drivdel. Torpeder av modell 15, 15A, 15B, 15C,
16A:1, 16A:2 utnyttjades som drivdel. Förflyttningsdistans c:a 9 km. Mina F 41
med drivdel benämndes TP 31. Successivt moderniserad under årens lopp, bl a
omkring 1970 med modernare elektronik, 1983 med nytt urverk.
Se ritning
Minan finns bevarad vid: Operativ fördelning
Särskild historik: Augusti/september 1959 genomförs de första skjutproven från
ubåten HMS Sälen, som fått insatstuber monterade. Torped 16 var de sista 45cm torpederna som tillverkades i Karlskrona, beställda 1924 (därefter Motala).
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F41

DATABLADET

(99-11-21)

Mina modell:

F42

Typ/varianter: Självgående
bottenavståndsmina
Tillverkningsår: Leverans 1985
Pris:
Utrangerad:
Ant tillverkade:
Totalvikt: 1620 kg. L 6865, D 530.
Mina: 430 kg.
Laddning: .
Tillverkare: Instrumentering; Ericsson i Mölndal
Operativt användningsområde: Mineringar, som kräver dold utläggning.
Minfällare: Ubåtar
Beskrivning: Minaggregat F 42 är en självgående mina bestående av en
torpeddrivdel, Tp 32, som bär en stridsdel (Mina F 42), vilken försetts med
minelektronik och bansäkring. Aggregatet skjuts ut från ubåt och drivdelen för
minan till ett förutbestämt läge där aggregatet sjunker till botten och övergår till
att verka som en bottenavståndsmina med multipla sensorer.
Beskrivning:
Minan finns bevarad vid: Operativ fördelning
Särskilt historik:
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F42.doc5

(01ö08-27)

Mina modell:

F 43
Typ/varianter:
Bottenavståndsmina

Tillverkningsår: Leverans
under början av 1980-talet
Pris: ?
Utrangerad: Sista möjliga ubåt 1995. Se “Särskild historik“ nedan.
Ant tillverkade: Ej tillgänglig uppgift
Mina:
Vikt 820 kg. L 3400, D 528 mm
Laddning: Ej tillgänglig upgift
Tillverkare: Totalansvar, Bofors AB i Karlskoga. Övningsminor tillverkades av
Torpedverkstäderna i Motala.
Operativt användningsområde: Mineringar, som kräver dold utläggning.
Minfällare:

Ubåtar

Beskrivning: Minan tillverkad för ubåtar (typ Draken, Sjöormen) som kan
skjuta ut minan från tuben. Minan har således ingen egen drivning.
Minan finns bevarad vid: Operativ fördelning.
Särskild historik: Resonemang krig ny 53-cm sjömina för ubåtar förelåg redan
1955, men då fanns inga pengar inplanerade. 1960 genomfördes sammanträden
om utformning och krav på mina för ubåt typ A11 (Sjöormen). KMF anmälde
att projektering inte kunde påbörjas förrän tidigast 1963. Anskaffningskostnaden
bedömdes till 8 000 kr.
KMF hade förvärvad licensrätten till en italiensk minkonstruktion, som
utvärderades tillsammans med Bofors. Resultatet därav var inte enbart positivt,
varför Bofors inte ville ta produktansvaret för den italienska minan. Bofors fick
därför i slutet på 1960-talet en beställning på en ny mina, vars arbetsnamn blev
RAN.
Inför efterföljare till ub Sjöormen diskuterades omkring 1973 ett projekt för att
förse minan med egen framdrivning för att kunna simma ut ur torpedtuberna.
Denna nya mina skulle få beteckningen F 44. Projektet genomfördes ej.
Efter Drakens utrangering och typ Sjöormen försäljning till Singapore (omkring
1995), är minans vidare öde f n (99-10-17) osäkert. Anpassning till rälsfällning,
försäljning till Singapore, ombygnad till nya ubåtar, utrangering???
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F43

(01-10-15)

Mina modell:

F 80

Typ/varianter: Bottenavståndsmina
Tillverkningsår: 1993-96
Pris:
c:a 150 000 kr
Utrangerad:
-Ant tillverkade: Ej tillgänglig uppgift
Mina:

800 kg

Laddning: Ej tillgänglig uppgift
Tillverkare: Huvudleverantör Bofors AB, Karlskoga. Elektronik PEAB, Järfälla.
Operativt användningsområde: Tung bottenavståndsmina för dold minering
med ubåt.
Minfällare: Ubåt med mingördel. Övervattensfartyg med minräls
Beskrivning: Bottenavståndsmina med multipla sensorer. Parallellt med K 14
den första svenska minan med datoriserad elektronik. Minan byggd för fällning
från ubåtsgördel. Därav ett mycket kvalificerat säkerhetssystem och milimeterpassning i konstruktionens gränsyta mot gördeln.
Beskrivning: Instruktionsbok MINA F 80. FMV 1994. Fbet M7756-258890.
Minan finns bevarad vid: Operativ fördelning
Särskild historik: Idéerna till ubåtsgördel kom upp i mitten på 1970-talet, då en
delegation från FMV gjorde ett studiebesök i Tyskland för att ta del av de nya
tyska gördlarna. Utvecklingen av mina och gördel började omkring 1980. Projektet kallades i CM planer för ”Ba ny”, vilket tämligen snart övergick till projektnamn BUNNY. Utvecklingen blev mycket utdragen, delvis p g a projektets
komplexitet, men framför allt av ekonomiska skäl. Chefen för marinen var flera
gånger på väg att inställa projektet. Minan blev dock färdigtillverkad, men gördeln (utvecklad tillsammans med KOCKUMS i Malmö) har intill 1999 stannat
som prototyp. Den förankrade varianten F 9 (Fa ny = FUNNY) kom aldrig till
stånd. Fällningsprov med attrapp gjordes dock.
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F80

Datablad 6
Kontrollerbara flytminor från 1902. Kustartilleriet

Under åren fram till VK II utgörs nytillverkningen av minor för KA i stor utsträckning av samma minor som flottan tillverkar, men anpassade för kontrollerbar funktion. En del minor tas över från flottan och byggs om. Med
VK II kommer en nyproduktion av rena KA-minor, men bristen är ändå
påtaglig, varför många under kriget uppsvepta och drivande tyska minor
tas om hand och anpassas som kontrollerbara minor. I och med VK II införs avståndsorgan på KA minor – det ”magnetiska hornet” sätts först på
mina K 1 och ASEA i Västerås konstruerar den första minstationsinstrumenteringen för avståndsmineringar. Efter VK II görs i största möjliga
utsträckning parallella minprojekt med flottan.
HUVUDMENYN
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DATABLAD. KONTROLLERBARA FLYTMINOR
FRÅN 1902. KUSTARTILLERIET
Förteckning

Mintyp

År

Foto

M/14

1914

Ja

Ja

M/18 K

1918

Ja

Ja

M/20

1920

Ja

Ja, 2 st

M/22

1922

Ja

Ja

Från flottan 1943

M/25 K

1925

Ja

Ja

Skiss som bottenmina

M/28

1928

Nej

Ja

Fd tysk mina

M/31 K

1943

Ja

Ja

M/T

1940

Nej

Ja

M/38

1938

Nej

Nej

M/K:1

1940

Ja

Ja

M/K:4

1942

Ja

Ja

M/K:5

1945

Ja

Ja, 2 st

M/K:8

1952

Nej

Nej

K 11

1969

Ja

Nej

K 13

1975

Ja

Ja

HUVUDMENYN

Ritning Övrigt

Fd tysk mina

Fd tysk mina
Se M/K:1

Fd tysk mina
Bild som tysk mina

HEM

Inneh KA flyt

(01-08-27)

Mina modell:

M/14 (KA)

Typ/varianter: M/14 A, M/14 B. Alt
benämning: 200 m M/14A, 300 m M/14B
Tillverkningsår: Från 1914
Pris:
De första: 713 kr + laddning.
Utrangerad:
Beslut KMF 20/7 1961.
Ant tillverkade: 1948 redovisades 169 st.
Totalvikt:
Ankare: Ankartyngd
Mina: M/14A vikt 505 kg. D 1200 mm.
M/14B vikt 605 kg.
(Minan står upp och ner på fotot)
Laddning: M/14A 200 kg trotyl, B/14B 300 kg trotyl. Inledningsvis laddades
minrna med 300 kg trotyl. Efter 1/7 1918 utgörs laddningen av 200 kg trotyl.
Tillverkare: De första kom från Eskilstuna stålpressningsbolag (30 st för 21 400
kr, lev till 30/11 1914). Sedan Flottans varv i Stockholm och Motala verkstad.
Laddning från Bofors AB. Konstruktion: KMF Minavd, E Årfelt.
Operativt användningsområde: Fasta minpositioner. Syftmineringar.
Minfällare: Ångkranpråm (senare MUL)
Beskrivning: Sfärisk stomme. Galvad, pressad martinplåt, 4,5 mm. Elektrisk
mina (ingen strömslutare). Redovisas i KA minmaterielkatalog som nr 102/10
Se ritning
(M/14A) och 102/11 (M/14B)
Minan finns bevarad vid: Två ex återfunna vid Sjöhistoriska och Kungsholmen.
Särskild historik: 1930 föreligger nya ritningar för nytillverkning av M/14K.
Ritningarna omfattar 275 kg krutladdning (! - det var svårt att få fram tillräckligt
med trotyl vid en krigsproduktion). Utförande i princip enligt bifogad ritning,
men laddningsbehållaren är p g a krutladdningen något högre. Oklart om
tillverkning genomfördes (sannolikt inte, eftersom det vid VKII utbrott startades
produktion av andra mintyper).
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M_14_KA

DATABLADET

(01-08-27)

Mina modell:

M/18 K

Typ/varianter: Kontrollerbar kontaktmina.
Jfr M/18 ok-mina.
Tillverkningsår: Omkring 1918 - 21
Pris:
Utrangerad: Ej klarlagt. Sannolikt under
1950-talet (finns ännu redovisad 1953).
Ant tillverkade: För KA 114 st.
Totalvikt:
Ankare: Lodankare 168 kg alt ankartyngd.
Mina: 138 kg. H 820, D 650
Laddning: 50 kg trotyl. Laddning i sex tårtbitar, vilket innebar att laddningen
kunde plockas ur minan.
Tillverkare: Konstruktion: KMF Minavdelning, E Årfelt.
Operativt användningsområde: KA fasta minpositioner som syft eller stötmina.
Minfällare: Ångkranpråm/MUL
Beskrivning: Kontaktmina med fyra herzhorn. Kabelansluten.
Beskrivning: Beskrivning över kontrollerbara minaggregat. Gröna serien. Del 1.
Se ritning
Minorna M/18 K, M/20, M/22.
Redovisas i KA minmaterielkatalog som nr 101/4.
Minan finns bevarad vid: 4 ex finns vid KA förbandsmuseer.
Särskild historik: Av sammanlagt 614 st minor M/18, tilldelades/överfördes 114
st till KA. Oklart om dessa 114 direkttillverkades för KA eller överfördes från
flottan. I varje fall är M/14 K redovisad vid KA på en sammanställning från
1930.
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M_18_K

DATABLADET

(03-01-26)

Mina modell:

M/20

Typ/varianter: Flytmina
Tillverkningsår: 1920- 21
Pris: C:a 3 500 kr/st
Utrangerad: Materielreserv 1958
Ant tillverkade: 50 st för KA
Totalvikt: 652 kg
Ankare: 120 M/20, vikt 380 kg
Mina:
Vikt 272 kg. H 1130, D 800 mm.
Laddning: 100 kg trotyl i sex laddningsbehållare. Ursprungligen (som tysk
mina) laddad med novit.
Tillverkare: Tyskland. Modifierad i Sverige av flottans station i Stockholm. Nytt
ankare, Ivar Hök, KMF.
Operativt användningsområde: KA fasta minpositioner som syft- eller stötmina
Minfällare: MUL
Beskrivning: Se bifogade ritningar.
Beskrivning: Beskrivning över kontrollerbara minaggregat. Gröna serien. Del 1.
M/18 K, M/20, M/22. KMF 1952. Redovisas i KA minmaterielkatalog som
101/5
Se ritning
Minan finns bevarad vid: Ett ex vid Kungsholms fort.
Särskild historik: Tyska minor (sannolikt typ EMA alt EMB), som bärgats och
desarmerats under VK I. Benämndes under utvecklingen 100 m M/19.
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M_20

DATABLADET

Nästa ritning

DATABLADET

(00-01-28)

Mina modell:

M/22 (KA)

Typ/varianter: M/22 för flottan
Tillverkningsår: Från 1922. Till KA 1943.
Utrangerad:
? (Efter 1952)
Ant tillverkade: 64 st
Pris:

- (övertaget från flottan)

Totalvikt:
Ankare: Ankartyngd
Mina:
240 kg. L 1070, D 750 mm.
Bilden visar M/22 som KA-mina
(Vaxholms fästning)

Laddning: 100 kg (87 kg trotyl, 13 kg novit) ingjutet i laddningsbehållaren.
Tillverkare: Konstruktion KMF Minavdelning, ingenjör E Årfelt,. Tillverkning
Svenska Gasackumulator, Lidingö.
Operativt användningsområde: Kontrollerbara stöt- och/eller syftmineringar.
Minfällare: Minutläggare
Beskrivning: I KA-applikation finns: Beskrivning över kontrollerbara minaggregat. Gröna serien. Del 1 (M/18K, M/20, M/22). I KA Minmaterielkatalog redoSe ritning
visas minan som: 100 m M/22 nr 101/6.
Minan finns bevarad vid: Ett ex vid Vaxholms fästning
Särskild historik: December 1943 överförs minan till KA efter anpassning till
kabelkontroll och för att fälla med ankartyngd (friställda automatankare utnyttjas för bärgade/uppsvepta (okontrollerbara) (slit)minor.)
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M/22(KA)

DATABLADET

(01-11-06)

Mina modell:

M/25 K

Typ/varianter: Okontrollerbar kontaktmina
M/25 för flottan
Tillverkningsår: Beställt 50 st för KA 1925.
Pris:
C:a 500 kr/st
Utrangerad:
Materielreserv 1958.
Ant tillverkade: 1928 redovisas 85 st
1948 redovisas 248 st.
Totalvikt:
Ankare: 200m M/25K
Mina: Vikt 244 kg. L 1210 mm (inkl
hanfotsfäste), D 750 mm.
Laddning: 100 kg trotyl ingjuten i laddningsbehållaren.
Tillverkare: Konstruktion KMF K Johansson. Tillverkning vid Svenska
Järnvägsverkstäderna, Linköping.
Operativt användningsområde: Stöt- eller syftmineringar. Även som bottenmina
med särskilt ankare.
Minfällare: MUL
Beskrivning: Kabelkontrollerad KA-version av M/25. Minstomme i galvad
stålplåt. Korrugerad stomme med 5 veck. Stommen är i grunden samma som
M/22. M/25 har fallande tändkolv till skillnad mot M/22. Utseendemässigt
skiljer sig M/22 från M/25 genom att M/22 har ett med bultar fastskruvat lock i
Se ritning
minans topp.
Beskrivning: Beskrivning över kontrollerbara minaggregat. Gröna serien. Del 2
(M/25K och M/31K). KMF 9/4 1954.
Redovisas i KA minmaterielkatalog som nr 101/7
Minan finns bevarad vid: Ett ex vid Vaxholms fästning (+ några uppskurna
demoex)
Särskild historik: 1943 överlämnas 242 st från flottan till KA.
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M_25K

DATABLADET

Nästa ritning

DATABLADET

(01-11-06)

Foto saknas
Se bifogad ritning

Mina modell:

M/28

Typ/varianter: Syftmina. Fullständig
benämning 150 m M/28A
Tillverkningsår: 1928
Pris:
Utrangerad:
1958
Ant tillverkade: 1940 redovisas 61 st
Totalvikt:
Ankare: Ankartyngd
Mina: Vikt 300 kg. L 1180, D 800 mm

Laddning:

150 kg gjuten trotyl.

Tillverkare: Tysk mina av typ EMA. Ombyggd av svenska marinen. Konstruktion KMF Minavdelning, K Johansson
Operativt användningsområde: Fasta minspärrtroppar. Syftmineringar.
Minfällare: MUL
Beskrivning: Minan ombyggd från bärgade tyska minor (typ EMA). Beskrivning
kan ej återfinnas. Redovisas i KA minmaterielkatalog med nr 102/9.
Minan finns bevarad vid: Kan ej återfinnas.
Särskild historik: Armén erbjuds 1958 att ta över minan som laddning för
hamnförstöring, men detta genomförs ej. I stället sänds minan 1959 till Bofors
för plundring och skrotning. Ej klarlagt varför typnumret har tilläggsbokstaven
A.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_28

DATABLADET

(01-08-28)

Mina modell:

M/31 K

Typ/varianter: Okontrollerbar kontaktmina
M/31 för flottan
Tillverkningsår: Konverterad från M/31
omkring 1943-44
Pris:
Utrangerad: Omkring 1957
Ant tillverkade: Minst 226 st
Totalvikt:
Ankare: Ankartyngd eller lodankare
Mina: Vikt 310 kg. L 1245, D 850 mm
Laddning: 150 kg trotyl.
Tillverkare: Ursprunglig tillverkning Svenska järnvägsverksverkstäderna,
Linköping. Konverterade vid marinen
Operativt användningsområde: Fasta minpositioner. Stöt- eller syftmineringar.
Minfällare: MUL
Beskrivning: Kabelkontrollerad KA-version av M/31. Minstomme i galvad plåt
med 4 korrugeringsveck (jfr M/25 K, som har 5 veck). Konstruktionsmässigt är
M/31 en förstoring av M/25. Minan redovisas i KA minmaterielkatalog som nr
Se ritning
101/7.
Beskrivning: Beskrivning över kontrollerbara minaggregat. Gröna serien. Del 2
(M/25 K och M/31 K). KMF 9/4 1954
Minan finns bevarad vid: Ett ex vid Vaxholms fästning.
Särskild historik: 1941 fanns 3 (prov?)ex av denna mina. 1943/44 överlämnades
226 st från flottan till KA.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_31K

DATABLADET

(01-08-28)

Mina modell:
Foto
och
ritningar saknas
Se skiss

M/T

Typ/varianter: Tillverkningsår: KA-anpassning 1940
Pris:
Utrangerad: 1958
Ant tillverkade: 37 st
Totalvikt:
Ankare: Ankartyngd
Mina: Vikt 344 kg. D 1000 mm.

Laddning:

150 kg Novit med 10 % Al.

Tillverkare: Tyskland. Ombyggd vid ÖVK
Operativt användningsområde: Syftminering vid fasta minspärrtroppar.
Minfällare: MUL
Beskrivning: F d tysk hornmina typ EMD från 1924. Ombyggd vid ÖVK.
Beskrivning eller ritning kan ej återfinnas. Minan redovisas i KA minmaterielkatalog som nr 102/8.
Minan finns bevarad vid: Kan ej återfinnas.
Särskild historik: 1940 ansökte C MDS om att få utnyttja 30 st av c:a 60
tillvaratagna tyska minor för anordnande av mineringar utanför Karlshamn och
Oskarshamn. Men behoven ökades genom att C MDS ville frigöra beslagtagna
civila spärrfartyg i skånska hamnar och ersätta dessa med pråmar med en
kontrollerbar tysk mina i fören och aktern. Vid behov skulle pråmarna sänkas i
hamninloppen och bli både minering och spärr. Förslaget tillstyrktes och mina
M/T utnyttjades för ändamålet.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_T

DATABLADET

(01-08-28)

Mina modell:

M/38

Typ/varianter: Kontrollerbar flytmina
Foto saknas

Tillverkningsår: Ej tillverkad som M/38
Pris: 875:- (+Bofors laddningskostnader)
Utrangerad: Ej tillverkad som M/38.
Ant tillverkade: Beställt 300. Dock ej
levererade som M/38.
Totalvikt:
Ankare:
Mina:

Laddning: 200 kg trotyl
Tillverkare: Karlstad Mekaniska Verkstad
Operativt användningsområde: KA fasta mineringar
Minfällare: MUL
Beskrivning: Föreligger inte. Hänvisning till M/K:1.
Minan finns bevarad vid: Har ej funnits
Särskild historik: 39-10-19 antog KMF offert från KaMeWa på tillverkning av
300 minor M/38. Men av vissa handlingar framgår att M/38 strukits över och i
stället M/K:1 angivits. Ungefär samma tid beställdes mina M/K:1 vid KaMeWa.
Sannolikt har M/38 bytt namn till M/K:1, vilket i så fall hänger samman med
CM nya direktiv 1939 om minors benämningar. Modellår utgår och K införs för
KA-minor och F för flottans. Mina M/38 är den mina, som hamnat mitt i
brytningen. M/38 redovisas som eget datablad, eftersom den finns i flera
handlingar, men ej kunnat återfinnas i verkligheten av ovan angivna skäl.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_38

( 01-09-20)

Mina modell:

M/K:1

Typ/varianter: Förankrad kontrollerbar
Tillverkningsår: 1940 - 41
Pris:
1 175 kr + Bofors laddningskostnader
Utrangerad: Totalutgallring beslutad 1997.
Ant tillverkade: Omkring 400 st
Totalvikt:
Ankare: Ankartyngd. Ankare M/53. Som bottenmina
ankare 350 kg M/39
Mina: Vikt 415 kg. D 1100, H 1190 mm. Med
ankare M/39 H 1330 mm.
Laddning: 200 kg trotyl (à pris c:a 2 kr/kg)
Tillverkare: Karlstad Mekaniska Verkstad
Operativt användningsområde: KA fasta mineringar.
Antingen som flytmina med ankare eller ankartyngd
eller med bottenminankare. Syftmina, stötmina eller
kombination stöt/syft samt avståndsmina i såväl flytsom bottenversion med induktionsorgan ovanpå minan.
M/K:1 med ankare M/53

Minfällare: MUL
Beskrivning: Sfäriskt, slätt (inga hornflänsar) minskal
i stålplåt. Pendelströmslutare. Minan redovisas i KA
Se ritning
minmaterielkatalog som nr 102/12.
Beskrivning: Beskrivning över mina M/K:1. KMF
maj 1944. (Finns vid KrA)
Minan finns bevarad vid: (Minst) 4 ex vid förbandsmuseer.
Särskild historik:

M/K:1 var den första KA-mina, som utrustades med avståndsorgan. Ett magnetiskt induktionsorgan, benämnt
M/K:1 i bottenversion med
”Svampen”, utvecklades 1941/42 av direktör Liljeblad vid ASEA i
”magnetiskt horn”
Västerås och anbringades på toppen av minan som ett ”magnetiskt
horn”. ASEA utvecklade mininstrumentering M/42 för att kunna operera minspärrar med avståndsverkande minor. Dock konstaterades slutligen 1948/49 att systemet var för känsligt för förankrade minor,
varför tv endast bottenminor fick utnyttja automatisk tändning.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

K1

DATABLADET

( 01-08-29)

Mina modell:

M/K:4

Typ/varianter: Kontrollerbar flytmina
Tillverkningsår: 1942
Pris: 1 015 (utan ankare) + laddningskostnader
Utrangerad: Totalutgallring beordrad 1997.
Ant tillverkade: 185 st beställda 1941
180 st beställda 1942
Totalvikt:
Ankare: M/52. Ankartyngd.
Mina:
Vikt 426 kg. D 1100 mm.
Laddning: 200 kg trotyl (à c:a 2 kr/kg vid Bofors)
Tillverkare: Karlstad Mekaniska Verkstad
Operativt användningsområde: KA fasta mineringar. Syftminering, stötminering
eller kombination därav. Kan även utnyttjas som bottenmina med avståndsorgan.
Minfällare: MUL
Beskrivning: Sfärisk mina i stålplåt. Kan vara försedd med 6 st herzhorn. Pendelströmslutare. Kan utnyttjas med ankare M/52. Redovisad i KA minmaterielSe ritning
katalog som nr 102/13.
Beskrivning: BESKRIVNING ÖVER MINA M/K:4. KMF 1942. KrA H5760.)
Minan finns bevarad vid: (Minst) 4 ex vid marina förbandsmuseer.
Särskild historik:
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

K4

DATABLADET

(01-09-18)

Mina modell:
Typ/varianter:

M/K:5
Flytmina

Tillverkningsår: Svensk anpassning 1945
Pris: Ändring vid ÖVK, summa 5 000 kr
för 50 st.
Utrangerad: 1958
Ant tillverkade: 50 st
Totalvikt:
Ankare: Ankartyngd
Mina:
Vikt 490 kg. D 1160 mm.
(Minan ovan är monterad upp och ner)

Laddning: 303 kg novit med 10 % aluminium
Tillverkare: Tyskland. Ombyggd i Sverige vid ÖVK.
Operativt användningsområde: Fasta minpositioner. Syftmineringar.
Minfällare: MUL
Beskrivning: M/K:5 är ursprungligen två under VK II uppsvepta/bärgade tyska
konstruktioner, M/U:31 (EMC) och M/U:36 (EMC II, tysk antennmina). Stommen till M/U:36 har 4 gängade tappar på översidan för fäste av antennvajern.
Dessa tappar samt avsaknaden av svetsat liv är enda synbarliga skillnaden mellan de två M/K:5-varianterna. Minan redovisas i KA minmaterielkatalog som nr
Se ritning
102/14.
Beskrivning: Provisorisk beskrivning över mina M/K:5 (KMF 1945. KrA accnr
H 1913.)
Minan finns bevarad vid: Ett ex vid Vaxholms fästningsmuseum.
Särskild historik: Ett tiotal minor av typ M/U:31 avdelades för hamnförsvarsupp-gifter inom BK f o m 1950.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_K5

DATABLADET

Nästa ritning

DATABLADET

(03-03-06)

Mina modell:
Foto
och
ritningar saknas

M/K:8

Typ/varianter: Kontrollerbar förankrad
Tillverkningsår: Inköp sept 1952
Pris: 817:75 kr/st i inköp från Tyskland
Utrangerad:
Ant tillverkade: Till Sverige: 250 st
Totalvikt:
Ankare:
Mina: Diameter 1120 mm

Laddning: 320 kg Hexamin
Tillverkare: Tyskland. Leverans till Sverige via agentur C G Ramsay, Sthlm.
Operativt användningsområde: Kontrollerbara mineringar
Minfällare: MUL
Beskrivning: Skal av aluminium.
Minan finns bevarad vid: Kan ej återfinnas
Särskild historik: Minan, av typ EMF, sänktes av tyskarna i Kielbukten i slutet
av VK II. En tysk firma fick de allierades tillstånd att bärga minan och sälja den
som skrot (skal med laddning – ej avfyrningsorgan). I leveransen till Sverige
ingick 50 kg Al/mina. Minan erhöll den svenska beteckningen M/K:8.
Denna minas öde har inte kunnat klarläggas. Den har redan 1955 utnyttjats för
chockförsök mot M/K:9. Vissa omfördelningar har noterats under slutet av
1950-talet. Minan finns inte med i KA minmaterielkatalog från 1953. Ej heller i
framtaget undervisningsmaterial (bilder) på KA-minor från 1958. Den synes inte
ha blivit så långlivad, utan i stället har den utgjort ett ”svart hål” i serien på
”moderna” KA-minor: M/K:6, MK:7, ? , M/K:9…
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_K_8

DATABLADET

(01-11-23)

K 11

Mina modell:
Typ/varianter: Förankrad avståndsmina,
kontrollerbar
Tillverkningsår: Prototyp 1960. Leverans
omkring 1969/70
Pris:
Utrangerad: Totalutgallring beordrad 1995
med minsystem M 6.
Ant tillverkade: 432 st
Totalvikt: c:a 270 kg
Ankare: Hydrostatankare
Mina:
L 905, B 726, H 1190
Laddning: 60 kg Hexotonal
Tillverkare: Ankare tillverkat av SAB Thulinverken i Landskrona (sedemera
bildades SA Marine från Thulinverken). Minans delar tillverkad av ett flertal
leverantörer och levererat till KA för montering. Elektroniken tillverkad av
Ericsson i Mölndal.
Operativt användningsområde: KA rörliga minering, system M 6, tillsammans
med mina K 12 (bottenavståndsmina). K 11 utnyttjades vid bottendjup < 100 m
(K 12 < 15 m)
Minfällare: Minarbetsbåt Större (MabS).
Beskrivning: K 11 var försedd med magnetiskt avståndsorgan typ gradiometer
(Organ 11). Minan banfälldes under framfart. Flytkroppen gjordes i Divinycell
Se ritning
för att minan skulle bli omagnetisk.
Minan finns bevarad vid: Minst 7 st vid förbandsmuseer.
Särskild historik: Tre tekniska “genombrott“ var grunden för minans konstruktion: Gradiometern medgav väl definierad avståndsräckvidd, som kunde stämmas av väl med aktuell laddningsverkan; Flytkropp av cellplast innebar omagnetisk minkropp; Hydrostatfjäder med den egenskapen att den komprimerades likformigt inom hela djupområdet på 100 m. Minan har en något större “tvillingsyster“ i mina F 10. Divinycell kom sedan att utnyttjas i fartygskonstruktioner
(först HMS Viksten).
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

K11

DATABLADET

(01-11-06)

Mina modell:

K 13

Typ/varianter: Jfr flottans F 8
Tillverkningsår: 1975 - 77
Pris:
c:a 5 500 kr (utan ankare)
Utrangerad: Ant tillverkade: Ej tillgänglig uppgift
Totalvikt: Ankare: Ankare M/53 för banfällning alt
ankartyngd.
Mina:
Vikt c:a 380 kg. L 1540, D 750 mm
Laddning: Ej tillgänglig uppgift.
Tillverkare: Flytkropp: DIAB-Barracuda i Laholm. Lng: Ammunitionsarsenalet
i Fredrikshamn, Danmark. Elektronik: Ericsson i Mölndal.
Operativt användningsområde: Fasta minspärrar. Minsystem M 7.
Minfällare: MUL
Beskrivning: Avståndsverkande flytmina. Inget särskilt ankare producerades,
Se ritning
men på försök har ankare M/53 provats.
Beskrivningsbok:
Minan finns bevarad vid: Operativ fördelning 1999
Särskild historik: Samproducerad med flottans F 8. I slutet av 1990-talet påbörjades ett moderniseringsprogram benämnt M 7 mod. Detta genomförs tillsammans med mod av vissa av flottans minor i syfte att tillverka generell elektronik
och tändsystem till alla minor. Alla minor får multipla sensorer, men varje mina
programmeras för sitt syfte.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

K13

DATABLADET

Datablad 7
Botten(avstånds)minor från 1902. Kustartilleriet

Under första delen av 1900-talet tillverkas inga nya modeller av
bottenminor för KA. Minor från 1800-talet moderniseras med bättre
sprängämnen. I och med VK II kommer produktionen av nya typer i
gång. Då införs också induktionsorgan i minorna och minstationerna
får minstationsinstrumenteringar för avståndsverkande minor. Efter
VK II görs i största möjliga utsträckning parallella minprojekt med
flottan. I slutet av 1900-talet förses även KA minor med sofistikerade
instrumenteringar med multipla sensorer och datakommunikation
mellan mina och minstation.
HUVUDMENYN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

DATABLAD. KONTROLLERBARA BOTTENMINOR
FRÅN 1902. KUSTARTILLERIET
Förteckning

Mintyp

År

Foto

M/21

1921

Nej

Nej

M/K:2

1942

Ja

Ja, 2 st

M/K:3

1942

Ja

Ja

M/K:6

1951

Ja

Ja

M/K:7

1952

Nej

Ja

K9

1957

Ja

Ja, 2 st

K 10

1961

Ja

Nej

K 12

1969

Ja

Ja

K 14

1992

Ja

Nej

HUVUDMENYN

Ritning Övrigt

Skiss på M 6

HEM

Inneh KA bottenm

(01-09-20)

Mina modell:

M/21

Typ/varianter: Bottenmina 200 m M/21 A
Foto saknas
Ritning saknas

Tillverkningsår: 1921/22
Pris: 10 minor för 6 500 kr samt 10 ankare
för 3 525 kr.
Utrangerad: Efter 1947 (senast återfunna
tillgång) och före 1953.
Ant tillverkade: 1940 redovisas 10 st operativa vid Äbg fästning.
Totalvikt:
Ankare:
Mina:

Laddning: 200 kg trotyl. Laddad vid Åkers styckebruk.
Tillverkare: Mina 80 m M/00 ändrad vid Stockholms örlogsvarv och ankarna
tillverkades vid Karlskrona örlogsvarv.
Operativt användningsområde: KA fasta mineringar vid Älvsborgs fästning.
Minfällare:
Beskrivning: 10 st mina 80 m M/00 plundrades, fick större laddning och försågs
med bottenankare. Inga närmare uppgifter om den slutliga konstruktionen har
återfunnits. Minan har i KA minmaterielkatalog tilldelats nr 103/5, men i 1953
års utgåva finns minan ej med.
Minan finns bevarad vid: Finns ej
Särskild historik:
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_21

( 01-09-20)

Mina modell:

M/K:2

Typ/varianter: Botten(avstånds)mina, kontrollerbar.
Tillverkningsår: 1942
Pris: 569 kr + Bofors laddningskostnader.
Utrangerad: Till störtning omkring 1994.
Ant tillverkade: 295 st
Totalvikt:
Ankare:
Mina:
Vikt 475 kg. D 1005, H 485 mm
Laddning: 200 kg trotyl (à c:a 2 kr/kg)
Tillverkare: Motala verkstad
Operativt användningsområde: KA fasta mineringar. Syftminering i grunda farvatten. Senare även med avståndsverkande induktionsorgan.
Minfällare: MUL
Beskrivning: Mina i stålplåt. Efter ASEA i Västerås utveckling av ”magnetiskt
horn” i början av 1940-talet, försågs minan med avståndsorgan typ organ 1, 2, 5.
Kan förses med flottör och hjul för banfällning. Minan redovisas i KA minmateSe ritning
rielkatalog som nr 105/6.
Beskrivning: BESKRIVNING ÖVER MINA M/K:2. KMF 1942. (KrA H5754).
Minan finns bevarad vid: (Minst) fem st vid olika förbandsmuseer.
Särskild historik:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

K2

DATABLADET

Nästa ritning

DATABLADET

(01-09-20)

Mina modell:

M/K:3

Typ/varianter: Botten(avstånds)mina, kontrollerbar.
Tillverkningsår: 1942
Pris: 785 kr + Bofors laddningskostnader.
Utrangerad: Till störtning omkring 1994.
Ant tillverkade: 140 st.
Totalvikt:
Ankare:
Mina: Vikt 780 kg. D 928, H 1040 mm.
Laddning: 600 kg trotyl (à-pris c:a 2 kr/kg).
Tillverkare: Svenska Järvägsverkstäderna i Linköping. Laddning Bofors AB.
Operativt användningsområde: KA fasta mineringar. Syftmina, avståndsmina
eller kombination därav.
Minfällare: MUL
Beskrivning: Sfärisk mina i stål. Se bifogad ritning. Används med induktionsorgan 1, 3, 4 eller 5. Redovisas i KA minmaterielkatalog som nr 103/7. Se ritning
Beskrivning: BESKRIVNING ÖVER MINA M/K:3. KMF 1943. (KrA H5755).
Minan finns bevarad vid: (Minst) tre st vid KA förbandsmuseer.
Särskild historik:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

K3

DATABLADET

( 01-09-25)

Mina modell:

M/K:6

Typ/varianter: Bottenmina, kontrollerbar
Tillverkningsår: 1951 – 52 samt 1958.
Pris: Ändringskostnader 135 – 235 kr/st
Utrangerad: Totalutgallring beordrad 1997
Ant tillverkade: 108 + 86 (1958).
Totalvikt: 475 kg
Ankare:
Mina:
Vikt 475 kg. D 900, H 575 mm.
Laddning: 265 kg trotyl
Tillverkare: Ändringsarbeten utförda vid Blekinge och Gotlands KA-försvar
(fler?).
Operativt användningsområde: KA fasta mineringar. Inledningsvis syftminering, sedan också med avståndsorgan.
Minfällare: MUL
Beskrivning: Grunden till minan är flytmina 80 m M/00, som delats och försetts
med ny bottenplatta. Mina av stål. Används med avståndsorgan 1, 3, 4, och 5.
Kan förses med flottör och hjul för banfällning. 1958 ändrades ytterligare 51 st
80 m M/00 samt dessutom 35 st M/01 -30B. Redovisas i KA minmaterielkatalog
Se ritning
som nr 103/8.
Beskrivning: Beskrivning över kontrollerbara minaggregat. Gröna serien. Del 12
Mina M/K:6 och M/K:7. KMF 1954. (KrA H5766)
Minan finns bevarad vid: (Minst) fyra st på KA förbandsmuseer. Ytterligare enheter tillkommer efter störtning.
Särskild historik:
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

K6

DATABLADET

(01-09-20)

Mina modell:

Foto saknas
Se bifogad ritning

Typ/varianter:
ståndsmina

M/K:7
Kontrollerbar bottenav-

Tillverkningsår: 1952
Pris: 7 000 kr för 48 st (c:a 145 kr/st)
Utrangerad: Någon gång under perioden
1985 – 1995.
Ant tillverkade: 48 st
Totalvikt:
Mina: 865 kg. D 1015. H 690
Laddning: 530 kg trotyl.

Tillverkare: Ombyggnad vid Blekinge KA-försvar
Operativt användningsområde: Fasta kontrollerbara mineringar. Inledningsvis
syftminering, sedan också med avståndsorgan 1, 3, 4 och 5.
Minfällare: MUL
Beskrivning: Mina av stål. Används med induktionsorgan 1, 3, 4, 5. Tillverkad
av flytmina 120m M/01, vars stomme kapats.
Beskrivning: Beskrivning över kontrollerbara minaggregat. Gröna serien. Del
12. M/K:6 och M/K:7. KMF 1954. (KrA H5766).
Minan finns bevarad vid: Kan ej återfinnas.
Särskild historik:
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

K7

DATABLADET

( 01-09-25)

Mina modell:

K9

Typ/varianter: Bottenavståndsmina, kontrollerbar. Typ A – D beroende av laddningssammansättning.
Tillverkningsår: 1957 - 60
Pris:
Utrangerad: Ant tillverkade: Ej tillgänglig uppgift.
Totalvikt: Se laddningsvikt.
Ankare:
Mina:
D 925 mm.
Laddning: 200 kg trotyl. Sammansätts till minor med lng 400, 600 och 800 kg.
Laddning i 50 kg ”tårtbitar”.
Tillverkare:
Operativt användningsområde: KA fasta mineringar. Utnyttjades i minering typ
M 4.
Minfällare: KA minutläggare. Fällning normalt med dävert. För banfällning försågs minan med styrflottör.
Beskrivning: Glasfiberbehållare innehållande fyra ”tårtbitar” med laddning.
Minan försedd med magnetiskt avståndsorgan av typ stående induktionsstav,
Se ritning
benämnt Organ 1, 3, 4 och 5.
Minan finns bevarad vid: Operativ fördelning.
Särskild historik: Försök med ”Ny bottenmina typ M/K:9” inleddes 1954.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

K9

DATABLADET

Nästa ritning

DATABLADET

(02-02-05)

Mina modell:

K 10

Typ/varianter: K 10 A - H (beroende på
laddningskombination).
Tillverkningsår: 1961 - 1988
Pris:
Utrangerad: Ant tillverkade: Ej tillgänglig uppgift.
Totalvikt: Se laddning
Laddning: Behållare med 200 alt 300 kg lng. Kombineras även till 400, 500 och
600 kg.
Tillverkare: Laddning: Bofors AB (tårtbitar); LIAB (brikettgjutning). Mekanik:
Johnssonmetall. Plastbehållare: Diverse tillverkare (även från Norge). Elektronik:
Operativt användningsområde: Fasta mineringar, minsystem M 7.
Minfällare: MUL
Beskrivning: Avståndsverkande sensorsystem. Manuell avfyrning från minstation eller automatisk avfyrning av minan själv. Laddningsbehållare av olika fabrikat: 1) i glasfiber med löst lock; 2) i rotationsgjuten plastbehållare med bultat
lock (1 och 2 har lng i tårtbitar à 50 kg); 3) rotationsgjuten plastbehållare med
ingjuten brikettladdning (senaste/sista versionen som tillverkades). Minan är helt
omagnetisk. Används med organ 6, 7, 8 och 14.
Minan finns bevarad vid: Operativ fördelning.
Särskild historik: Långvarig anskaffningsprocedur, beroende på kontinuerlig
utbyggnad av M 7-systemet under nära 20 år. I slutet av 1990-talet påbörjades
ett moderniseringsprogram benämnt M 7 mod. Detta genomförs tillsammans
med modernisering av vissa av flottans minor i syfte att tillverka generell elektronik och tändsystem till alla minor. Alla minor får multipla sensorer, men varje
mina programmeras för sitt syfte.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

K10

( 01-11-06)

Mina modell:

K 12

Typ/varianter: Bottenavståndsmina,
kontrollerbar
Tillverkningsår: Omkring 1969/70
Pris:
Utrangerad:
1995
Ant tillverkade: 360 st
Totalvikt: Ankare: Mina:
135 kg. L 1015, B 800, H 416
Laddning: 100 kg Hexotonal
Tillverkare: FMV sammanhållande beställare. Minans delar tillverkad av ett
flertal leverantörer och levererat till KA för montering. Elektroniken tillverkad
av Ericsson i Mölndal.
Operativt användningsområde: KA rörliga minering typ M 6, tillsammans med
mina K11 (förankrad avståndsmina). K 12 utnyttjades vid bottendjup < 15 m
(K11 < 100 m)
Minfällare: Minarbetsbåt Större (MabS).
Beskrivning: K 12 var försedd med magnetiskt avståndsorgan typ gradiometer.
Minan banfälldes under framfart. Minans skal gjordes i glas-fiberarmerad plast
för att minan skulle bli omagnetisk. Minans speciella form medgav att minan
kunde glida i vattnet 2 – 3 ggr aktuellt djup. På det viset kunde minan fås att
glida ut ungefär vinkelrätt från den kabel, som band samman minorna i en linje.
Se ritning
Vid detonation sprängdes då inte denna kabel av..
Minan finns bevarad vid: (Minst) 4 st vid förbandsmuseer
Särskild historik:
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

K12

DATABLADET

Nästa ritning

DATABLADET

(01-10-01)

Mina modell:

K 14

Typ/varianter: Typ A, B och C beroende av laddningskombination.
Tillverkningsår: 1992-95
Pris: C:a 150 000 kr/mina.
Utrangerad: Ant tillverkade: Ej tillgänglig uppgift.
Totalvikt:
Mina: L 1130 – 1770 (beroende på antalet moduler), B 600, H 700 mm
Laddning: I moduler om vardera x kg sprängämne. 2 - 4 moduler kan byggas i
hop. (Laddningsstorlek och sammansättning är ej tillgänglig uppgift)
Tillverkare: Bofors SA Marine i Landskrona med totalt systemansvar.
Operativt användningsområde: Ingår som en tung vapenkomponent i KA amfibiebataljoner. Rörligt minsystem, typ M 9, som kan läggas ut mycket snabbt där
behov uppstår och därefter bärgas (dock inte så snabbt).
Minfällare: Stridsbåt 90H är specialanpassad för minan
Beskrivning: Minan anpassas i laddningsstorlek till de operativa förutsättningarna. Multipla sensorer, som kan programmeras via kabel från varje enskild
mina till en fältmässig manöverapparat i land. Minan kan göras autonom så att
den sköter sig själv mot inställda villkor. Kan även fällas som en ok-mina utan
kabel. (Världens mest flexibla minsystem??)
Beskrivningsbok: CD rom: Beskrivningar Minsystem M9 Del 1 – 3, M7702200131
Minan finns bevarad vid: Operativ fördelning.
Särskild historik: För amfibiebataljonen analyserades i industristudier ett flertal
olika minsystem. Bl a föreslogs (av SA Marine) en målsökande mina i ett projekt, som kallades MINK (minkapsel) med ett antal minor P85. Detta var dock
vid beställningstillfället en allt för vågad lösning, varför FMV satsade på ett mer
konventionellt minsystem.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

K14

Datablad 8
Sjunkminor / sjunkbomber

Kärt barn har många namn! Vattenbomb, djupbomb, sjunkmina, sjunkbomb är några namn på det vapen, som skapades för att möta hotet från
ubåtar i början av 1900-talet. Omkring1917 kom vår första sjunkmina. Det
var trögt i portföret för detta nya vapen – riksdagen beviljade först inte
medel för erforderlig anskaffning. Under VK II var behovet av sjunkbomber
(den slutliga benämningen) mycket stort. C:a 10 000 sjunkbomber M/33
tillverkades. Denna bomb blev mycket seglivad och fortfarande år 2000 är
den ett operativt vapen. Senare sjunkbomber för fällning från helikopter
har försetts med zonrörsfunktion och tankar har även funnits på att göra
målsökande bomber.
HUVUDMENYN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

DATABLAD. SJUNKMINOR/SJUNKBOMBER
Förteckning

Mintyp

År

Foto

Sjunkmina M/17

1917

Nej

Nej

Sjunkmina M/18

1918

Nej

Nej

Sjunkbomb M/17i

1940

Nej

Ja

Italiensk. Till Sv 1940

Sjb M/27i

1940

Nej

Ja

Italiensk. Till Sv 1940

Sjb M/36i

1940

Nej

Ja

Italiensk. Till Sv 1940

Sjb M/24

1924

Ja

Ja

Ritning avser sjunkmina

Sjb M/33

1933

Ja

Ja

Sjb M/33, 33K, 33N

Sjb M/42

1943

Nej

Ja

Ritn på alternativ sjb

Sjb M/43

1943

Nej

Ja

Sjb M/45

1945

Ja

Ja

Sjb M/50

1959

Ja

Ja

Sjb 51

1961

Ja

Nej

Sjb 11

1960 -

Ja

Ja

HUVUDMENYN

Ritning Övrigt

HEM

Inneh Sjunkmin

(01-10-01)

Mina modell:

Sjunkmina M/17(?)

Typ/varianter: Sjunkmina
Foto saknas
Ritning saknas

Tillverkningsår: 1917 (18?)
Pris:
Utrangerad:
Ant tillverkade:
Totalvikt:
Laddning: 35 kg

Tillverkare:
Operativt användningsområde:
Minfällare:
Beskrivning: Försedd med flottör, som stannar i vattenytan. Klen stållina med
inställbar längd ner till ett rycklås i minan. Då linan stramar upp detonerar minan.
Minan finns bevarad vid: Inga spår efter denna konstruktion.
Särskild historik: Vår första sjunkmina/(sjunkbomb). Uppgifterna hämtade från
Minklubbsprotokoll 49-01-11, marindirektör Johansson´s kåseri om minmaterielens utveckling under 1916 –49.
Ej helt klarlagt vilken sjunkmina som är M/17 resp M/18.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sjunkm17

(01-10-01)

Mina modell:

Sjunkmina M/18(?)

Typ/varianter: Sjunkmina
Foto saknas
Ritning saknas

Tillverkningsår: 19(17?)/18
Pris:
Utrangerad:
Ant tillverkade:
Totalvikt:
Laddning: 35 kg

Tillverkare:
Operativt användningsområde:
Minfällare:
Beskrivning: Kombinerad hydrostatisk- och anslagsavfyrning. En fjäderbelastad
kolv med en spindel, som stack ut genom locket. Spindeln försedd med en
skarp-kantad bricka. Om minan/bomben träffar en ubåt, trycks spindeln in och
bomben detonerar. Annars sprängning på förinställt djup.
Minan finns bevarad vid: Inga spår efter denna onstruktion.
Särskild historik: Uppgifterna hämtade från Minklubbsprotokoll 49-01-11, marindirektör Johansson´s kåseri om minmaterielens utveckling under 1916 –49.
Ej helt klarlagt vilken sjunkmina som är M/17 resp M/18.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sjunkm18

(01-10-08)

Sjunkbomb modell:

Sjb M/17i

Typ/varianter:
Foto saknas
Se bifogad ritning

Tillverkningsår: Till Sverige 1940
Pris: ?
Utrangerad: 1949/50
Ant tillverkade: Förekomst i Sverige c:a 50
st.
Totalvikt: 63 kg

Laddning: 50 kg trotyl
Tillverkare: Italien (företag?)
Operativt användningsområde: Ubåtsjakt
Vapenbärare: Motortorpedbåtar
Beskrivning: Se ritning. Inställbara detonationsdjup: 25, 50, 75 och 100 m.
Beskrivningsbok: BESKRIVNING ÖVER FLOTTANS SJUNKBOMBMATERIEL 1946 (UMF:XV DEL 2). (Boken har inte kunnat återfinnas).
Sjunkbomben finns bevarad vid: Inga spår av bomben i Sverige.
Särskild historik: Detta är en del av den vapenmateriel, som erhölls i samband
med motortorpedbåts- och jagarköpen i Italien under VK II. Fem typer av italienbomber har funnits i Sverige: 50 sjb M/17i, 50 sjb M/27i, 100 sjb M/27i, 50
sjb M/36i samt 100 sjb M/36i. Redovisningen av bomberna har bara skett i
klump för 50 kg (319 st) resp 100 kg (44 st) laddning – därför kan antalet för
varje enskild typ inte med säkerhet anges. Någon av italienbomberna har överlämnats till Sjöhistoriska museet i Venedig i Italien i början av 1970-talet. Där
finns en utställning i Sala Svedese om svenskt – italienskt samarbete.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sjb M_17i

DATABLADET

(01-10-08 )

Sjunkbomb modell:

Foto saknas
Se bifogad ritning

Sjb M/27i

Typ/varianter: Två varianter: 50 sjb M/27i
resp 100 sjb M/27i.
Tillverkningsår: Till Sverige 1940
Pris: ?
Utrangerad: 1949/50
Ant tillverkade: Förekomst i Sverige c:a
180 st 50 sjb M/27i och mindre än 44 st
med 100 kg laddning.

Totalvikt: 64 resp 126 kg
Laddning: 50 kg resp 100 kg trotyl.
Tillverkare: Italien (företag?)
Operativt användningsområde: Ubåtsjakt
Vapenbärare: 50 sjb M/27i avsedd för motortorpedbåtar. Den större för jagare.
Beskrivning: Se ritning. Inställbara detonationsdjup: 25, 50, 75 och 100 m.
Beskrivningsbok: BESKRIVNING ÖVER FLOTTANS SJUNKBOMBMATERIEL 1946 (UMF:XV DEL 2). (Boken har inte kunnat återfinnas).
Sjunkbomben finns bevarad vid: Inga spår av bomben i Sverige.
Särskild historik: Detta är en del av den vapenmateriel, som erhölls i samband
med motortorpedbåts- och jagarköpen i Italien under VK II. Fem typer av italienbomber har funnits i Sverige: 50 sjb M/17i, 50 sjb M/27i, 100 sjb M/27i, 50
sjb M/36i samt 100 sjb M/36i. Redovisningen av bomberna har bara skett i
klump för 50 kg (319 st) resp 100 kg (44 st) laddning – därför kan antalet för
varje enskild typ inte med säkerhet anges. Någon av italienbomberna har överlämnats till Sjöhistoriska museet i Venedig i Italien i början av 1970-talet. Där
finns en utställning i Sala Svedese om svenskt – italienskt samarbete.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sjb M_27i

DATABLADET

(01-10-08)

Sjunkbomb modell:

Foto saknas
Se bifogad ritning

Sjb M/36i

Typ/varianter: Två varianter: 50 sjb M/36i
resp 100 sjb M/36i.
Tillverkningsår: Till Sverige 1940
Pris: ?
Utrangerad: 1949/50
Ant tillverkade: Förekomst i Sverige c:a 90
st 50 sjb M/37i och mindre än 44 st med
100 kg laddning.

Totalvikt: 70 resp 130 kg
Laddning: 50 kg resp 100 kg trotyl.
Tillverkare: Italien (företag?)
Operativt användningsområde: Ubåtsjakt
Vapenbärare: Jagare.
Beskrivning: Se ritning. Inställbara detonationsdjup: 25, 50, 75 och 100 m.
Beskrivningsbok: BESKRIVNING ÖVER FLOTTANS SJUNKBOMBMATERIEL 1946 (UMF:XV DEL 2). (Boken har inte kunnat återfinnas).
Sjunkbomben finns bevarad vid: Inga spår av bomben i Sverige.
Särskild historik: Detta är en del av den vapenmateriel, som erhölls i samband
med motortorpedbåts- och jagarköpen i Italien under VK II. Fem typer av italienbomber har funnits i Sverige: 50 sjb M/17i, 50 sjb M/27i, 100 sjb M/27i, 50
sjb M/36i samt 100 sjb M/36i. Redovisningen av bomberna har bara skett i
klump för 50 kg (319 st) resp 100 kg (44 st) laddning – därför kan antalet för
varje enskild typ inte med säkerhet anges. Någon av italienbomberna har överlämnats till Sjöhistoriska museet i Venedig i Italien i början av 1970-talet. Där
finns en utställning i Sala Svedese om svenskt – italienskt samarbete.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sjb M_36i

DATABLADET

( 01-10-15)

Sjunkbomb modell:

Sjb M/24

Typ/varianter: Sjunkbomb. Benämndes inledningsvis Sjunkmina.
Tillverkningsår: 1924 Pris:
Omkring 500 kr/st.
Utrangerad:
1970 - talet
Ant tillverkade: c:a 1 300 st.
Totalvikt: 164 kg. L 810, D 450.
Laddning: 105 kg trotyl.
Tillverkare: Konstruktion KMF
(K Johansson för Motala Verkstad)
Operativt användningsområde: Ubåtsjakt
Vapenbärare: De flesta örlogsfartygen. Under VKII i första hand avsedd för
hjälpfartyg. Kan fällas från Fällare typ A eller kastas från sjbkastare M/24.
Beskrivning:
Beskrivning: BESKRIVNING ÖVER FLOTTANS SJUNKBOMBMATERIEL
Se ritning
1953. (CM H ord M 103 28/10 1953.)
Sjunkbomben finns bevarad vid: Ja, några ex vid Marinmuseet och Sjöhistoriska
museet.
Särskild historik: Från en skadad engelsk jagare i svensk hamn tillvaratogs en
sjb av Vickers konstruktion. Denna blev grunden för konstruktion av Sjb M/24.
Enligt Minklubbsprotokoll 24-04-21 har riksdagen beviljat medel för anskaffning av 85 st sjunkbomber med 105 kg laddning. Denna beställning prioriteras
före bogserminor(!).
500 st levererades till Finland 1940 (synes efter hand ha blivit utbytta mot Sjb
M/33).
1948/49 konstrueras ett mindre antal Sjb M/24 om till strandförsvarsminor
(provexemplar)
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sjb24

DATABLADET

( 03-01-26)

Sjunkbomb modell:

Sjb M/33

Typ/varianter: M/33, M/33K, M/33N, M/33T,
M/33 mod, M/33 UVT 05.

Sjb M/33

Tillverkningsår: 1933 –
Pris: 622:- plus Bofors laddningskostnader
Utrangerad: 33/N o K 1978. I övrigt operativ.
Ant tillverkade: Omkring 10 000 (varav 100 st
M/33N och 130 st M/33K.
Totalvikt:
Laddning:

M/33, 33K: 176 kg, 33N: 209 kg,
33T: 241 kg.
M/33, 33K, 33T:105 kg trotyl,
M/33N: 135 kg.

Sjb 33 mod

Tillverkare: Konstruktion KMF, Mdir Johansson, för lansering av Motala Verkstad. KMF inköpte tillverkningsrätten vid egna verkstäder. Motala V tillverkade
dock ett stort antal under VKII. Även tillverkning vid Örlogsvarvet i Stockholm
(Karlskrona?)
Operativt användningsområde: Ubåtsjakt. Bomben är fortfarande operativ 1999.
Inställbara djup: Sjb M/33; 20, 30, 50, 75, 100 m. Sjb M/33T; 36, 54, 90, 135,
180 m. Sjb 33 mod var en första utveckling för att i samband med ubåtsjaktuppbyggnaden under 1980 och 90-talet kunna fälla på små bottendjup. Med UVT 05
(elektronisk undervattenständare) kunde djupet minska ytterligare (djupområde
5 – 175 m).
Vapenbärare: Nästan alla övervattensfartyg. Fällare typ A, C, D, E. Kastare
M/33 och/eller M/50.
Beskrivning: Konstruktionen skiljer sig från tidigare sjb främst däri att mekanismen är utbalanserad så att den är okänslig för stötar i alla riktningar. Sjb 33
kan därför skjutas som en projektil ur en mörsare. M/33T föres med 65 kg-tyngd
för att i det närmaste fördubbla sjunkhastigheten. M/33N var beställd av Norge,
Se ritning
men beslagtogs på grund av krigsutvecklingen.
Beskrivning: BESKRIVNING ÖVER FLOTTANS SJUNKBOMBMATERIEL,
1953. (CM H ord M 103 28/10 1953.)
Sjunkbomben finns bevarad vid: Operativ fördelning
Särskild historik: Motala verkstad lanserade på 1930-talet “135-kg djupbomb“ (konstr
Mdir Johansson). Denna var grunden till sjb 33. Ett antal (> 500 st) utlämnades till Finland
1940 som ersättning för Sjb M/24.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sjb33

DATABLADET

(01-10-08)

Sjunkbomb modell:

Sjb M/42

Typ/varianter: Sjunkbomb
Foto saknas
Se bifogad ritning

Tillverkningsår: 1943/44
Pris:

52 kr/st

Utrangerad:

1950

Ant tillverkade: 252 st
Totalvikt: Vikt ? L 420, D 240 mm.
Laddning: 10 kg trotyl
Tillverkare: Konstruktion KMF, Karl Johansson
Operativt användningsområde: Ubåtsjakt
Vapenbärare: För fällning för hand från små enheter.
Beskrivning: Sprängbehållare M/03 byggs om till sjunkbomb M/42. Sprängdjup
25 m.
Sjunkbomben finns bevarad vid: Finns ej bevarad
Särskild historik: 1948 ifrågasätter KMF värdet av denna bomb.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sjb M_42

DATABLADET

Nästa ritning

DATABLADET

(01-10-08)

Sjunkbomb modell:
Typ/varianter:
Foto saknas
Se bifogad ritning

Sjb M/43

Sjunkbomb

Tillverkningsår: 1943 - 46
Pris:
175 kr/st
Utrangerad:
Efter 1950 och före 1960.
Ant tillverkade: Beställt 1 000 st, men
bara 40 st återfunna i materielredovisningar.
Totalvikt: 36 kg. L 462, D 244 mm
Laddning: 23 kg trotyl

Tillverkare: Konstruktion: Civing E Lindman och E von Heidenstam. Tillverkning:
AB Byggförbättring (beställt genom Krigsmaterielverket)
Operativt användningsområde: Ubåtsjakt från mindre fartyg/hjälpfartyg. Bombens begränsade storlek medger fällning ”för hand”. Den begränsade laddningsvikten (begränsad chockverkan på fällande enhet) medger utnyttjande från små
och långsamma fartyg.
Vapenbärare: Hjälpfartyg med kastare
Beskrivning: Se bifogad ritning. Ett fast djup på 23 m. Djupreglering genom fjädertryck.
Beskrivning: BESKRIVNING ÖVER FLOTTANS SJUNKBOMBMATERIEL,
1953.
Sjunkbomben finns bevarad vid: Kan ej återfinnas
Särskild historik: 1946 var 1 000 bomber under anskaffning. Av någon anledning synes projektet ha avbrutits, ty i materieltillgångar redovisas fortsättningsvis bara 40 st. Bomben avsedd för raketkastare med räckvidd 200 m. Beställning
på ett provexemplar gjord.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sjb43

DATABLADET

(01-10-15)

Sjunkbomb modell:

Sjb M/45

Typ/varianter: Sjb 45 med UVT 06
Tillverkningsår: Slutleverans 1947.
Pris:
Utrangerad:
Omkring 2000
Ant tillverkade: 1 000 st.
Totalvikt:

48 kg. L 710, D 240 mm.

Laddning:

26 kg trotyl

Tillverkare:

?

Operativt användningsområde: Ubåtsjakt från mindre fartyg/hjälpfartyg. Bombens begränsade storlek medger fällning ”för hand”. Den begränsade laddningsvikten medger utnyttjande från små och långsamma fartyg. Från omkring 1970
utnyttjas bomben så gott som enbart för övningsfällning från helikopter.
Arméns tidtändare för hamnminesystemet F 24 råkar ha samma diameter som
sjb 45. Genom att ersätta bombens noskon med tändaren – som i det marina utnyttjandet kallas UVT 06, erhölls en möjlighet att fälla bomben på små vattendjup. Detta infördes mycket hastigt i slutet på 1980-talet när främmande undervattensverksamhet förekom i svenska skärgårdar.
Vapenbärare: För hand från hjälpfartyg, Från omkring 1973 kan bomben även
fällas från sjunkbombställ på lätta helikoptrar.
Beskrivning: Se bifogad ritning. Bara ett fast inställt djup på 22 m. DjupreSe ritning
glering genom fjädertryck.
Beskrivning: BESKRIVNING ÖVER FLOTTANS SJUNKBOMBMATERIEL,
1953. (CM H ord M 103 28/10 1953)
Sjunkbomben finns bevarad vid: Kommer att tillföras museer.
Särskild historik: Bomben ursprungligen avsedd för raketutskjutning 130 m.
Raketdelen framtogs i ett ex av Försvarets Forskningsanstalt (FOA). 1948 ifrågasätter FMV värdet av denna bomb och föreslår att raketutvecklingen avbryts.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sjb45

DATABLADET

(01-10-08)

Sjunkbomb modell:

Sjb M/50

Typ/varianter: Sjb 50 UVT 05
Tillverkningsår: 1959
Pris:
?
Utrangerad: Kastaren utrangerades under
1970-talet. Bomben är operativ.
Ant tillverkade: Ej tillgänglig uppgift
Totalvikt: 215 kg. Stommen L 875, D 450 mm.
Laddning: 105 kg trotyl
Tillverkare:
Operativt användningsområde: Ubåtsjakt. Bomben medger minskat detonationsavstånd mellan bomber i en salva jämfört med Sjb M/33. Högre bombvikt
innebär också högre sjunkhastighet. Bomben kan förses med undervattenständare UVT 05 för fällning på små djup.
Vapenbärare: Örlogsfartyg med fällare typ A, C, D eller E eller kastare M/33,
M/50. Från omkring 1980-talet huvudsakligen enbart rälsfällning.
Beskrivning: Jämförbar med Sjb M/33, men djupreglering sker genom fjädertryck i stället för vatteninströmning. M/50 har kraftigare plåttjocklek för att bättre kunna motstå detonationstryck från intilliggande bomb. Bombens tändare kan
Se ritning
bytas ut mot UVT 05 (UVT = undervattenständare).
Beskrivning: FLOTTANS SJUNKBOMBER. DEL: SJUNKBOMB 50 (KMF
1966)
Sjunkbomben finns bevarad vid: Operativ fördelning
Särskild historik:
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sjb50

DATABLADET

(01-10-09)

Sjunkbomb modell:

Sjb 51

Typ/varianter: Sjb 51 A och B
Tillverkningsår: Seriebeställning 1961
Pris:
?
Utrangerad:
Ant tillverkade: Ej tillgänglig uppgift.
Totalvikt: 180 kg. L 843, D 450 mm.
Laddning: 105 kg hexotonal.
Tillverkare: Elektronik/zonrör: AGA, Lidingö.
Operativt användningsområde: Ubåtsjakt med tung helikopter.
Vapenbärare: Hkp 4. Ställ med tre bombplatser på varje sida om hkp.
Beskrivning: Bomben utrustad med zonrör.
Beskrivning: BESKR SJUNKBOMB 51. 1995. M 7773-262981.
Minan finns bevarad vid: Operativ fördelning.
Särskild historik: 1957 lades ett utvecklingsuppdrag till AGA avseende aktiv aktändning av en sjunkbomb. Serieprototyp testas vintern 59/60. Under utvecklingen benämndes sjunkbomben Sjb 5. Bomben fick sitt elddop först under
1980-90-talet i samband med skarp ubåtsjaktverksamhet i svenska skärgårdsområden. Ett antal felfunktioner föranledde kraftfull översyn och modifiering samt
genomförande av ”modern” säkerhetsverifiering. Därefter har bomben fungerat
u a.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sjb51

(02-05-28)

Sjunkbomb modell:

Sjb 11

Typ/varianter: Lätt sjunkbomb.
Tillverkningsår: Slutet av 1960-talet.
Pris:
Utrangerad:

Operativ

Ant tillverkade: Ej tillgänglig uppgift.
Totalvikt:

60 kg. L 1000, D 240 mm.

Laddning:

48 kg hexotonal.

Tillverkare: Stommen: AC Mekan, Sollefteå. Laddning Lindesbergs industri
AB.
Operativt användningsområde: Ubåtsjakt med helikopter, främst mot optiskt
siktad ubåt.
Vapenbärare: Fällning från främst lätt helikopter med ställ för fyra bomber. Kan
även fällas från tung hkp med tillsatsring runt bomben.
Beskrivning: Bomben är enbart utformad som en för flygfällning anpassad
laddningsbehållare, fylld med sprängämne. I bombens bakdel finns ett urtag för
en undervattenständare, som under årens lopp successivt bytts mot nya konstruktioner för ernående av bättre chockhållfasthet. UVT 02 förorsakade en ytdetonation (ingen skada på hkp), UVT 03 klarade inte minsta sjb-avståndet.
UVT 04 blev den slutliga tändaren.
Se ritning
Sjunkbomben finns bevarad vid: Operativ fördelning.
Särskild historik:
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sjb11

DATABLADET

Datablad 9
Okända / ej fullföljda minor och projekt

Det har inte saknats intressanta minprojekt under åren. Flera
har enbart blivit ”prov och försök”, några har blivit prototyper,
men aldrig operativa – i en del fall beroende på bristande
ekonomi, i andra fall beroende på att projektet ej svarat mot
kraven eller kanske blivit allt för komplext. Några minor har
funnits på bild eller till och med i verkligheten, men har inte
kunnat spåras som operativa tillgångar.

HUVUDMENYN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

DATABLAD. OKÄNT/OIDENTIFIERAT, EJ
FULLFÖLJDA PROJEKT.
Förteckning

Mintyp

År

Foto

Okänd 3

1870-?

Ja

Nej

Handmina M/?

1880-?

Ja

Nej

Blockadmina M/12

1912

Nej

Ja, 2 st

LEON´s mina

1912

Nej

Ja

Breguet

1915

Ja

Ja

Strömina M/14

1914

Nej

Skiss

M/16 Fk-min

1916

Nej

Nej

M/18U Ubåtsmina

1918

Nej

Ja

M/19 Fk-mina

1919

Nej

Ja

Drivmina M/19

1919

Nej

Ja

?

Ja

Nej

1939-40

Ja

Nej

1953

Nej

Nej

1983
1980-90

Ja
Ja

Skiss
Nej

Okänd 2 Vx
Engelsk Ba-mina
Diana
F 25
FANNY
HUVUDMENYN

Ritning Övrigt

Bild på förankringen

Skiss på äldre mina.
Minan är ursprungligen engelsk, VK I.

HEM

Inneh Oid

(02-05-28)

Mina modell:

Okänd 3

Typ/varianter: Handmina enl Sjöhistoriska
museets FÖREMÅLSKORT Ö 9027.
Tillverkningsår: 1870-talet (? Se dock nedan)
Pris:
Utrangerad:
Troligen försöksmina
Ant tillverkade: Finns ej antalsregistrerad
Totalvikt:
Ankare:
Mina: H 620, D 395 mm
Laddning: ?
Tillverkare: ?
Operativt användningsområde:
Minfällare:
Beskrivning: Upptill svagt konisk med rörformigt läge för tändkolv av mässing.
Två rör på översidan står i förbindelse med tändkolvens tvenne sidohål. Spetsen
med skruvhål för ledarhylsa till ankartåget.
Minan finns bevarad vid: Vaxholms fästning minmuseum
Särskild historik: Bedöms vara försöksmodell av små mekaniska minor från
1870-talet enligt Sjöhistoriska museets FÖREMÅLSKORT Ö 9027. Kallas för
handmina, men kan inte jämföras med handmina typ M/91 och senare. Minan
har inte kunnat återfinnas i KrA ritningsunderlag. Överlämnad från Sthlm Mindepartement till Sjöhistoriska 1932. En motsvarande mina i bleckplåt finns också vid Vaxholms fästningsmuseum (SH Ö 9032).
Minan uppvisar mycket stora likheter (form, storlek, yttre konstruktion) med
minor, som finns i Immanuel Nobel´s patent från 1863. Möjligen skulle minan
kunna vara en försöksmodell för 1863 års Minkommitté. Bleckplåtsminan ovan
är skadad och skulle kunna ha utsatts för sprängförsök. Mina ”Okänd 3” har inte
närmare undersökts invändigt (likheter med Nobel´s förslag?). Med viss sannolikhet skulle denna mina kunna vara ett av Nobel´s minförslag!
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Okänd3

( 02-03-27)

Mina modell:

Handmina M/?

Typ/varianter: Handmina, sk vaktmina.
Tillverkningsår: 1880-tal (??)
Pris:
Utrangerad:
Ant tillverkade:
Totalvikt:
Ankare:
Mina: H 690, D 360 mm

Laddning:
Tillverkare:
Operativt användningsområde: Vaktminor användes för att bevaka och försvara
minfält (jfr senare ”Svephinder”).
Minfällare:
Beskrivning: Cylindrisk, järnplåt. I botten ankarvajer med spärrskiva och spärrhake samt tillhörande vev för uppvindning. Spärrhaken manövreras medelst en
smal vajer, varav endast en kort stump återstår. Översidan svagt kupig med läge
för tändkolv, elektrisk tändning.
Minan finns bevarad vid: Vaxholms fästning,
Särskild historik: Konstruktionen har inte kunnat återfinnas bland KrA ritningar,
varför modellen inte kunnat fastställas. Inga tillgångsregister har bokfört några
Vaktminor”. Minan överlämnad till Sjöhistoriska museet 1932 från ÖVS mindepartement (Sjöhistoriska, Föremålskort Ö.9.037). Likheten med M/91 och senare
handminor är påtaglig, även om denna är mindre.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

HandminaM_x

(02-10-19)

Mina modell:

M/12

Typ/varianter: ”Blockadmina”
Tillverkningsår: 1912
Foto saknas
Se bifogad ritning

Pris: 2 700 kr (en dyr mina för sin tid)
Utrangerad:
Ant tillverkade: 20 st. Nådde enbart försöksstadiet.
Totalvikt: 400 kg. H 1440, D 650 mm.
Ankare: Ankartross 100 m
Mina:

Laddning: 80 kg trotyl
Tillverkare: Konstruktör: Årfelt, KMF.
Operativt användningsområde:
Minfällare: Denna mina avsågs vara den första, som skulle utnyttjas av det nya
minfartyget Clas Fleming.
Beskrivning: Minan bestod av tre delar. Överst en flottör med strömslutare och
batteridel. 2 m under hängde laddningsbehållaren. Lodankare i huvudsak likt
M/08. När ett fartyg stöter emot flottören, skulle laddningsbehållaren svänga in
mot fartygsskrovet. Effekten av detonationen skulle bli effektivare än tidigare
minor eftersom laddningen inte omges av en behållare med luft. Urverk för armering o desarmering.
Minan finns bevarad vid: Kan ej återfinnas.
Särskild historik: Minan omnämnd i Minklubbsprotokoll 1923-03-23. Beskrivs
som ett tekniskt vidunder, som skulle kunna göra allt, men i verkligheten kunde
ingenting. Konstruktionen var allt för komplicerad. Utvecklingen övergick mot
mina M/14 i stället.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_12

DATABLADET

Nästa ritning

DATABLADET

(02-03-19)

Mina modell:

LEON

Typ/varianter: Drivmina
Foto saknas
Se bifogad skiss

Tillverkningsår: Konstruktion i början av
1900-talet. Prototyper beställda 1912.
Pris:
2 prototyper för 6 000 kr.
Utrangerad:
Ej serietillverkad.
Ant tillverkade: 2 st prototyper beställda i
Frankrike 1912 för demonstration i Toulon.
Totalvikt: ?
Ankare:
Mina:

Laddning: ?
Tillverkare: Konstruerad av kustartilleriofficeren Karl O Leon. Leon sålde tillverkningsrätten till ett franskt bolag, varför prototyptillverkning skedde där.
Operativt användningsområde:
Minfällare:
Beskrivning: Djuphållning med propeller. Minan har viss sjunkkraft. Med propellern drivs minan uppåt av en elektrisk motor (batteridrift). Motorns gång regleras genom en hydrostat, på vilken önskat mindjup inställs. Vid större djup
startar hydrostaten motorn, vid mindre djup slår hydrostaten ifrån motorn. Minan kommer därigenom att oscillera kring inställt mindjup. Sedan strömmen i
batteriet förbrukats, sjunker minan till botten.
Leons mina omnämns i svenska minläroböcker som exempel på en funktionsprincip för drivminor.
Minan finns bevarad vid: Finns ej
Särskild historik: Minan finns även beskriven i den engelska boken MINES;
MINELAYERS AND MINELAYING av Capt J S Cowie (informationen inhämtad av kd Andreas Jelgard vid besök i London 1999). Capt Cowie redovisar
”…Several foreign types of mines had been tried out during the previous years
(= åren före 1914), but none had beed adopted. The most noteworthy were the
Carbonit and the Leon…”
Efter 1912 har inte några ytterligare dokument påträffats. Inget underlag från
genomförda (?) prov i Frankrike föreligger. Fördjupad efterforskning i KrA har
dock ej gjorts. Kanske satte VK I stopp för vidare åtgärder? Något operativt system har dock inte tillförts Sverige.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Leon

DATABLADET

(02-10-14)

Mina modell:

Breguet

Typ/varianter: Förankrad mekanisk mina
Tillverkningsår: 1913
Pris:
Utrangerad:
Ej tillförd marinen
Ant tillverkade: 5 st (för Sverige)
Totalvikt: 360 kg
Ankare: 200 kg. Ankartross 100 m
Mina:
160 kg
Laddning: 62 kg bomullskrut
(Foto ur reklambroschyr)

Tillverkare: Vickers-Breguet i Frankrike
Operativt användningsområde: För okontrollerbara utsjömineringar
Minfällare: För fällning från flottans fartyg med minräls.
Beskrivning: Lodförankrad kontaktmina. Se bifogad ritning (KrA: KMF Minavd
Se ritning
H-handl 1913, EI;20).
Minan finns bevarad vid: Finns ej kvar.
Särskild historik: Denna mina tillhandahölls för prov av Eskilstuna Stålpressnings Aktiebolag. Den provades hösten 1913 i en brytningstid då endast sk
Handminor fanns som okontrollerbara minor för fällning från flottans fartyg.
Enligt provrapport från FC på logementsfartyget Freja var provet mycket lyckat
och FC föreslog anskaffning av minan efter vissa modifieringar (bl a ställde vår
lägre salthalt i havet jämfört med Frankrike till med vissa deplacementsproblem). Med denna mina skulle mintätheten enligt FC kunna bli så stor
att det inte var nödvändigt med strömineringar, som måste tillämpas med handminorna. Samtidigt var Blockadmina M/12 under utprovning, men FC Freja
ifrågasatte denna mintyp och förordade den franska. Men KMF Minavdelning
fann minan inte lämplig för svenska förhållanden och med skrivelse 24/7 1914
till Eskilstuna Stålpressnings AB meddelades:” ….efter genomförda prov visar
minan icke tillfredsställande resultat, särskilt vad avser minans tändande vid påstötning. KMF reflekterar inte på att inköpa minor av ifrågavarande typ.” (I stället tillkom blockadmina M/14.)
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Breguet

DATABLADET

(01-09-20)

Mina modell:

Str/14

Typ/varianter: Strömina

Foto saknas
Se bifogad skiss

Tillverkningsår: 1914
Pris:
För 9 prototyper erlades 4 200 kr
Utrangerad: Ej serietillverkad
Ant tillverkade: 6 oladdade + 3 laddade
Totalvikt: 295 kg
Ankare: 180 kg
Mina:
115 kg. L 1100, D 520
Laddning: 45 kg trotyl

Tillverkare: Konstruktion (i samråd med KMF:Minavd) och tillverkning: Eskilstuna Stålpressnings AB. Konstruktör: Gunnar Lindmark, fd torpedingenjör i
Stockholm. Ankare ingick ej i leverantörens åtagande (skulle tillverkas vid
ÖVS).
Operativt användningsområde: Enligt KMF skrivelse 21/7 1914 till HB Kfl inför kommande försök, anges: ”I ändamål att erhålla en för strömineringar hufvudsakligen från jagare, torped- och vedettbåtar lämplig mintyp af enklare, billigare och beträffande närliggande minors explosion motståndskraftigare konstruktion än den hos handminor tillämpade…”
Minfällare: Se ovan
Beskrivning: En ganska långsmal minstomme, något längre än handmina M/08.
Stommen har sex korrugeringar på livet. Mekanisk avfyrning i princip som på
mina M/14. Ankare skulle tillverkas av ÖVS, men för provserien utnyttjades
ankare från blockadmina M/12 (Bl/12).
Fullständigt ritningsunderlag till Str/14 finns i KrA, KMF Minavd Ink/Avg Hhandlingar 1914 (E1, Vol 22).
Minan finns bevarad vid: Finns ej.
Särskild historik: Denna mina utvecklades parallellt med blockadmina M/14 vid
Eskilstuna Stålpressnings AB. Konstruktionsmässigt föreligger många likheter.
Prov under hösten 1914 visade att konstruktionen var olämplig. Diametern borde ökas och därmed konstaterades att Bl M/14 lika gärna kunde användas.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Str_14

DATABLADET

(01-09-20)

Mina modell:

M/16

Typ/varianter: Förankrad kontaktmina
Tillverkningsår: 1916
Foto saknas

Pris:
Utrangerad:
Ant tillverkade: 6 prototyper
Totalvikt:
Ankare:
Mina:

Laddning: 60 kg trotyl
Tillverkare: Konstruktion KMF Minbyrå, ing Årfelt
Operativt användningsområde: Kust-/utsjömineringar
Minfällare: Fartyg med minräls
Beskrivning: Kan ej återfinnas
Minan finns bevarad vid: Finns ej.
Särskild historik: Av minklubbsprotokoll 49-01-11 framgår att M/16 var snarlik
M/14 (lite större laddning). 1917 föredrogs vid en minriksdag ett alternativ till
M/16. Församlingen ansåg att den nya minan var att föredraga. Denna nya mina
blev M/18 och M/16 genomfördes aldrig.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_16

(01-09-20

Mina modell:

M/18U

Typ/varianter:

Foto saknas.
Se bifogad ritning

Tillverkningsår: 1918
Pris:
Utrangerad: Ej serie
Ant tillverkade: Ett par provminor
Totalvikt: 520 kg
Ankare:
Mina:

Laddning: 75 kg trotyl
Tillverkare: (Minverkstaden i Stockholm???)
Operativt användningsområde: För ubåtsfällning
Minfällare: Richsons minubåt. 40 minor i tunnlar på däck med räls.
Beskrivning: Hydrostatförankring
Minan finns bevarad vid: Finns ej.
Särskild historik: Den första svenska ubåtsminan. Avsedd för Mdir Richson´s
minubåt. Båten blev aldrig tillverkad, emedan den då nytillträdde inspektören
för ub-vapnet, Kmd Gisiko, av alla krafter motarbetade projektet då han ansåg
att det var allt för farligt att ha minor på däck.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M_18U

DATABLADET

Nästa ritning

DATABLADET

( 01-09-25)

Mina modell:

M/19

Typ/varianter: Förankrad kontaktmina,
75 m M/19
Foto saknas
Se bifogad ritning

Tillverkningsår: Konstruktion 5/5 1919
Pris:
Utrangerad:
Ant tillverkade: Ej fullföljd. Prototyp provad 1920.
Totalvikt: Vikt ? H 1318, D 750 mm.
Ankare: Provfällning på 200 m djup.
Mina:

Laddning: 75 kg trotyl
Tillverkare: Konstruktion KMF, E Årfelt
Operativt användningsområde:
Minfällare: Konstruerad för Clas Fleming
Beskrivning: Underlag saknas
Minan finns bevarad vid: Finns ej
Särskild historik: Minan omnämns i KMF handlingar från 1920 vid KrA. Enda
tekniska underlag är bifogad ritning från KrA. Minan synes vara en förstorad
efterföljare till M/18.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

75mM_19

DATABLADET

( 01-09-25)

Mina modell:

d.m M/19

Typ/varianter: Drivmina
Foto saknas
Se bifogad ritning

Tillverkningsår: Projekt 1919
Pris: Utrangerad: Ant tillverkade: Ej fullföljt. Prototyp??
Totalvikt:
Ankare:
Mina: L 1250, D445 mm.

Laddning: 50 kg trotyl
Tillverkare: Konstruktion: KMF, ing Hök
Operativt användningsområde:
Minfällare:
Beskrivning: Djuphållning sker genom att minans deplacement med hjälp av en
hydrostat (mm, mm!) varieras automatiskt kring ett inställt mindjup. När automatiken förlorar sin drivkraft, sjunker minan till botten.
En kortfattad beskrivning av djuphållningsfunktionen finns i LÄROBOK I
MINTJÄNST FÖR FLOTTAN, Del 1, Minor (MTL:1) 1951
Minan finns bevarad vid: Finns ej
Särskilt historik: Drivminor har varit under diskussion vid ett flertal tillfällen
under 1900-talet. Såväl förespråkare som motståndare har funnits. Ett antal konstruktioner har tagits fram. Senast under VKII. Men några operativa system har
inte återfunnits. Risken för egna fartyg har sannolikt varit huvudanledningen till
att inget projekt genomförts. (Jfr dock mina M/F:7).
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

d.m.M_19

DATABLADET

( 02-02-05)

Mina modell:

Okänd 2 Vx

Typ/varianter:
Tillverkningsår:
Pris:
Utrangerad:
Ant tillverkade:
Totalvikt:
Ankare:
Mina: D 960 mm.
Laddning: 60 kg
Tillverkare: Engelskt ursprung

Operativt användningsområde:
Minfällare:
Beskrivning: Sfärisk mina med dubbelnitat liv. 86 nitar i dubbla rader. En rad
med 32 nitar i minans undre del. Tre lyftöglor i minans övre del.
Minan finns bevarad vid: Vaxholms fästning och Marinmuseet.
Särskild historik: Denna minas (eventuella) utnyttjande i Sverige har inte kunnat spåras. Minan har inte kunnat återfinnas i någon form av tillgångsregister.
Minan på bilden ovan finns vid Vaxholms fästningsmuseum, stående på ett
(sannolikt svenskt) ankare, som den inte riktigt synes vara avsedd för. En mina
finns utställd på Marinmuseet i Karlskrona (tillhör Sjöhistoriska museet, nr
8656) och beskrivs som ” Mina, engelsk, 1914 – 18. Inköpt av fiskare Charles
Johansson, Stockvik, Tjörn 1940 för 150 kr”.
Minan har engelskt ursprung. Den beskrivs i en rapport till Flottans Station i
Stockholm 12/5 1915 med rubrik ”Fotografier över funna utländska minor”.
Två varianter redovisas: En med hävstångsutlösning och en med pendelutlösning. Minorna återfinns i Handbok för Oskadliggörande av Minor (HOM 1944)
med nummer M/U:5 och M/U:6. Rapporten är översänd till KMF 21/1 1927.
Marinmuseet har även en kopparmodell i skala 1:10 av en liknade mina (Stötmina, modell. Från 1800-talets senare del. K 11794). Motsvarande mina finns i H
Wrangel´s bok ”Svenska flottans bok” från 1898, sid 153 –154.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Okänd2Vx.

Okänd 2 Vx
Någon svensk version av den ursprungligen engelska minan från VK II har inte
kunnat återfinnas, vare sig bland ritningar eller bland förrådsredovisningar.
Trots detta förefaller det troligt att minan – åtminstone i några exemplar - använts i Sverige. Konstruktionen är säregen med den dubbla nitraden i minans liv.
Den enda påträffade svenska minan med antydan till en mycket snarlik konstruktion (nedan) finns i Herman Wrangels bok ”Svenska flottans bok” från
1898. Minan vid Vaxholms fästningsmuseum är dock med största sannolikhet
inte densamma som i boken.

DATABLADET

( 01-09-25)

Mina modell:

Engelsk Bottenavståndsmina
Typ/varianter: Bottenavståndsmina. MK 1 - 4
Tillverkningsår: Omkr 1939-40
Pris:
Utrangerad:

Ant tillverkade:
Totalvikt: C:a 700 kg. L 2920, D 450 mm.
Ankare: Mina:
Apparatdel c:a L 650 mm.
Laddning: c:a 300 kg (trotyl??)
Tillverkare: England
Operativt användningsområde: Offensiva mineringar på djup < 35 m.
Minfällare: Flygplan
Beskrivning: Bottenavståndsmina med magnetiskt induktionsorgan (spole L
1350 alt 1480 mm). Fallskärm för flygminfällning. Stegverk infördes senare
samt tidsfördröjning mellan efterföljande upprepade påverkan (från programmerade svep).
Beskrivning: ASEA TM 4459, 23/1 1941.
Minan finns bevarad vid: Sjöhistoriska museet
Särskild historik: En mina överlämnades 1940 av tyska marinledningen till Sverige (minan på Sjöhistoriska?). En delegation från IMV (Kmd Muhl, Lt Taube,
professor Weibul) tog hösten 1940 del av konstruktionen i Tyskland. KMF och
ASEA i Västerås utvärderade minan och dess konstruktion lades till grund för
utveckling av mina M/F:9 – Sveriges första bottenavståndsmina. Senare under
VKII tappades ett antal vidareutvecklade minor av denna typ från engelska
bombplan när de flög över Skåne mot tyska farvatten. Minorna omhändertogs av
Minbyrån (bl a Grandin – senare amiral och chef för FMV Marinmateriel) och
utnyttjades för vidareutveckling av M/F:9.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Eng Ba

( 01-10-01)

Mina modell:

”Diana”

Typ/varianter: Bottenavståndsmina
Foto och
ritning saknas

Tillverkningsår: Prototyp 1953
Pris: 6 attrapper: 24 000 kr
2 kompletta ”Diana”: 23 000 kr.
Seriepris beräknat till 12 000 kr/st
Utrangerad:
Ant tillverkade: Serie genomfördes ej
Totalvikt:
Ankare:
Mina: Vikt 900 kg. L 2290, D 750 mm.

Laddning: 600 kg hexotonal
Tillverkare: ASEA i Västerås. Formgivning (flyganpassning) SAAB, Linköping.
Operativt användningsområde: Offensiva mineringar.
Minfällare: Det under utveckling varande flpl 32 (Lansen).
Beskrivning: Konstruerat för fällningshastighet 300 m/s och höjd 50 m. Samma
minsensorfunktion som M/F:15 med passiv väckning och aktiv akustik.
Minan finns bevarad vid: Finns ej.
Särskild historik: Det nya flpl 32 ställde fyra gånger hårdare krav på flygfällning
än tidigare minor (M/F:9). Detta skulle innebära omfattande utprovning, vilket
skulle ta lång tid. KMF anmälde att med omprövning och revidering av kraven,
skulle ett alternativt projekt ”Fylgia” kunna tas fram.
Ursprunglig benämning av projektet var ”Eleonora”, men namnets koppling till
minan avslöjades (genom slarv), varför projektnamnet ändrades till ”Diana”.
Konstruktion och utvecklingsarbete var beställt fram till 1/7 1954. Totalt satsades 130 000 kr. Projektet läggs ner 1955 (orsak okänd – för dyrt?).
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Diana

( 01-09-25)

Mina modell:

F 25

Typ/varianter: Bottenavståndsmina. F 25
A och B
Tillverkningsår: Enbart projekt 1980 – 83.
Pris:
Utrangerad:
Ant tillverkade: Enbart prototyper
Totalvikt: c:a 300 kg
Ankare:
Mina:
Laddning: F25A 200 kg hexotonal, F25B 100 kg hexotonal.
Tillverkare:
Operativt användningsområde: Strandförsvarsmina med större laddning än den
gängse på 100 kg.
Minfällare: Fartyg med eller utan minräls.
Beskrivning: Bottenavståndsmina med multipla sensorer. Hölje för optisk och
Se ritning
akustisk maskering för att försvåra minjakt.
Minan finns bevarad vid: Endast hölje finns kvar.
Särskild historik: Fortsatt anskaffning av mina F 23 inställdes och resterande
beställning såldes till armén som hamnmina F 24. Frigjorda pengar omfördelades till projekt F25. 1983 ströks projektet av CM och pengarna omfördelades till
modernisering av F 19 till F 19G. Sedan ströks det projektet också!
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F25

DATABLADET

(04-11-22)

Mina modell:

FANNY

Typ/varianter: Förankrad avståndsmina, som skulle blivit F 9.
Tillverkningsår: Projekt omkring 198090
Utrangerad: Ej serietillverkad
Antal tillverkade: Några fällningsprototyper
Totalvikt:
Ankare:
Mina:

850 kg
470 kg
380 kg

Laddning: Motsvarande 200 kg hexotonal
Tillverkare: Fällningsprototyper tillverkade av SA Marine, Landskrona
Operativt användningsområde: I utsjömineringar med dold minfällning från
ubåt med mingördel
Minfällare: Ubåt med mingördel eller från övervattensfartyg med minräls
Beskrivning: Särskilt anpassad för att fällas från samma mingördel för ubåtar
som bottenavståndsmina F 80. Minan avsågs förses med flera olika typer av sensorer och med digital elektronik – en vidareutveckling av elektroniken i F 80.
Grunden för minans mekaniska uppbyggnad var den förankrade minan F 8.
Minan finns bevarad vid: Sannolikt skrotades prototyperna i början av 2000talet i anslutning till att firma SA Marine AB upphörde.
Särskild historik: Mingördelprojektet för ubåtar under 1980 – 90-talet omfattade
dels en bottenavståndsmina F 80 (BA ny = BANNY, senare BUNNY), dels en
förankrad avståndsmina (FA ny = FANNY alt FUNNY). Mina F80 beslutades
och genomfördes, men FANNY levde länge i ekonomisk ovisshet. För gördelns
utveckling var det dock nödvändigt att prova även en förankrad mina. Sedan
prototypgördeln färdigställts och provats i realistiska övningar, lades gördelprojektet ”på is” under 1990-talet av bland annat ekonomiska skäl. Av samma skäl
har inte heller projekt FANNY genomförts. FA ny skulle ha blivit mina F 9.
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FANNY.doc

Minbilder
För de minor där fotografier återfunnits eller nya tagits, följer här
en sammanställning. Klicka på respektive kategori för bilder:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minor till och med 1869
Minor från och med 1870 till och med 1901
Rörliga minor
Förankrade okontrollerbara minor och svephinder från och
med 1902 (Flottans minor)
Okontrollerbara bottenavståndsminor från och med 1940
(Flottans minor)
Kontrollerbara flytminor från och med 1902 (KA minor)
Kontrollerbara botten(avstånds)minor från och med 1902
(KA minor)
Sjunkminor / sjunkbomber
Okända/oidentifierade eller ej fullföljda projekt

HUVUDMENYN

Minor till och med 1869
(Klicka på respektive mina för större bild eller fler bilder = f)

Ostermans mina 1831

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

f

Mina av Nobels
konstruktion 1863(?)

Glasminor 1864

HEM

HEM

Nästa foto

HEM

HEM

HEM

HEM

Minor 1870 till och med 1901
(Klicka på respektive mina för större bild eller fler bilder = f)

M/70 125 kg

Pietruskis
mina

M/70 250 kg

M/72 större

M/79, M/89,
M/00 (snarlika)

M/72 mindre

M/87, M/00

M/70 300 kg

M/70 Flyt (liten) (?)

M/76-77 no 1-2
M/01 m fl typer

Handmina
30 m M/ 91

M/76 no 3
M/01 no 3

Handmina
30 m M/01

M/70 Flyt 297 kg

f

M/77 no 3

145 m M/01
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HEM

HEM

HEM

HEM

HEM

HEM

HEM

HEM

HEM

HEM

Nästa bild

HEM

HEM

HEM

HEM

HEM

HEM

HEM

Rörliga minor

(Klicka på respektive objekt för större bild eller fler bilder = f)

Släpmina typ Harwey. Större och mindre. 1871

f

Stångmina M/82,
större

Fransk släpmina. 1876
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Stångmina M/82,
mindre

Nästa foto

HEM

Nästa foto

HEM

HEM

HEM

HEM

HEM

Förankrade minor från 1902. Flottan
(Klicka på respektive mina för större bild eller fler bilder = f)

Handmina Fl + KA
50 m M/08

M/F:1

M/F:14 f

f

M/14

M/F:2

F6
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M/18

M/22

M/F:4 f
(fd M/24)

M/F:3

F8

f

F 10

M/25

M/31

M/F:5

M/F:11

f

Sprängboj
M/45

M/32

f

M/F:13 f

Svephinder
F 102
F 103

HEM

HEM
Nästa foto

HEM

HEM

HEM

HEM

HEM

HEM
Nästa foto

HEM

HEM
Nästa foto

HEM

HEM

HEM

HEM
Nästa foto

HEM

HEM

Nästa foto

HEM

HEM

HEM
Nästa foto

HEM

HEM
Nästa foto

HEM
Nästa foto

HEM
Nästa foto

HEM

HEM

HEM
Nästa foto

HEM
Nästa foto

HEM

HEM
Nästa foto

HEM

HEM

HEM

HEM

Bottenavståndsminor från 1940. Flottan
(klicka på respektive mina för större bild eller fler minor = f)

M/F:7 f
(LYDIA)

M/F:16 (ULRIKA)

M/F:21

F 66

M/F:17

f

F 43
F 42

F 63

F 23

F 22

F 41
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M/F:19

F 24

F 80

f

HEM
Nästa foto

HEM
Nästa foto

HEM

HEM

HEM

HEM

HEM

HEM

HEM
Nästa foto

HEM

HEM

HEM

HEM
Nästa foto

HEM

HEM

HEM

HEM

Nästa foto

HEM

HEM

Kontrollerbara flytminor. KA
(Klicka på respektive mina för större bild eller fler foto = f)

M/14

M/K:1

M/18 K

f
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M:K 4

M/20

M/22

M/K:5

M/25 K

K 11

f

M/31 K

K 13

HEM

HEM

HEM

HEM

HEM

HEM

HEM

HEM
Nästa foto

HEM
Nästa foto

HEM
Nästa foto

HEM

HEM

HEM

HEM

Nästa foto

HEM

HEM

Kontrollerbara botten(avstånds)minor. KA
(Klicka på respektive mina för större bild eller fler bilder = f)
f)

M/K:2

f

M/K:3

K 10

f
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M/K:6

K 12

f

K9

K 14

f

HEM
Nästa foto

HEM
Nästa foto

HEM

HEM

HEM
Nästa foto

HEM

HEM
Nästa foto

HEM

HEM
Nästa foto

HEM
Nästa foto

HEM

HEM
Nästa foto

HEM

HEM

Sjunkminor / sjunkbomber
(Klicka på respektive objekt för större bild eller fler bilder = f)

Sjunkmina
M/24

Sjunkbomb M/50
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Sjunkbomb
M/33
f

Sjunkbomb 51

Sjunkbomb 33 mod

Sjunkbomb 11

Sjb
M/45

HEM

HEM
Nästa foto

HEM

HEM

HEM

HEM

HEM

HEM

Okända/ej fullföljda minprojekt
(Klicka på respektive mina för större bild eller fler bilder = f)

Handmina? Försöksmina efter
Nopbels konstruktion 1860-70?

Handmina (?)
eller vaktmina (?)
omkr 1880

Engelsk Ba-mina MK 1 – 4 erhållen
från Tyskland 1940
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Mina från Breguet
för prov 1013

Prototyp F 25 1983

Engelsk mina från
VK I i svensk tillämpning?

Fa mina Ny, FANNY. Försöksmina för utveckling av
mingördel 1980 – 90.
f

HEM

HEM

HEM

HEM

HEM

HEM

HEM

Nästa foto

HEM
Nästa foto

HEM
Nästa foto

HEM

MINBÄRARE
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
*
*
*
*
*
*
*
*
HUVUDMENYN

Introduktion
Stångminbåtar
KA handminefartyg och
ångkranpråmar
Minutläggare (MUL)
Minfartyg
Minubåtar
Mintransportfartyg
Flygplan

Minbärare
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. Förutom marinens stamfartyg har såväl isbrytare
och sjömätare som åtskilliga civila fartyg uttagits som HM – hjälpminfartyg.
Det har känts angeläget att i anslutning till den historiska presentationen av våra sjöminsystem åtminstone presentera en enklare sammanställning av våra stamminbärare
(hjälpminfartyg är således inte med). Sammanställningen gör inte anspråk på att vara
inträngande eller fullständig vad avser data, ritningar och historik – detta skulle kräva en
särskild forskningsinsats. Presenterade data är i många fall hämtade från Marinkalender
eller andra fartygssammanställningar, varför uppgifterna inte alltid kommer från en ursprunglig källa. Det kan alltså finnas en del felaktiga sifferuppgifter. Men omfattningen
av plattformar torde stämma med verkligheten.
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. Ett stort tack
till alla som varit mig behjälpliga med detta och givit mig tillstånd att utnyttja bilderna.

Några särskilda källor för ytterligare information om svenska örlogsfartyg:
Stig Elgfelt, FMV 1976: Förteckning med data över flottans och kustartilleriets fartyg.
Kmd Bengt Forssbeck: Från Ingegerd till Visby. Svenska örlogsfartyg under 140 år.
Gustaf von Hofsten/Jan Waernberg: ÖRLOGSFARTYG
Lennart Törnberg, FMV: Sammanställning och presentation av marinens fartyg och deras beväpning.
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Stångminbåtar
(Klicka på respektive typ för bild(er) / ritning)

Typ

LxBxD

Fart Ton

(Minbåt, projekt)

L 29 fot

Spring

21 x 2,5 x 0,7

5,3

Minbåt 2

15 x 2,7 x 1,0

Minbåt 3 - 7

20,5 x3,6 x1,3
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År

Anm

1869

"Minbåt af jern för handdrift"

12

1875 - 1899

Inköpt från England

12

7

1877 - 1886

Minbåt 2 - 7 är svensktillverkade,

20

9,5

1877 - 1886

pris c:a 30.000 kr. N:o 7 vattenstråldrift

STÅNGMINBÅTAR

STÅNGMINBÅTAR

KA handminefartyg och ångkranpråmar
(Klicka på respektive typ för bild(er) / ritning)
Typ

LxBxD

Ton Fart

År

Anm

Handminefartyget Gunhild

33 x 6,7 x 2,4

158

8,6

1892 – 1918

Fd kanonångslup från 1863. Minsprängd 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
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HANDMINEFARTYG

ÅNGKRANPRÅMAR

Fotoöversikt

Nästa bild

Fotoöversikt

Fotoöversikt

Fotoöversikt

Nästa foto

Fotoöversikt

Fotoöversikt

Fotoöversikt

Nästa foto

Fotoöversikt

Nästa foto
Fotoöversikt

Fotoöversikt

Fotoöversikt

Fotoöversikt

Fotoöversikt

Minutläggare
Typ

LxBxD

Ton

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 -

Serien genomgick omfattande moderni-

MUL 13 Kalmarsund

"-

"-

"-

1953 -

sering omkring 1990 som ersättning för

MUL 14 Alnösund

"-

"-

"-

1953 - 1996

inställd, ny serie.

MUL 15 Grundsund

"-

"-

"-

1953 -

MUL 16 Fårösund

"-

"-

"-

1953 - 1992

MUL 17 Skramsösund

"-

"-

"-

1953 - 2002

MUL 18 Öresund

"-

"-

"-

1956 -

MUL 19 Barösund

"-

"-

"-

1956 -

MUL 20 Furusund

32,4 x8,4 x1,7

216

11,5

1983 -

Prototyp för ny serie. Serien inställd.

500-båt nr 501

14,6 x4,2 x0,9

14

1969 - ?

Prototyp för ny serie för minsystem M 6

500-båt nr 502 - 516

16 x 4,3 x 0,8

18

1973 - 1995

Stridsbåt 90 H

15,9 x3,8 x0,8

15
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Fart

>35

År

1995 -

Anm

Namnändring till Fårösund 199?

Anpassade för minsystem M 9

MUL fotoöversikt

MINUTLÄGGARE
(Klicka på respektive foto för större bild eller ev fler bilder)

MUL 10

MUL 14 ALNÖSUND

MUL 18 ÖRESUND

MUL 11 KALVSUND

MUL 12 ARKÖSUND

MUL 13 KALMARSUND

MUL 15 GRUNDSUND

MUL 16 FÅRÖSUND

MUL 17 SKRAMSÖSUND

MUL 19 BARÖSUND

MUL 20 FURUSUND

Enheter för RÖRLIGA MINSYSTEM

MINUTLÄGGARE

Minarbetsbåt 500-båt

Stridsbåt 90 H

Fotoöversikt

Nästa foto

Fotoöversikt

Nästa foto

Fotoöversikt

Fotoöversikt
Nästa foto

Fotoöversikt

Fotoöversikt

Fotoöversikt

Fotoöversikt

Fotoöversikt

Fotoöversikt

Nästa foto

Fotoöversikt

Nästa foto

Fotoöversikt

Fotoöversikt

Fotoöversikt

Nästa foto

Fotoöversikt

Fotoöversikt

Fotoöversikt

Nästa foto

Fotoöversikt

Nästa foto

Fotoöversikt

Nästa foto

Fotoöversikt

Fotoöversikt

Nästa foto

Fotoöversikt

Nästa foto

Fotoöversikt

Fotoöversikt

Minfartyg
Typ

LxBxD

Ton

Fart

55,8 x8,2 x2,9
80 x 10,4 x 4,3

609
1 640

"-

86 x 10,4 x 4,3

1 735

M 01 Älvsnabben

102 x13,6 x4,9

4 250

13

(Projekt Älvsborg)

100 x

2 000

25

M 02 Älvsborg

92,4 x14,7 x4

2 650

17

1971 - 1997

Tillika ubåtsdepåftg. Säld till Chile 1997

M 03 Visborg

"-

"-

"-

1976 - 1999

År 1999 stabs- o lagftg för ytattackflottilj

M 04 Carlskrona

105,7 x15,2 x4

3 150

20

1982 -

Tillika kadett-/långresefartyg
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1907 - 1924
1914 - 1939

Anm

Handminefartyg Edda
Clas Fleming
efter ombyggnad

13,6
20

År

Fd 1 kl kanonbåten Edda från 1881
Minkryssare. Omfattande mod 1939 - 40

1940 - 1959
1943 - 1984

Benämndes minkryssare, senare minfartyg
Byggnation påbörjad. Avbeställd 1958.

Minfartyg fotoöversikt

MINFARTYG
(Klicka på respektive foto för större bild eller ev fler bilder)

Handminefartyget EDDA

Minkryssaren HMS CLAS FLEMING

M 01 HMS ÄLVSNABBEN

Projekt ÄLVSBORG 1958

M 02 HMS ÄLVSBORG
MINFARTYG

M 03 HMS VISBORG

M 04 HMS CARLSKRONA

Fotoöversikt

Nästa foto

Fotoöversikt

Fotoöversikt

Nästa foto

Fotoöversikt

Nästa foto

Fotoöversikt

Fotoöversikt

Nästa foto

Fotoöversikt

Nästa foto

Fotoöversikt

Nästa foto

Fotoöversikt

Fotoöversikt

Fotoöversikt

Fotoöversikt

Fotoöversikt

Nästa foto

Fotoöversikt

Nästa foto

Fotoöversikt

Nästa foto

Fotoöversikt

Nästa foto

Fotoöversikt

Nästa foto

Fotoöversikt

Minubåtar
Typ

LxB

Ton

År

Anm

(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

"-

"-

"

"-
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MINUBÅTAR siluetter

MINUBÅTAR

VALEN

1925 – 1944

DELFINEN 1934 – 1953

NORDKAPAREN 1934 –1953

SPRINGAREN 1934 - 1953

NEPTUN

1942 - 1966

NAJAD

1942 - 1966

NÄCKEN

1942 - 1966

MINUBÅTAR fotoöversikt

MINUBÅTAR
(Klicka på respektive foto för större bild)

Richsons
minubåt
Projekt 1915

HMS VALEN 1925 - 44

HMS DELFINEN 1934 - 53

HMS NORDKAPAREN 1934 - 53

HMS NAJAD 1942 - 66

HMS NÄCKEN 1942 - 66

MINUBÅTAR

Mingördelprojekt 19801980-9090-talet

HMS SPRINGAREN 1934 - 53

HMS NEPTUN 1942 - 66

Fotoöversikt

Fotoöversikt

Fotoöversikt

Fotoöversikt

Fotoöversikt

Fotoöversikt

Fotoöversikt

Fotoöversikt

Fotoöversikt

Nästa foto

Fotoöversikt

Mintransportfartyg
Typ

LxBxD

Ton Fart

År

Anm

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

Fällaren

"-

"-

"-

1941 - 1991

(Klicka på respektive foto för större bild eller ev fler bilder)
Foto har ej återfunnits.
Ritn från KrA: Marinförv
Skeppsbyggn.avd
1908, J17, volym 4
MINA
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MINÖREN

FÄLLAREN

MINTRANSPORTFARTYG

MINTRANSPORTFARTYG

Nästa foto

MINTRANSPORTFARTYG

MINTRANSPORTFARTYG

Nästa foto

MINTRANSPORTFARTYG

Flygplan
Typ

År

Mintyper

T2

1941 - 1943

Minor M/F:7 och M/F:9 (mest fälln.prov)

B3

1944 - 1948

Minor M/F:7 och M/F:9

T 18 B

1947 - 1956

Minor M/F: 9

(Klicka på respektive foto för större eller ev fler bilder)

Flygplan typ T 2
Utnyttjades under en kortare
tid, främst för utprovning av
flygminfällning av mina M/F:7
och M/F:9

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Flygplan typ B 3
anpassades för fällning av
mina M/F:7 och M/F:9

Flygplan typ T 18 B
anpassades för fällning
av mina M/F:9

FLYGPLAN

Nästa foto

FLYGPLAN

FLYGPLAN

Nästa foto

FLYGPLAN
Nästa foto

FLYGPLAN

FLYGPLAN

Sida 1

Förteckning över granskade dokument
Arkiv/samling, namn

År

Seriesignum

Volym

Handling

KRIGSARKIVET:
Skrivelser, öppna och hemliga
Generaladj för Flottan
Förv av Sjöärenden Plenum
Marinförv. Minavd
Marinförv. Minavd
Marinförv. Minavd
Marinförv. Minavd
Marinförv. Minavd
Marinförv. Minavd
Marinförv. Minavd
Marinförv. Minavd
Marinförv. Minavd
Marinförv. Minavd
Marinförv. Minavd
Marinförv. Minavd
Marinförv. Minavd
Marinförv, Minavd
Marinförv, Minavd
Marinförv. Vapenavd
Marinförv. Vapenavd
Marinförv. Vapenavd
Marinförv. Vapenavd
Marinförv. Vapenavd
Marinförv. Vapenavd
Marinförv. Vapenavd
Marinförv. Vapenavd
Marinförv. Inköpsavd
Marinförv, Skeppsbyggnadsavd
Sthlm örlogsvarv Artdep
Sthlm örlogsvarv Mindep
Sthlm örlogsvarv Mindep
Marinkommando Syd, Stabsexp
Insp för Minväsendet
Marinstaben Exp
Marinstaben Exp
Chefen för marinen, Sekt 3, Infavd
Arme-, Marin- och Flygfilm

1808
1814-77
1863-86
1894-1907
1912
1914
1921
1925-27
1926-31
1938-39
1939
1941
1941
1942-44
1952
1916-39
1926-42

Ankomsthandl 1808 (G af Klint´s minförslag)
CI a
ÖI
EI
EI
EI
EI
CI
EI
CII
BI
EI
BI
BI
EI
DI
A
BI
BI
CI
CII
BI

Prov m Nobel-minor 1863-64
1, 2
Kommittéhandlingar
1-6
Ink o avg Hemliga skrivelser
18
Ink o avg Hemliga skrivelser
21-25
Ink o avg Hemliga skrivelser
52 - 54
Ink o avg Hemliga skrivelser
Diarie o register Ink o Avg skrivelser
65 - 74
Ink o avg Hemliga skrivelser
6
Diarie avg Hemliga handlingar
1, 2
Avgående Hemliga skivelser
92-94
Ink Hemliga skrivelser
jan - dec
Avgående Hemliga skivelser
7 - 11
Avgående Hemliga skrivelser
118-123
Ink Hemliga skrivelser
Liggare över upphandlingar
1 bunt
Öppna upphandlingsprotokoll
41-45
Koncept huvudserien
1944-49
1-3, 4 - 18 Koncept avg Hemliga skrivelser
1952
9
Diarie ink o avg H-skr
1950-59
1-8
Diarie avg H- handlingar
1950-53
19-40
Avgående Hemliga skivelser
1952
124,128,136 Ink H-skrivelser
1955-59
BI
46-73
Avgående Hemliga skivelser
1960
BI
74 - 80
Koncept avg Hemliga skrivelser
1913-1950
CIII
1
Reg. över kontrakt
1945
EV a
8
Kontrakt löpnr 71-130
1862-65
EI
7
Ink skrivelser
1873-82
E
1
Ink skrivelser
1873-90
B
1-6
Avgående skrivelser
1943
FII
5
Marinmaterielkatalog KA
1941
F
7, 8
1941
B VI
36
1955-62
CXXI
1
Diarie ink o avg skr vid Torp- o mintjänstavd
K1a
Låda 1,8,9,12 Registerkort marinens fartyg
1952
KrA foto acc 1952/XV
AMF 08.001-993 Flyg (pärm 7:I, 7A:I-II) samt
09.001- Flygpl.typer (pärm 7B)

FÖRSVARETS MATERIELVERK:
Kvalificerat hemliga handlingar ur FMV KH-arkiv
Marinförv. Vapenavd
1950-62 SMF (svarta) diarium
RIKSARKIVET
Kommerskollegium Huvudarkivet
1864
E XVII e a
33
KUNLIGA BIBLIOTEKET:
Post i Inrikes tidningar
4/5 1864
VADSTENA LANDSARKIV:
Motala verkstad
1928 - 35 Kartong F:3
A:11, A:12
ANDRA DOKUMENT
FLOTTANS MINKLUBB arkiv:
ABB (fd ASEA) Västerås

1912-50
Protokoll
TM 4484, 28/8 1941

Diarium för KH handlingar
Paten 6. Ritningar ingående i Nobel´s patent
Nobel´s patent, beviljat 12/3 1864
Mintillverkning vid Motala verkstad
Protokoll över föredrag och diskussioner
Samlingspärm för utveckling av M/F:7, M/F:15
Magnetiskt horn.

(Sammandrag av innehållet i ovan granskade dokument finns sammanställt i särskild pärm hos författaren)
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Förteckning över granskade dokument
Arkiv/samling, namn

År

Seriesignum

Volym

Handling

Marinens ritningar

1875

B157

Box 1

Ritning Ångkranpråm

Marinens ritningar

1899

B 27

Box 1

Ritning Gunhild. Ritn nr 17;1-2

Marinens ritningar

dec-11

B158

Box 1

Ritning Ångkranpråm 9

Marinens ritningar

1867+1875

B89

Box 1

Projekt till minbåt samt minbåt Spring

E
JI

E Minor
1,2,3,4,5
omslag 5

KRIGSARKIVET:
RITNINGAR

Marinens ritningar, Pärm 492 G
Marinens ritningar, Pärm 516 E
Ritningar över minor, Pärm 93:B3
BÖCKER
Krigsarkivets bibliotek

S dag 6
1893

1880

""""""""""""S dag 7
SbSv:cdz
Sb.04.Svs

1880

Sb.04.Sva

1879

Sb.04.Svn

1944
1942
1943
1942

Accnr H1910
Accnr H5742
Accnr H1913
Accnr H1912
Accnr H1912
Accnr H1911
Accnr H5766
AccnrH(???)
Accnr H5754
Accnr H5755
Accnr H5760
Accnr H5773
Accnr H 5759

1898
1953
SÄRSKILDA SKRIFTER OCH BÖCKER
Carl August Ehrensvärd
Gustav Ahrne

1783
1949

Kommendör Fredrik Taube:

1948

Tidskrift i Sjöväsendet

"""""-

1952
1966
1968
1969
1971

Tidskrift i Sjöväsendet
KrVA handlingar
1.häftet
KrVA handlingar
6.häftet
AKTUELLT fr marinmusei vänner
Kungl Örlogsmannasällskapets
minnesskrift 1771 - 1971

Kmd F Taube och övlt Bo Björnbom
Kommendörkapten C G Fransén
"Fänrik Iréne Bring
Ronny Lindsjö

1963
1990
1998
1990
1978

"Sigvard Forsberg
Stig Elgfelt, FMV-M:F
MOTALA Musei- och hembygdsförening / Mikael Raborn

HUVUDMENYN

Marinmuseet
IMV

H 541:2 -49

Tidskrift i Sjöväsendet, Nr 3
Militärtekn tidskrift
Nr 2
Vaxholms KA-regemente

1993
1994 Abrahamssons tryckeri, Karlskrona
13/1 1976
1999-05-11 CD-rom

Ritningar på minor 1831 - 1918
Minor o sjb 1901 -1951

Carlstedt, Herman: Fasta minmaterielen
och dess användning
Beskrivning Mina F 19D
Beskrivning Mina F 19E
Beskrivning Mina M/K:5
Gröna serien, del 1. M/18K, M/20, M/22
Gröna serien, del 2. M/25K, M/31K
Beskrivning Mina M/14 (KA)
Gröna serien, del 12. M/K:6, M/K:7
Beskrivning Mina M/K:1
Beskrivning Mina M/K:2
Beskrivning Mina M/K:3
Beskrivning Mina M/K:4
Besk över flottans minmtrl (UMF XV)
Beskrivning Sjunkbomb 50
Amiralitetskollegiets historia, del III, IV
Carlstedt Herman: Rörliga minmaterielen
och dess användning.
Carlstedt, Herman: Fasta minmaterielen
och dess användning. Anteckningar
avsedda för undervisning...
Carlstedt, Herman: Instruktion uti minväsendet för manskap i Kongl Flottan
Wrangel, Herman: Sv Flottans bok
KMF: Minmaterielkatalog för KA
Anteckningar från försök med minor
Utredn vid MHS: Statistik över svenska
mineringar 1939 - 45
"Minan under och efter det andra
världskriget"
Årsberättelse i minväsendet 1950-51
"Vapensystemet Sjöminan." Inträdesanf.
"Sjöminan och dess motmedel." Årsber.
Något om sjöminans äldsta historia
"Min- och torpedväsendet" samt
"Torpedteknik och minteknik"
"Minan 100 år." Kompendium
"Minan. Det dolda vapnet."
"Marinens minkrigsmtrl inför 2000-talet"
"KA-minörens historia"
"Försvarsfrågan och sjökrigsmaterielens utveckling"
"Marinhistoria"
Från B3 till Jaktviggen
Förteckning med data över flottans och
kustartilleriets fartyg
Min- och sjunkmintillverkning vid Motala
verkstad. Beskrivningsböcker, foto mm.
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