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USA:s och Sveriges betraktelse över sjöminkrigföringens
strategiska roll i ett historiskt perspektiv

I USA:s nya maritima strategi anges kravet att kunna uppträda med marina enheter i farvatten från havet
intill kusten. För att kontrollera det kustnära havsområdet krävs effektivitet inom krigföring på och under
ytan.  Den nya maritima strategin har lyft fram minkrigföringens roll. Minvapnet framställs dels som ett hot
men också som en möjlighet att utnyttja i offensiva och defensiva syften. Med de nya strategiska kraven
har amerikanska marinen vidtagit åtgärder för att förbättra kapaciteten inom minkrigföringen. En historisk
jämförelse mellan USA som enda kvarvarande supermakt och Sverige som en småstat belägen vid ett
innanhav idealiskt för minkrigföring kan ge intressanta aspekter på minkrigföringens strategiska roll.

Denna studie fokuserar på USA:s och Sveriges syn på minkrigföringens strategiska roll under 100 år,
1900 – 2000. Under denna period fick minkrigföringen sitt absoluta genombrott i sjökriget. Studien ger
en översikt hur synen på minkrigföringen påverkas av erfarenheter från olika konflikter, krig och den
tekniska utvecklingen.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

I USA:s nationella säkerhetsstrategi för 2000-talet fastställs landets militära roll som

väsentlig och att dagens och framtidens internationella säkerhetsmiljö kräver och

kommer att kräva framskjutna positioner genom stationering eller förmågan att

etablera militära förband. Riktlinjerna för marina förband anges i Forward from the

Sea1, Navy Operational Concept och Operational Maneuver from the Sea. Den

röda tråden visar på kravet att kunna uppträda med marina enheter även i farvatten

närmast kusten. Med ett kustnära uppträdande ökar hotet från bl.a. sjöminor2. För

att kontrollera det kustnära havsområdet krävs effektivitet inom krigföring på och

under ytan, amfibiekrigföring, logistik och minkrigföring3. Minvapnet framställs dels

som ett hot men också som en möjlighet att kunna utnyttja i offensiva och defensiva

syften. Med nya strategiska krav samt efter dragna erfarenheter från Desert Storm,

har amerikanska flottan vidtagit åtgärder för att förbättra kapaciteten inom

minkrigföringen4. Med det nya uppträdandet i kustnära farvatten kommer den enda

kvarvarande supermakten troligen att konfronteras med minkrigföringsstrategier

utvecklade av småstater. En historisk jämförelse mellan USA som enda kvarvarande

supermakt och Sverige som en småstat belägen vid ett innanhav idealiskt för

minkrigföring, kan ge intressanta aspekter på minkrigföringens strategiska roll. En

sådan jämförelse kan samtidigt visa på skillnader i synsätt, trender och mönster som

kan ge fingervisning om framtiden synsätt. Mot denna bakgrund har jag identifierat

följande problemformulering: Finns det någon skillnad mellan USA:s och Sveriges

betraktelse på sjöminkrigföringens strategiska roll i ett historiskt perspektiv?

                                                                
1 Concept Forward from the Sea ”Washington, D.C. : Department of the Navy.
2 Concept for future Naval Mine Countermeasures in Littoral Power Projection 1MAY98,s 2.
3 Concept Forward from the Sea ”Washington, D.C. : Department of the Navy.
4 Concept for future Naval Mine Countermeasures in Littoral Power Projection 1MAY98,s 2.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19 100:1033
Chefsprogrammet 99-01 01-06-18 3(62)
Örlkn Ulf Sjöwall

1.1.1 Syfte och hypoteser

Huvudsyftet med uppsatsen är att med utgångspunkt i ledande marina tidskrifter

spegla en supermakts och en småstats allmänna syn på minkrigföringens strategiska

roll i ett historiskt perspektiv. Det är sålunda inte den officiella synen som efterfrågas,

utan en mera allmän som framkommer genom den fackliga militära debatten. Inför

vidare forskning antog jag en hypotes som skall hjälpa mig att besvara

problemformuleringen. Hypotesen rör frågeställningen hur en supermakt och en

småstat har sett och ser på minkrigföringens strategiska roll. För huvudsyftet och

hypotesen har endast artiklar ur tidskrifter utnyttjats. Som underlag till

inledningskapitlet och för kapitlet minan i sjökriget har material från andra källor

använts.

Följande hypotes har formulerats:

USA har genom historien haft en negativ syn på minkrigföringens kapacitet och sett

på minkrigföringen som ett underordnat vapen jämfört med andra system. Sverige

har alltid betraktat minkrigföringen som ett viktigt strategiskt vapen. För en småstat

har den defensiva mineringsförmågan och minröjningsfunktionen alltid haft en stor

strategisk betydelse.

1.1.2 Avgränsningar

Tidsperioden är avgränsad till tiden 1900-2000. Det finns två skäl till vald tidsperiod.

Minkrigföringen introducerades på allvar i sjökrigföringen från 1900-talets början,

och har sedan dess fram till våra dagar utnyttjats i ett antal krig. Forskningsmaterialet

är hämtat ur Tidskrift i Sjöväsendet (TiS) och U.S Naval Institute Proceedings

(NIP). Officiella dokument kommer inte att behandlas i uppsatsen, annat än i

inledningsavsnittet. Övriga källor är referenser till de avsnitt som behandlar inledning,

minkrigföringen i sjökriget och ingår inte som källor i forskningen. Valet av konflikter

som studeras i uppsatsen begränsas av källmaterialet. Efter genomgång av

källmaterialet finner man en naturlig avgränsning för de konflikter som behandlas i

uppsatsen. Rysk-japanska kriget, de båda världskrigen, Korea- och Vietnamkriget,

kalla kriget, Iran-Irakkriget och Irak-Kuwaitkrisen behandlas i de båda tidskrifterna

ovan. I källmaterialet förekommer en relativt stor mängd av artiklar som debatterar

minkrigföring mer allmänt. De är inte direkt kopplade till några konflikter, men de är
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skrivna under eller efter en konflikt. Dessa artiklar är värdefulla och är en del av det

undersökta materialet.

1.1.3 Metod

För att underlätta vidare forskning delade jag in minkrigföringen i områden som är

giltiga för både en supermakt och en småstat, d.v.s. av ett sådant slag att de kan

utgöra en gemensam grund för vidare forskning. Minkrigföringen är sålunda indelad i

två huvudområden: minerings- och minröjningsoperationer. De förra har i sin tur

delats in i offensiva- och defensiva mineringar.

I kapitlet minkrigföring i sjökriget introduceras läsaren i sjökrigets karaktär,

minkrigföringens del i kampen om sjöförbindelserna och minkrigföringen som ett

verktyg för offensiva och defensiva maritima strategier. Efter introduktionen

avhandlas huvudkapitlen i uppsatsen. Där beskrivs med material ur artiklar från TiS

och NIP USA:s och Sveriges syn på minkrigföringens strategiska roll utifrån ett

historiskt perspektiv. Dispositionen i huvudkapitlen är tematiskt upplagt. Denna

metod är vald för att läsaren lätt skall hitta fakta med samma tema från olika krig. Till

att börja med beskriver jag en småstats syn på minkrigföringens strategiska roll.

Beskrivningen är uppdelad på mineringsoperationer och minröjningsoperationer.

Därefter beskrivs en supermakts syn på minkrigföringens strategiska roll. Kapitlen

avslutas med en analys där slutsatserna jämförs. Jämförelsen skall förtydliga och

framhäva skillnader i synen på minkrigföringens strategiska roll. En jämförande

metod motiveras med att den ger en översiktlighet av de beskrivna händelser,

faktorer och uppfattningar som beskrivits i tidskrifterna. Efter analysen prövas

hypotesen genom att analysresultatet falsifierar eller verifierar hypotesen. Slutligen

diskuterar jag i det avslutande kapitlet skillnaderna i synsätt, mönster och trender för

att klarlägga eventuella orsaker.
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1.1.4 Källor och material

För att advekat få fram relevanta uppgifter och tillräckligt med fakta som återger ett

historiskt perspektiv, måste källorna spegla en så bred syn som möjligt och täcka en

lång tidsperiod. Följande tidskrifter anser jag uppfyller de ställda kriterierna: Tidskrift

i sjöväsendet (TiS) och U.S. Naval Institute Proceedings (NIP). Tidskrift i

sjöväsendet utges av Kungliga Örlogsmannasällskapet, som är Sveriges äldsta

militärvetenskapliga samfund, grundat 1771. TiS har utgivits sedan 1836, och har

lämpat sig väl för undersökningen, då den är ett forum för marint tänkande och den

fria debatten. TiS representerar en småstat. Naval Institute Proceeding (NIP) utges

av U.S. Naval Institute, grundat 1873. NIP har utgivits sedan 1874. Tidskriftens

syfte är att sprida kunskap och lyfta fram marina frågor och ståndpunkter och är ett

forum för marint tänkande och den fria debatten. NIP representerar en supermakt.

Endast i bakgrundskapitlet och i kapitlet om minkrigföring i sjökriget har jag använt

mig av annat källmaterial än de tidskrifter som skall undersökas. Facklitteraturen i

ämnet är begränsad. Då svensk litteratur i ämnet saknas nästan helt domineras

materialet av amerikansk och brittisk litteratur.

För att få en djupare inblick i de artiklar ur NIP och TiS som undersökts har en

studie av själva källmaterialet genomförts. Syftet med studien var att få en bakgrund i

avseende på vem som skriver artiklar om minkrigföring, vilka områden berör

artiklarna. Studien syftar även till att se om det finns några påtagliga skillnader mellan

tidskrifternas artiklar rörande minkrigföring.

Källmaterialet från NIP består av artiklar från varierande tidsåldrar; den äldsta

artikeln härrör sig från 1905 och den yngsta är publicerad 1998. Artiklarna berör

områden som teknik, strategi, taktik, konventioner och erfarenheter från olika krig

och konflikter. Erfarenheterna från minkrigföringen framkommer både i artiklar som

enbart behandlar minkrigföring, och från artiklar där minkrigföringen nämns eller

utgör en del av en större artikel. Detta förhållande gäller även artiklar som beskriver

strategier. De tekniska artiklarna är däremot renodlade och behandlar enbart teknik

inom minkrigföringsområdet. De få artiklar som beskriver konventioner behandlar

1905-års Haagkonvention. Utöver ovanstående förekommer artiklar av mer allmän

karaktär, som berör minkrigföringen i en eller annan form. Innehållet i dessa artiklar
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innehåller attityder, allmänna synpunkter om utbildning och utveckling varvat med

strategi, taktik och teknik. Det källmaterial som undersökts från NIP består av 123

artiklar. De artiklar som berör USA:s minkrigföring under andra världskriget handlar

till stor del om insatserna i Stilla havet och blockaden mot Japan Operation

Starvation. Artiklarna från första världskriget beskriver den tyska och brittiska

minkrigföringen. Det amerikanska engagemanget i detta krig beskriver amerikanarnas

del i Nordsjöspärren.

Under andra världskriget behandlar få artiklar minkrigföring. Men i och med

erfarenheterna från Koreakriget ökar antalet artiklar, som behandlar hotet från

defensiva mineringar och konsekvenserna av en bristande minröjningsförmåga. Efter

Koreakriget förekommer mer debattartiklar än tidigare, där attityder, utveckling och

utbildning diskuteras. Denna tendens har inte avtagit utan har hållit i sig till dags dato.

Av de artiklar som undersökt från U.S Naval Institute Proceedings har 14 berört

min- och minröjningsteknik. 41 har beskrivit strategi under konflikter men även

framtidsstrategier förekommer. 22 artiklar har varit av allmän karaktär där; bl.a.

effekter, politik och förhållanden av olika slag beskrivs eller diskuteras. Fyra har

berört konventioner och 42 artiklar har handlat om erfarenheter från t.ex. taktik och

operationer. Totalt har 123 artiklar från NIP undersökts.

Totalt har 58 författare stått för de artiklar som undersökts. Av dessa är åtta civila,

50 är militärer. Undersökningen visar att 35 är minörer och 23 är icke minörer. En

tendens över tiden är att artikelförfattare som är minörer är konstant, däremot ökar

antalet författare som är icke minörer. De ökar sin presentation från fyra författare

under Vietnamkriget till åtta under 1980-talet för att återigen sjunka till sex författare

under 1990-talet. Av icke-militärer ökade antalet författare från noll under

Koreakriget till fem skribenter under 1980-talet för att därefter sjunka till två. Det är

intressant att omkring 40 procent av författarna är icke minörer. Orsakerna kan vara

många men erfarenheterna från Korea- och Vietnamkriget har säkerligen spelat stor

roll. Kunskapen om Sovjetunionens offensiva minkrigföringsförmåga kombinerad

med nämnda erfarenheter från Koreakriget, där en småstat utan flotta fråntog den

ledande sjömakten i världen kontrollen till sjöss, kan vara ett viktigt skäl härför.
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Innehållet i artiklarna som publicerats i TiS skiljer sig inte nämnvärt innehållsmässigt

från artiklarna som publicerats i NIP. Artiklarna har ungefär samma struktur där 16

artiklar behandlar teknik, 20 strategi, 22 artiklar av allmänt slag, fyra artiklar

behandlar konventioner och 31 artiklar behandlar erfarenheter. Antalet artiklar om

minkrigföring är relativt konstant till och med mitten på 1960-talet. Från och med

1970-talet börjar antalet artiklar om minkrigföring som publiceras i TiS att sjunka.

Denna trend skiljer sig från trenden med det ökande antal artiklar som publiceras i

NIP. En annan skillnad, som är tydlig, är att det förekommer mer debattartiklar i

NIP. En anledning kan vara att minkrigföringen alltid har funnits som en del i Sveriges

kustförsvar och därför finns det ingen anledning till att debattera eller diskutera

minkrigföringen roll. I USA där minkrigföringen genom tiderna varit styvmoderligt

behandlat har erfarenheterna från framförallt Korea- och Vietnamkriget drivit fram en

debatt, om minkrigföringens betydelse. Denna debatt i NIP engagerar inte bara

militärer. Även civila deltar i debatten.

Från 1950-talet har 38 fått sina artiklar publicerade i TiS som i någon form

behandlar minkrigföring. Undersökning av skribenterna i TiS visar att minörerna, med

20 författare, dominerar statistiken; 18 är icke minörer. Jämförelsen militär och icke

militär ger att 34 är militärer och resterande fyra är civila.

Slutsatsen av denna undersökning av källmaterialet ger att det inte bara är minörer

som är skribenter även andra engagerar sig. Detta faktum gör att dynamiken i synen

på minkrigföringens roll blir bredare och mer nyanserad. Blandningen av olika typer

av artiklar bidrar också till dynamiken. Artiklarna berör inte bara minkrigföring som

ett självständigt fenomen, utan den sätts in i ett större sammanhang. Däremot går det

att se skillnad i engagemanget hos skribenterna, som ovan sagts förekommer det mer

debatt artiklar i NIP jämfört med artiklarna i TiS. Slutsatsen av detta är att intresset

för minkrigföringen förändras i USA medan uppmärksamheten i Sverige på

minkrigföringen är någorlunda konstant.
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1.1.5 Begreppsdefinitioner

Då den svenska definitionen av minkrigföring inte beskriver alla aspekter inom den

offensiva minkrigföringen, har jag använt mig av U.S. Navy begreppsdefinition. Den

är mer heltäckande då alla aspekter inom den offensiva minkrigföringen definieras.

Offensiva mineringar: Utgörs av offensiva- och strategiska mineringar.

Mineringarna läggs ut i farvatten som kontrolleras av fienden. Offensiva minfält syftar

till att förneka fiendens utnyttjande av sjökommunikationer, med andra ord ge en

begränsad rörelsefrihet. Strategiska mineringar syftar till att under lång tid slå ut en

fiendes krigsförberedelser eller lamslå dennes handelssjöfart och därmed införsel av

strategiska varor.

Defensiva mineringar: Utgörs av mineringar fritt till sjöss i syfte att blockera

genomfartsområden för sjöstyrka eller kontrollera eller dirigera handelssjöfart, samt

minspärrar för att upprätta fjärrblockader till havs.

Mineringar som läggs ut i farvatten som kontrolleras av egna eller allierade styrkor, i

syfte att skydda sjöfart, sjökommunikationer, hamnar och baser.

Aktiv minröjning: Slå ut förråd och minbärare med syftet förhindra utläggning av

minor.

Minröjning: Röjning av utlagda minor.

Herravälde till sjöss: När en makt har frihet att utnyttja ett område till havs för sina

syften. Innebär förutom kontroll på ytan även kontroll i luftrummet, vattenvolymen

och havsbotten.

Strategisk potential: Innebär förmåga att enskilt eller i samordning med andra

vapenslag påverka utgången av en operation. Det vill säga att tvinga en motståndare

att ändra i sin krigs- eller försvarsplanläggning.

Minör: En person som i någon form arbetar eller har arbetat med minröjning

antingen i stab eller ombord på minsvepare eller minröjningsfartyg.
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2. Minkrigföring i sjökriget

2.1 Inledning

För att förstå minkriget måste läsaren få en känsla för sjökriget och dess karaktär.

Således en förståelse vad sjökriget handlar om. Avsnittet ger läsaren en kort

introduktion om minkrigföringen som en del i sjökriget. Även en kort introduktion i

minkrigföringens utveckling presenteras för läsaren.

2.2 Kampen om sjöförbindelserna

Havet har alltid utnyttjats av människan. Dess omätliga rikedom i fråga om

naturresurser och egenskaper gör havet unikt. Världshaven gör det möjligt att

transportera människor var som helst på jorden. I alla tider har denna rikedom och

de unika egenskaperna varit värda att försvara. Sjöförbindelser har under alla tider

varit en källa till rikedom. Det fria havet är inte som landterritoriet begränsat av

gränser. En sjömakt kan påverka stabilitet eller sprida fruktan i stort sett var som

helst på jorden.5 I krig har havet utnyttjas för transporter av militära styrkor eller

gods till krigsskådeplatser världen över. För att möjliggöra dessa transporter, som

kan vara avgörande för utgången av ett krig, måste sjöförbindelserna säkras. Havet

har i alla tider utnyttjats för blockader, sjöfartsskydd, sjöfartskrig och invasioner.

Sjökriget har alltid varit en kamp om sjöförbindelserna.6

2.3 Maritima strategier

Kampen att säkra egna transporter över oceanerna eller förneka en motståndare

möjligheterna att transportera desamma kan uppnås genom att etablera herravälde

till sjöss.7 Detta åstadkommes genom att antingen nedkämpa en fiendes flotta eller

försätta honom i passivitet genom blockad eller förneka honom tillträde till ett

område genom avspärrning. En sjömakt har att välja på en defensiv eller offensiv

strategi för att säkra transportvägarna. I en defensiv strategi är skyddet av

sjöförbindelserna utmärkande. En offensiv strategi går ut på att med olika medel slå

                                                                
5 Friedman. N. 1988, The U.S Martime Strategy, s 55.
6 Baer, G. 1994, One hundred years of sea power.
7 Friedman. N. 1988, The U.S Maritime Strategy ,s 114-115.
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mot en motståndares sjöförbindelser.8 Verktyg i denna kamp om transportvägarna är

blockad eller sjöfartskrig. För att kunna utnyttja vidstående verktyg krävs effektiva

vapen. Minkrigföringen är ett av de vapen som krävs för att effektivt genomföra

blockad, sjöfartskrig eller sjöfartsskydd.9

2.4 Sjöminans offensiva roll

Genom att med fientliga åtgärder stänga inne motståndarens handelssjöfart och

sjöstridskrafter i dennes hamnar och baser eller hindra utpassering försätter man

motståndaren i blockad.10 En blockad kan uppdelas i handelsblockad eller

örlogsblockad. Skillnaden är att i det förra fallet innestängs handelsfartyg och i det

senare är målet att stänga inne en motståndares örlogsfartyg. Ursprungligen syftade

en örlogsblockad, även kallad närblockad, till att tvinga ut en svagare flotta till ett

avgörande slag. Under rysk-japanska kriget stängde de japanska sjöstridskrafterna

in den ryska flottan i Port Arthur. Blockaden, där minan utgjorde en del av

blockaden, gav Japan herravälde till sjöss, och man kunde därmed säkra

sjötransportförbindelserna mellan Japan och fastlandet.11 Det rysk-japanska kriget

visade att det var svårt att upprätthålla närblockaden, p.g.a. hotet från

försvarsmineringar och torpeder. Utvecklingen av ubåten och flygplanet gjorde denna

form av blockad mer eller mindre omöjlig, då ubåten och flygplan hotade och utsatte

blockadstyrkan för stort hot.12 Med erfarenheterna från rysk-japanska kriget

introducerades fjärrblockaden av britterna under första världskriget.13 En

fjärrblockad har egentligen samma syfte som en närblockad, nämligen att locka ut

motståndarens flotta till ett avgörande slag. Under andra världskriget utnyttjade

Tyskland denna metod när de med ett flertal minlinjer och ubåtsnät tvärs över finska

viken stängde inne den sovjetiska östersjömarinen och förhindrade den marinen att

genomföra offensiva sjökrigsföretag.14 Minvapnet är ett mycket effektivt

                                                                
8 Vego. M. 1999, Naval Strategy and Operations in Narrow Seas, s 119-120.
Baer, G. 1994, One hundered years of sea power.
9 Friedman. N. 1988, The U.S Maritime strategy, s 55-64. Vego. M. 1999, Naval Strategy and
Operations in Narrow Sea, s 147,155-156, 157-161, 162-171.
10 Vego. M. 1999, Naval Strategy and Operations in Narrow Seas, s 29.
11 Lybeck. O. " Allmän sjökrigshistoria"del 2. S 196.
12 Vego. M. 1999, Naval Strategy and Operations in Narrow Seas, s 162.
13 Vego. M. 1999, Naval Strategy and Operations in Narrow Seas, s 163.
14 Vego. M. 1999, Naval Strategy and Operations in Narrow Seas, s 169.
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blockadvapen inte bara för att blockera en hamn utan även för att förneka en

motståndare att utnyttja ett havsområde eller en förträngning.15 Under båda

världskrigen utnyttjades minan nästan uteslutande för att förhindra en motståndare att

använda sig av nära havsområden. Ett bra exempel är Nordsjöspärren som

etablerades av U.S. Navy och Royal Navy i slutet på första världskriget för att

förhindra de tyska ubåtarna att utnyttja Nordsjön för tillträde till Atlanten.16 Sjökriget

under första världskriget var till stor del ett handelskrig. De allierade försökte med

blockader stoppa all import sjövägen till axelmakterna. Även de neutrala staterna

fick känna på de allierades åtgärder för att stoppa transporterna till axelmakterna.17

Tyskland försökte att med samma mynt begränsa främst Storbritanniens import.18

I sjöfartskriget har minan utnyttjats för att störa eller förhindra sjöfarten att utnyttja

sjöförbindelserna. Ett utmärkt exempel är effekten av britternas mineringar längs den

holländska och belgiska kusten i början av 1943. Mineringarna reducerade den

tyska sjöfarten till och från Rotterdam, vilket fick direkt återverkning på importen av

järnmalm19.

2.5 Sjöminans defensiva roll

I sin defensiva roll kan minan användas för bl.a. sjöfartskontroll där mineringar kan

utnyttjas för att styra trafiken via utvalda kontrollpunkter. Förutom kontroll av sjöfart

kan flank- och kustmineringar utnyttjas som skydd för egna sjöförbindelser vid

viktigare förträngningar eller längs egen kust.20 Även för att motverka eller störa en

blockad kan defensiva mineringar komma väl till pass i syftet att förneka en starkare

flottas rörelsefrihet inom blockadområdet och därmed försvåra upprätthållandet av

en blockad.21 Slutligen används minan som försvarsmineringar utanför hamnar, baser

och känsliga kustavsnitt. Ett exempel på defensiv minering under andra världskriget

                                                                
15 Vego. M. 1999, Naval Strategy and Operations in Narrow Seas, s 167.
16 Vego. M. 1999, Naval Strategy and Operations in Narrow Seas, s 168.
Belknap, R. 1919,THE YANKEE MINING SQUADRON.
17 Halpern.P. 1994, A Naval History of World War I, s 49.
18 Lybeck.O. 1932, Allmän sjökrigshistoria del 2 , s 1-3.
Halpern.P. 1994, A Naval History of World War I, s 34.
19 Vego. M. 1999, Naval Strategy and Operations in Narrow Seas, s 235.
Turner, J.1955, Service Most Silent.
20 Vego. M. 1999, Naval Strategy and Operations in Narrow Seas, s 218.
21 Vego. M. 1999, Naval Strategy and Operations in Narrow Seas, s 218.
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var mineringen i Irländska kanalen som skulle skydda Irländska sjön mot tyska

ubåtar; 10 tyska ubåtar sänktes när de försökte tränga igenom barriären.22 Iraks

mineringar i norra Persiska viken är senaste exemplet på en defensiv minering.23 Ett

kustförsvar är ett gemensamt ansvar för ett lands stridskrafter.24 En landstigning är ett

komplext företag som kräver bl.a. lokalt herravälde till sjöss och i luften. Förlorar

en angripare kontrollen äventyras hela operationen. Många osäkra faktorer ger en

försvarare goda möjligheter att störa eller förneka en motståndares herraväldet till

sjöss.25 Minan är ett nyckelvapen i försvaret av kusten, där minan kan verka i

infartsleder i anslutning till förmodade landstigningsstränder eller som kustmineringar

för att tidigt binda en angripares resurser. Strandförsvarsmineringar sänkte under

slutet av andra världskriget 22 procent av landstigningsfarkosterna. Defensiva

mineringar kan även användas i offensiva operationer. Inför invasionen av Normandie

minerade de allierade flankerna för att skydda överskeppning till brohuvudet.26

2.6 Minröjning

Att medel föder motmedel är ett faktum som även gäller inom minkrigföringen. Minor

kan indelas på många sätt, dels efter utlösningsprincipen dels efter hur de förankras.

Fram till andra världskriget utgjorde huvuddelen av minorna av så kallade

kontaktminor; minan måste komma i fysisk kontakt med fartyget för att detonera. I

slutet på första världskriget påbörjade engelsmännen utvecklingen av avståndsminan.

En avståndsmina bringas till detonation genom ett fartygs avståndseffekter. Effekterna

är magnetik, akustik och tryck.27  Fram till och med andra världskriget förankrades

minorna med ankare. När avståndsminan introducerades under andra världskriget

försvann ankaret, då minan i sig själv fungerande som ankare. För att möta minhoten

utvecklades olika typer av svep. För att röja förankrade minor utvecklades de

mekaniska svepen som skar av ankartrossen varvid minan av sin flytkraft flöt upp till

ytan för att där oskadliggöras.28 Mot de nya avståndsminorna fungerade inte de

                                                                
22 Vego. M. 1999, Naval Strategy and Operations in Narrow Seas, s 219.
23 Vego. M. 1999, Naval Strategy and Operations in Narrow Seas, s 221.
24 Vego. M. 1999, Naval Strategy and Operations in Narrow Seas, s 221.
25 Vego. M. 1999, Naval Strategy and Operations in Narrow Seas, s 186.
26Hartman. T. 1991, Weapons that waits, s  70-71.
27 Morison. S. 2000, International Guide to Naval Mine Warfare, s 17.
28 Howard. S. 1992, Mine Warfare at Sea, s 119-120.
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mekaniska svepen, eftersom de krävde helt nya svep som kunde simulera ett fartygs

avståndseffekter.29 Under 1950-talet påbörjades utvecklingen av helikoptersvep och

minjaktsonaren.30 Minjaktsonaren är en bildalstrande högfrekvenssonar som kan

söka efter minor framför fartyget.31 Under Vietnamkriget introducerades

helikoptersvepet för första gången i aktiv tjänst.32 Helikoptern i minröjningens tjänst

kompletterar minsveparen och minjaktfartyget inom de grunda områden som är svåra

att röja.33

2.7 Sammanfattning

Huvuddelen av kapitlet har berört delar av minans och minröjningsfunktionens

utveckling. Även några exempel på hur minan kan utnyttjas i offensiva och defensiva

operationer har serverats läsaren. I sin offensiva roll kan minan användas i

sjöfartskriget och i olika former av blockader. Den defensiva sidan av minan kan

skydda mot ovan nämnda sjöfartskrig och blockader. Det är användaren som avgör

vilken sida som minan skall visa upp. Minröjningsfunktionens är inget självändamål

utan ett motmedel mot minan, oavsett vilken sida minan visar upp. I kommande

kapitel kommer minan och minröjningsfunktionen utnyttjande i olika krig och

konflikter att beskrivas.

3. En småstats syn på minkrigföringens strategiska roll

                                                                
29 Howard. S. 1992, Mine Warfare at Sea, s 119-120.
30 Hartman. G.1991, Weapons That Wait, s 81.
31 Hartman. G.1991, Weapons that Wait, s 81,133.
32 Morison. S. 2000, International Guide to Naval Mine Warfare, s 47-48.
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3.1 Mineringsoperationer

3.1.1 Offensiva mineringar

Under åren 1907-1913 berördes Rysk-japanska kriget ett flertal gånger i

”Årsberättelse i minväsendet”. Artikelförfattarna pekade på främst minans

förändrade roll i sjökriget. Från att varit ett utpräglat passivt försvarsvapen

utvecklades minan till ett offensivt vapen.34 Erfarenheterna från kriget frammanade ett

stort intresse att förbättra och utveckla minparken för ett offensivt utnyttjande.35 En

offensiv användning av vapnet bedömdes kunna  ge strategiska fördelar, eftersom en

fiendes rörelsefrihet kunde begränsas och därmed också hans förmåga till offensiva

företag. Artiklarna talar också om den strategiska defensiven36, då en försvarare

utnyttjar ströminor på platser, där fienden kan tänkas passera. Utvecklingen av

sprängämnestekniken, konstruktionen av förankringsanordningar och utvecklingen av

en snabb och säker utläggningsteknik var grundläggande orsaker till att minan även

kunde utnyttjas offensivt.37 Minutvecklingen och erfarenheterna efter kriget drev på

utvecklingen av minröjningsförmågan; framförallt utvecklades minsvepen.38

I TiS publicerade artiklar om minkrigföringen under första världskriget pekar på ett

antal faktorer som har förändrat minkrigföringens roll. Artiklarna tar även upp skeden

under kriget som påverkat sjökriget och därmed indirekt minkrigföringen. Under det

rysk-japanska kriget utnyttjade japanska flottan närblockad som strategi. Strategin

lyckades när delar av den ryska stillahavs flottan stängdes inne i Port Arthur och

                                                                                                                                                                          
33 Morison. S. 2000, International Guide to Naval Mine Warfare, s 47.
34 Fallenius. A. " Årsberättelse i minväsende för 1907". Tidskrift i sjöväsendet, 1908, 4:de häftet,
s 255.
Grafström. J. "Årsberättelse i minväsende". Tidskrift i sjöväsende¸ 1913, 6.e häftet , s 568.
Åkermark. H. " Årsberättelse i minväsende". Tidskrift i sjöväsende, 1910, 3:de häftet, s 246.
35 Fallenius. A. " Årsberättelse i minväsende för 1907". Tidskrift i sjöväsendet, 1908, 4:de häftet,
s 255-256.
Grafström. J. "Årsberättelse i minväsende". Tidskrift i sjöväsende¸ 1913, 6.e häftet,  s 568-572.
Åkermark. H. " Årsberättelse i minväsende". Tidskrift i sjöväsende, 1910, 3:de häftet,  s 245-247.
36 Åkermark. H. " Årsberättelse i minväsende". Tidskrift i sjöväsende, 1910, 3:de häftet, s 247.
37 Fallenius. A. "Årsberättelse i minväsende, elektroteknik och sprängämne för år 1907."
Tidskrift i sjöväsende, 1908, 4: de häftet,  s 255-256 Grafström. J. "Årsberättelse i minväsende
och elektroteknik". Tidskrift i sjöväsendet, 1913, 6:e häftet, s 568.
38 Grafström. J. "Årsberättelse i minväsende och elektroteknik". Tidskrift i sjöväsendet, 1913, 6:e
häftet, s 583-584. Åkermark. H. "Årsberättelse i elektroteknik, minväsende och sprängämnen för
år 1909." Tidskrift i sjöväsendet, 1910, 3:de häftet,  s 258-260.
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sänktes. Det yttersta målet med närblockaden hade uppnåtts, nämligen japanskt

herravälde till sjöss. Därmed säkrade japanerna försörjningslinjerna till Manchuriet.

Minans utveckling och ubåtens tillkomst under första världskriget förändrade de

förutsättningar som tidigare varit gynnsamma för upprättandet av en närblockad.

Tekniken möjliggjorde en förändring av försvarsstrategin från ett fast punkt försvar till

ett mer rörligt lokalförsvar. Närblockaden fungerade inte längre utan ersattes av

fjärrblockaden.39 De allt mer offensiva mineringarna i anslutning till Tysklands kuster

ökade behovet av minsvepnings- och ubåtsförband. I och med minubåtens

inträdande på scenen förändrades den offensiva minkrigföringen väsentligt. Minor

kunde fällas dolt och mycket nära kuster och hamnar. Kombinationen med

utsjöminspärrar och mineringar i angörings- och transportleder ökade effekten av

mineringarna.40 Genom offensiva mineringar kunde en underlägsen flotta bibehålla sin

rörelsefrihet.41 En av anledningarna till att minkriget kom att spela en så stor roll

under kriget var utvecklingen av minans kvalité samt kapaciteten att tillverka stora

mängder.42 Även minbärarnas utveckling bidrog till att förändra synen på minan.43 Då

de offensiva mineringarna använts i stor utsträckning under kriget, har behovet av en

god minröjningsförmåga ökat.44

Starck pekade, i ”Synpunkter på modern sjökrigföring”, på ett antal orsaker som

ledde till att sjökrigföringen förändrades under andra världskriget. Ökad

vapenprestanda kombinerat med utveckling av flyg- och sjöstridskrafterna bidrog

starkt till förändringen. De få slagskepp som fanns kvar utnyttjades ytterst sparsamt,

då rädslan att förlora dem var stor. Dessa faktorer bidrog till att sätta en ny prägel på

                                                                
39 Starck. G. "Några lärdomar från sjökriget". Tidskrift i sjöväsendet, 1915, 5:e häftet,  s 338-339.
40 Ahlmark. P. "Minans ökande inflytande på krigföringen till sjöss". Tidskrift i sjöväsendet,
1938, 10:e häftet, s 690-693.
Starck. G. "Några lärdomar från sjökriget" Tidskrift i sjöväsendet, 1915, 5:e häftet, s 361.
41 Starck. G. "Några lärdomar från sjökriget". Tidskrift i sjöväsendet 1915, 5:e häftet,
s 338,361.
42 Ahlmark. P. "Minans ökade inflytande på krigföringen till sjöss." Tidskrift i sjöväsendet, 1938,
10:e häftet, s 684. Lybeck. O. "Årsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigshistoria". Tidskrift i
sjöväsendet, 2: a häftet, s 192.
Lybeck. O. "Årsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigshistoria". Tidskrift i sjöväsendet, 2: a
häftet, s 192.
43 Starck. G. "Några lärdomar från sjökriget." Tidskrift i sjöväsendet, 1915, 5:e häftet, s 361.
44 Starck. G. "Några lärdomar från sjökriget." Tidskrift i sjöväsendet, 1915, 5:e häftet, s 363.
Giron. Aug. "Årberättelse i sjökrigskost och sjökrigshistoria för år 1920."  Tidskrift i
sjöväsendet, 1921, 2:a häftet, s 77-82.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19 100:1033
Chefsprogrammet 99-01 01-06-18 16(62)
Örlkn Ulf Sjöwall

sjökriget. Andra världskrigets präglades till sjöss av ett utnötningskrig med

utnyttjande av ubåtar, minor och flygstridskrafter.45 Sjökriget kom att handla om en

kamp om transportvägarna och basområdena. Minkrigföring var en förutsättning för

att kontrollera sjöförbindelserna och vinna kampen om basområdena.46

Även i P. Ahlmarks artikel ”Minans betydelse i sjökriget” framhölls att

minkrigföringens strategiska roll ökat jämfört med erfarenheterna från första

världskriget. Det är främst förmågan att etablera offensiva mineringar med flyg och

ubåtar och minans utveckling från kontaktmina till avståndsminan som ökat

minkrigföringens strategiska potential.47

Förutom förmågan att etablera offensiva mineringar anger Berthelsson, i

”Årsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigshistoria 1943”, tre andra faktorer som gav

sjöfartskriget en ökad betydelse för alla inblandade parter. Den första faktorn är

utvidgningen av krigskådsplatsen från att under första världskriget begränsats till

innanhav och randhav till att även omfatta världshaven.48 Den andra faktorn var den

ökade mobiliteten och mängden förband, engagerade i kriget, som fördubblade

behovet av förnödenheter och drivmedel. Den sista faktorn är angreppen på Europas

järnvägssystem som ökade tyskarnas behov av att hålla sjöförbindelserna öppna.49

Med vunna erfarenheter från sjöfartskriget under första världskriget var båda parter

väl förbereda för det sjöfartskrig som britterna och tyskarna deklarerade. Med

ubåtar och flyg påbörjade Tyskland genast ett intensivt handelskrig mot den brittiska

ostkusten och engelska kanalen.50 En artikel pekar på att Tysklands begränsade

fartygsbestånd jämfört med första världskriget tvingade Tyskland att i stor

utsträckning förlita sig på minor och ubåtar samt flyg. Minkrigföringen gick ut på att

med offensiva mineringar längs den engelska ostkusten och i kanalen slå mot den

brittiska kustfarten. De offensiva mineringar var en del av sjöfartskriget mot

                                                                
45 Starck. M. " Några synpunkter på modern sjökrigföring" Tidskrift i sjöväsendet, 1941,10:e
häftet, s 590.
46 Starck. M. " Några synpunkter på modern sjökrigföring" Tidskrift i sjöväsendet, 1941,10:e
häftet, s 590-591,597.
47 Ahlmark. P. "Minans betydelse i sjökriget" Tidskrift i sjöväsendet, 1941, 6: häftet, s 366-367.
48 Berthelsson. "Årsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigshistoria 1943". Tidskrift i sjöväsendet,
1944, 1:a häftet, s 52, 58.
49 Berthelsson. "Årsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigshistoria 1943". Tidskrift i sjöväsendet,
1944, 1:a häftet, s 58-59.
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England.51 Förmågan att lägga ut offensiva mineringar med flyg och ubåtar fick stor

betydelse, då minor kunde läggas ut dolt och på platser som tidigare varit omöjliga

att minera med fartyg.52 Magnetiska minor som fälldes med flygförband var en ny

förmåga som ökade dess offensiva roll i sjökriget.53 Även minkrigföringen i

blockadoperationer utvecklades och erfarenheterna visar att blockadvapnet fått en

ökad betydelse.54

Fogelberg och Starck är två artikelförfattare som skrivit om minkrigföringens

betydelse för det tyska sjökriget i Östersjön. Tyskland lyckades tillsammans med

Finland att etablera herravälde i Östersjön. Genom erövring av fiendens basområden,

trängdes Sovjetunionen in mot de inre basområdena i Finska vikens inre.55 Därefter

blockerades Finska viken av enorma min- och nätspärrar som begränsade den

sovjetiska flottans rörelsefrihet.56 Tyskland hade nått ett strategiskt viktigt mål för de

fortsatta offensiva operationerna framförallt till lands, utan att behöva riskera de få

marina enheter som de hade kvar i Östersjön. För att försörja landförbanden i

Baltikum, var Tyskland starkt beroende av sjöförbindelserna längs den baltiska

kusten. Då den sovjetiska flottan var mer eller mindre blockerad, var det största

hotet mot sjötransportera de kvarvarande ryska mineringarna. Minröjningsförbanden

engagerades hårt för att säkra lederna genom de försåtliga minfälten, så att

transporterna kunde säkras. Minkrigföringen var av strategisk betydelse för att

begränsa den sovjetiska flottans rörelse frihet och därmed vann Tyskland herravälde

till sjöss i Östersjön.57 Ytterligare ett exempel på tysk offensiv minering var de tyska

mineringarna av Östersjöinloppen. Mineringarna gjorde Östersjön till ett tyskt

                                                                                                                                                                          
50 Kekonius.E. "Handelskrig och handelsskydd i engelska kanalen och på
Nordsjökusten".Tidskrift i sjöväsendet, 1945, 2:a häftet s 103-104.
51 Ahlmark. P. "Minans betydelse i sjökriget" Tidskrift i sjöväsendet, 1941, 6: häftet, s 359.
52 Ahlmark. P. "Minans betydelse i sjökriget" Tidskrift i sjöväsendet, 1941, 6: häftet, s 360.
53 Ahlmark. P. "Minans betydelse i sjökriget" Tidskrift i sjöväsendet, 1941, 6: häftet, s 357.
54 Klint. E. "Årsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigshistoria 1944". Tidskrift i sjöväsendet,
1945, 2:a häftet, s 91.
55 Fogelberg. G. "Sjökriget i Östersjöbäckenet" Tidskrift i sjöväsendet, 1941, 12:e häftet, s 750-
751. Beskow. C. ”Utdrag ur årsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigshistoria”. Tidskrift i
sjöväsendet, 1941, 1:a häftet, s 15.
56 Starck. M. ”Några synpunkter på modern sjökrigföring”. Tidskrift i sjöväsendet, 1941, 10:e
häftet, s 597.
57 Fogelberg. G. "Sjökriget i Östersjöbäckenet" Tidskrift i sjöväsendet, 1941, 12:e häftet, s 751.
Starck. M. " Några synpunkter på modern sjökrigföring" Tidskrift i sjöväsendet, 1941,10:e
häftet, s 597.
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innanhav, och därmed kunde Tyskland kontrollera handelstrafiken på Östersjön.58

Sverige blev tvunget att upprätta en neutralitetsled, där den svenska sjöfarten kunde

framföras på territorialhavet.59

Enligt artiklar i TiS gick den brittiska offensiva doktrinen rörande offensiva mineringar

ut på att dessa främst skulle läggas ut i Helgolandsbukten. Varefter kriget fortlöpte

ökade ubåtshotet för sjöförbindelserna i Nordsjön och i Atlanten. Britterna beslutade

därför att, utan USA:s hjälp, lägga ut den stora Nordsjöspärren.60 Planerna

omkullkastades när Tyskland invaderade Norge och fick ett nytt stort basområde att

utgå ifrån. Istället för minbarriären använde sig britterna av en gammal beprövad

taktik, som ryssarna använt sig av i rysk-japanska kriget, nämligen att minera där de

förmodade att de tyska ubåtarna skulle röra sig.61 Mot det nya tyska basområdet

planerade engelsmännen en spärr mellan Orkneyöarna och Island. Minutläggning

påbörjades och cirka 110 000 minor lades ut i spärren.62 Utläggningen av de

offensiva mineringarna fortsatte, och under 1940 lades mineringar ut utanför Norges

västkust för att förhindra malmtrafiken till Tyskland. Den brittiska

mineringsverksamheten sänkte omkring 1050 fientliga handels- och örlogsfartyg och

c:a 540 skadades.63 Britterna hävdade efter kriget att deras minor besegrade

tyskarnas sveporganisation, och deras svep och avmagnetiseringsorganisation

besegrade tyskarnas minor. Tyskarna lade ut 120 000 minor i nordeuropeiska

farvatten som förorsakade sänkning av 281 brittiska örlogsfartyg och 521

handelsfartyg.64

                                                                
58 Fogelberg. G. "Sjökriget i Östersjöbäckenet" Tidskrift i sjöväsendet, 1941, 12:e häftet, s 744-
745.
59 Fogelberg. G. "Sjökriget i Östersjöbäckenet" Tidskrift i sjöväsendet, 1941, 12:e häftet, s 744-
745.
60 Starck. M. "Några brittiska synpunkter på minkrigföring." Tidskrift i sjöväsendet, 1949,
december, s 633-641.
61 Starck. M. "Några brittiska synpunkter på minkrigföring." Tidskrift i sjöväsendet, 1949,
december, s 636.
62 Starck. M. "Några brittiska synpunkter på minkrigföring." Tidskrift i sjöväsendet, 1949,
december, s 635-636.
63 Starck. M. "Några brittiska synpunkter på minkrigföring." Tidskrift i sjöväsendet, 1949,
december, s 635-636.
64 Starck. M. "Några brittiska synpunkter på minkrigföring." Tidskrift i sjöväsendet, 1949,
december, s 638-639.
Beskow. C. ”Utdrag ur årsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigshistoria”. Tidskrift i
sjöväsendet, 1941, 1:a häftet, s 15.
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Enligt årsberättelsen i ”Sjökrigskonst och sjöhistoria 1943” visar erfarenheterna från

Stilla havet vikten av att uppnå ett temporärt herravälde, något som japanerna

lyckades skaffa sig i inledningen av kriget. Detta herravälde utnyttjades för att utvidga

bassystemet i Stilla havet. Västmakterna kunde inte fortsätta att försvara

försörjningslederna, vilket indirekt ledde till att dessas möjlighet att undsätta Kina

försvann. Hotet mot Indien ökade och tvingade britterna att koncentrera

sjöstridkrafter till Indiska Oceanien på bekostnad av medelhavet. Denna åtgärd

gjorde det möjligt för Rommel att få förstärkningar och påbörja sin offensiv.65

Försörjningsbehovet av förnödenheter och trupp till striderna i Nordafrika, Europa

och till Ryssland visar på vikten av att behärska sjövägarna66 Under andra

världskriget är det främst förmågan att etablera offensiva mineringar med flyg och

ubåtar och minans utveckling från kontaktmina till avståndsmina som sågs vara

viktiga faktorer.67 Andra världskriget var det sista stora världskriget i Europa under

1900-talet. Efter världskriget förändrade krigen karaktär till så kallade begränsade

krig.

I sin artikel ” Sjömaktens roll i begränsade konflikter” 1963 pekade Ahrén på

konflikterna i  Suez, Libanon, Kuwait och Brunei som exempel på begränsade krig.

Konflikterna som delvis utspelade sig i kustnära vatten, var enligt Ahrén exempel på

hur västmakterna utnyttjat havet för att projicera makt i begränsade konflikter. Ur

dessa stridigheter framväxte behovet att inrätta någon form av brandkårsstyrkor som

snabbt kunde sättas in i uppkomna konflikter var som helst på jorden.68

Dick Börjesson beskriver i sin artikel, ”Minkrig i Vietnam”, om minkrig i flodsystem

och kustnära farvatten. Enligt artikeln visade erfarenheterna från Korea- och

Vietnamkriget att en sjömakt måste ha förmåga att kunna uppträda i begränsade

                                                                
65 Berthelsson. "Årsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigshistoria 1943". Tidskrift i sjöväsendet,
1944, 1:a häftet, s 51.
66 Berthelsson. "Årsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigshistoria 1943". Tidskrift i sjöväsendet,
1944, 1:a häftet, s 52.
67 Ahlmark. P. "Minans betydelse i sjökriget" Tidskrift i sjöväsendet, 1941, 6: häftet, s 366-367.
68 Ahrén. L. "Sjömaktens roll i begränsade konflikter".1963, december. Tidskrift i sjöväsendet,  s
710-714.
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farvatten.69 Det räcker inte med att enbart ha kontroll till sjöss i de

kustnärafarvattnen, även flodsystem måste kontrolleras. FNL minerade floderna i

Sydvietnam i syfte att stoppa den omfattande flodtrafiken. Detta faktum föranledde

att minröjningsförband måste sättas in för att återupprätta kontrollen över

sjövägarna.70 Minhotet binder resurser, i detta fall minröjningsresurser, till ett

begränsat område.71 Enligt Börjesson kan en effektiv minkrigföring av en supermakt

utnyttjas för politiska syften.72 I maj 1972 flygminfällde USA ett antal mineringar

utanför de största importhamnarna i Nordvietnam. Syftet var att skära av

vapentillförseln och därmed skulle de militära resurserna minska snabbt. Denna

minering var en del i en blockad mot nordsidan men riktades egentligen mot

Sovjetunionen. Minvapnet användes här som ett politiskt vapen, där motståndaren

själv valde om han ville utsätta sig för risken från minorna. Därmed undvek USA en

direkt konfrontation mot Sovjetunionen.73 Då Nordvietnam saknade resurser för att

röja mineringarna, upphörde all sjötrafik över de minerade hamnarna.74 Specifikt för

1970-talet var att minan blivit mer avancerad och att helikoptern och minjaktfartyget

utvecklades. Under Vietnamkriget utnyttjades modern minkrigföringsteknik,

kombinerade avståndsminor med kombinationer av magnetik- och akustikeffekter.

Avfyringsorganen kunde ställas in på olika känsligheter och tidinställas.75

De få artiklar i TiS som behandlade minkrigföring under 1980-talet, berörde till stora

delar Sovjetunionens offensiva mineringskapacitet inom Östersjömarinen. Artiklarna i

TiS tar upp uppbyggnad av en utökad amfibieförmåga och minröjningskapacitet.

Även ubåtarnas minutläggningskapacitet betonas.76 De korta avstånden och de

geografiska förhållandena i Östersjön gynnar den offensiva minkrigföringen.

                                                                
69 Nerpin. R. "Materiel och metoder för sjökrigföring i begränsade farvatten". 1967, januari.
Tidskrift i sjöväsendet, s 2.
70 Börjesson. D. "Minkrig i Vietnam" 1974, n:r 5. Tidskrift i sjöväsendet, s 239-241.
71 Börjesson. D. "Minkrig i Vietnam" 1974, n:r 5. Tidskrift i sjöväsendet, s 241.
72 Börjesson. D. "Minkrig i Vietnam" 1974, n:r 5. Tidskrift i sjöväsendet, s 239.
73 Börjesson. D. "Minkrig i Vietnam" 1974, n:r 5. Tidskrift i sjöväsendet, s 239-242.
Elfhagen.B. "Sjöstridskrafternas politiska roll"1974, n:r 5. Tidskrift i sjöväsendet, s 255.
74 Börjesson. D. "Minkrig i Vietnam" 1974, n:r 5. Tidskrift i sjöväsendet, s 239-241.
75 Börjesson. D. "Minkrig i Vietnam". 1974, n:r 5. Tidskrift i sjöväsendet, s 242-245.
76 Jansson. N-O. " Östersjöns strategiska betydelse" 1988, N:r 2. Tidskrift i sjöväsendet, s 117-
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Ovanstående faktorer ställer höga krav på defensiva åtgärder för att skydda

baserna.77

Under 1990-talet ökade antalet renodlade artiklar väsentligt. De behandlade främst

minröjningsförmågan i internationella sammanhang. Inte en enda artikel behandlar

offensiva eller defensiva mineringar.

3.1.2 Defensiva mineringar

Effekterna av de defensiva mineringarna under Dardanelloperationen visade på

minans strategiska potential. De allierades misslyckade försök att forcera

Dardanellerna ledde till den katastrofala landstigningsoperationen i Gallipoli. Även

Ryssland drabbades då en viktig försörjningsled för krigsmateriel till ostfronten blev

avskuren.78 Defensiva mineringar i Nordsjön och i Engelska kanalen begränsade den

tyska flottans rörelsefrihet, och därmed kunde engelskt herravälde till sjöss

upprätthållas.79 Under första världskriget utnyttjades defensiva mineringar som

flankskydd vid sjötransporter, Engelsmännen utnyttjade t.ex. denna metod när

trupper skulle transporteras till Belgiens hjälp.80 För att kontrollera handelssjöfarten

förklarade England hela Nordsjön som krigsskådeplats och varnade sjöfarten för

utlagda minor. Denna åtgärd fick handelssjöfarten att följa Englands ostkust, varvid

engelsmännen kunde utföra sjöfartskontroll.81 I slutet av kriget innehade

Storbritannien ett förråd av omkring 60 000 minor samt en stor bank av operativa

erfarenheter. Under mellankrigsperioden lyckades britterna konstruera både

magnetiska och akustiska minor. Storbritannien var väl rustat för minkrig inför nästa

krig.82

Enligt artiklar i TiS förändrades sjökrigföringen under andra världskriget så att

basområdena stod under ett konstant hot. Effektiva defensiva motåtgärder såsom

                                                                
77 Jansson. N-O. " Östersjöns strategiska betydelse" 1988, N:r 2. Tidskrift i sjöväsendet, s 120.
78. Starck. G. "Några lärdomar från sjökriget". 1915, 5:e häftet. Tidskrift i sjöväsendet, s 341-342.
79 Lybeck. O. "Årsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigshistoria". Tidskrift i sjöväsendet, 2: a
häftet. S 192.
80 Starck. G. "Några lärdomar från sjökriget". 1915, 5:e häftet. Tidskrift i sjöväsendet, s 338,361.
81 Grafström. J. " Årsberättelse i minväsende". 1917, 2:a häftet. Tidskrift i sjöväsendet, s 111.
82 Starck. M. " Några synpunkter på modern sjökrigföring" Tidskrift i sjöväsendet, 1941,10:e
häftet, s 631-633.
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artilleri, minor och torpeder var därför av största vikt för att försvara basområdena.83

Enligt artiklar i TiS hade britterna förutom en offensiv minkrigföringsstrategi även

utarbetat en mindoktrin som gick ut på att: "bidraga till skyddet av Imperiets

sjöförbindelser genom förstöring eller hot om förstöring av fiendens sjöstridskrafter

samt att i största möjliga utsträckning medverka vid försvårandet av hans

krigsinsats."84 Mindoktrinen skulle omsättas genom att inledningsvis lägga ut

skyddande mineringar vid egen kust för att skydda kusttraden, då det tyska

ubåtshotet inledningsvis satte hårt tryck på den brittiska ostkusten och kanalen.85

Enligt Kekonius artikel ” Handelskrig och handelsskydd i engelska kanalen och på

Nordsjökusten” bestod de brittiska skyddsåtgärderna av bl.a. konvojering och

skyddsmineringar av kustfarvattnen. Britternas snabba och effektiva åtgärder gjorde

operationerna i de kustnära farvattnen mycket farliga. Det var en av anledningarna till

att de tyska ubåtsbesättningarna krävde att få torpedera utan förvarning och att

operationerna skulle genomföras längre ut från kusten. En av anledningarna till att de

tyska ubåtsoperationerna längs den brittiska ostkusten upphörde var den enorma

skyddsminspärren som sträckte sig från norra Skottland och längs ostkusten ned till

engelska kanalen. Omfattande skyddsmineringar lades inte bara i kustnära farvatten,

utan även i Nordsjön och Skagerack.86 För att ytterligare säkra konvojtrafiken

genomfördes minsvepning framför konvojerna.87 För Tysklands del hade den

defensiva minkrigföringen begränsats till försvaret av det minimala basområdet i

Helgolandsbukten.88

Ur försvarssynpunkt har minan betydelse ökat, då den med hänsyn till naturen kan

utnyttja kustens topografi för att öka effektiviteten.89
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I sin artikel ”Åtgärder för att förbättra kontrollerbara mineringar i fråga om

minmateriel och personalens utbildning” skriven efter kriget, pekar Hedberg på

vikten av att försvara basområden och kust med defensiva åtgärder, t.ex.

kontrollerbara mineringar.90 För att ytterligare effektivisera minförsvaret bör utsjö-

och kustmineringar läggas ut så tidigt som möjligt samt om möjligt skyddas av

artilleri. Hedberg visar även på vikten för en småstat att utnyttja minans

överraskningsmoment och den osäkerhetskänsla en motståndare får vid kontakten

med minan.

Efter andra världskriget var stora delar av den amerikanska flottan upplagd, men var

ändå utan tvivel den mäktigaste i världen. Men i och med att kärnvapen och robotar

introducerades, uppstod en debatt om att örlogsfartyg och flottor var föråldrade

stridsmedel. Då framtida slag skulle avgöras med robotar och kärnvapen fanns det

inte några behov av sjötransporter. Dessa tankegångar ledde till en öppen konflikt

mellan företrädare för marinen och flygvapnet i USA. Denna konflikt gick under

namnet slaget om Pentagon. Men Koreakriget satte stopp för vidare diskussioner,

då transportbehovet av förband och förnödenheter till andra sidan jordklotet fick

största betydelse. Stora investeringar fick göras i den amerikanska flottan för att

tillfredsställa behovet av tranportresurser. Ökat transportbehov ökade också kravet

på skydd av transporterna. Det viktigaste medlet att skydda transporterna var

herravälde till sjöss, och för detta behövdes örlogsfartyg som var avpassade för

detta ändamål. Denna upprustning gav USA närmast ett totalt herravälde till

sjöss.91

Koreakriget utgjorde en ny typ av konflikter som USA konfronterades med efter

andra världskriget. Krigföringen i Korea var beroende av sjötransporter längs kusten

då infrastrukturen iland var undermålig. FN-sjöstridskrafternas viktigaste uppgift var

att säkra trupp och förnödenhetstransporterna till stödjepunkterna. Efter den lyckade

landstigningen i Inchon förflyttades fronten snabbt norrut. Behovet av nya marina

understödspunkter accentuerades. Wonsan utsågs till att bli en ny understödspunkt,

                                                                
90 Hedberg. H. " Åtgärder för att förbättra kontrollerbara mineringar i fråga om minmateriel och
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varvid en landstigningsoperation planerades för att säkra området och hamnen för

transportfartyg.92 För detta ändamål utnyttjades amfibieförband, men ett av de

största hoten mot amfibieoperationer är defensiva mineringar. Detta faktum fick

amerikanerna erfara när turen kommit till Wonsan. Nordkoreanerna hade minerat

vattnen utanför Wonsan med omkring 2000 - 3000 avståndsminor.93

Avståndsminorna visade sig vara mycket effektiva, då till och med en av minsveparna

minsprängdes. Intressant är att notera med hur primitiva medel de effektiva minfälten

lades ut. Nordkoreanerna utnyttjade sampaner och djonker för att lägga ut

avståndsminorna utanför och i hamnarna Wonsan och Chinnampo.94 Effekten för den

överlägsna landstigningsstyrkan med två armé- divisioner och fyra hangarfartyg med

kringfartyg blev så förödande, att landstigningen i Wonsan fick skjutas upp med sex

dagar. Wonsan visade att ett litet land med få resurser kunde stoppa en vida

överlägsen FN-styrka.95 Det krävdes tre veckors minsvepning innan hamnarna

kunde utnyttjas som underhållsstödjepunkter.96 Minfälten tog den marina ledningen

med total överraskning.97 Sjöstyrkechefen gav Pentagon en chock när han

signalerade: "Den amerikanska flottan har förlorat herraväldet till sjöss i de

koreanska farvattnen".98

För att belysa de defensiva mineringarnas effekter tar TiS, efter andra världskriget,

upp ett antal artiklar om minkrigföring i invasionsförsvaret. I sin artikel, Marinens

betydelse för vår alliansfriapolitik, pekade riksdagsmannen greve H.

Wachtmeister på att neutralitetspolitiken förutsatte att Sverige kunde säkra sina

försörjningslinjer i händelse av krig. Det innebar att importsjöfarten, fisket och

kusttrafiken måste skyddas. Defensiva mineringar är ett utmärkt medel för

                                                                
92 Lagerberg.S. "Årsberättelse i sjökriget och sjökrigshistoria 1951".1952, februari. Tidskrift i
sjöväsendet , s 58.
93 Lagerberg. S. "Årsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigshistoria 1951". 1952, februari.
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94 Lagerberg.S. "Årsberättelse i sjökriget och sjökrigshistoria 1951".1952, februari. Tidskrift i
sjöväsendet, s 62-63.
95 Engström. H. "Årsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigshistoria".1958, december. Tidskrift i
sjöväsendet, s 899-900.
96Taube. F. "Årsberättelse i minväsende år 1950-1951". 1951, maj. Tidskrift i sjöväsendet, s 248.
97 Taube. F. "Årsberättelse i minväsende år 1950-1951". 1951, maj. Tidskrift i sjöväsendet, s 248.
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sjökontroll, tvinga sjöfarten att välja rutter som passar oss bäst.99 Övriga artiklar tar

upp erfarenheter där minan i olika kombinationer utnyttjats vid invasionsförsvar,

framförallt strandförsvar. Artiklarna pekar på att den tekniska utvecklingen sedan

världskriget kan väntas ge undervattensvapnen en ny roll i framtiden. Hotet mot

sjöförbindelserna kommer att bero på två faktorer, nämligen flygets och

undervattenvapnens utveckling. Utöver vikten av defensiva mineringar i ett

invasionsförsvar påtalas även värdet för en småstat att kunna genomföra mindre

offensiva operationer.100

3.1.3 Slutsats

Av de i TiS utgivna artiklar om det rysk-japanska kriget kan en klar syn på minans

nya offensiva strategiska roll skönjas. Synen på minan har förändrats definitivt från att

betraktats som ett defensivt vapen till ett offensivt vapen med en klar strategisk

potential. I framtiden kommer minan att få en helt ny roll som kommer att påverka

alla områden som berör sjökrigföringen.

De artiklar i TiS som analyserar och debatterar erfarenheterna från minkrigföringen

under första världskriget, betonar återigen minkrigföringens offensiva potential. I

samband med blockader, spärrar, kanalisering av sjöfart, flankskydd och sjöfartskrig

fick minan en framträdande roll. Artiklarna pekar på ett antal funktioner och

händelser där minan blev en viktig del för utgången av kriget eller en större operation.

Minspärrarna i Nordsjön och i Engelska kanalen, operationen i Dardanellerna,

mineringarna i Nordsjön för att kanalisera handelssjöfarten, utvecklingen av

minröjningsfunktionen och minan (förmågan att minera till havs och ubåtsminan).

Sammantaget ger artiklarna en helhetsbild, som lyfter fram minkrigföringens offensiva

strategiska roll.

Diskussionen och beskrivningarna av det utpräglade offensiva sjöfartskriget och det

offensiva utnyttjandet av minan i samband med blockad operationer har präglat

artiklarna i TiS under och efter andra världskriget. Det är helt uppenbart att den

                                                                
99 Wachtmeister. H. "Marinens betydelse för vår alliansfria politik". 1959, december. Tidskrift i
sjöväsendet, s 83-836.
100 Taube. F. "Årsberättelse i minväsende år 1950-1951".1952, juni. Tidskrift i sjöväsendet, s 307-
311.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19 100:1033
Chefsprogrammet 99-01 01-06-18 26(62)
Örlkn Ulf Sjöwall

offensiva kapaciteten imponerar. Den offensiva förmågan att påverka en

motståndares basområden och handelssjöfart uppmärksammas än mer än tidigare.

En konsekvens av detta är att den defensiva sidan av minkrigföringen börjar

framträda ytterligare. Bland annat diskuteras vikten av defensiva försvarsmineringar i

anslutning till basområden och skyddsmineringar i kustfarvatten för att skydda

kusttraderna. Även nyttan för en småstat att kunna lägga offensiva mineringar i

fientliga vatten nämns. Förutom behovet att skydda basområden betonas vikten av

att kunna skydda handels- och örlogsfartyg mot avståndsminor. Artiklarna nämner

också att ett utökat skyddsbehov för handelssjöfarten är nödvändig.

Med erfarenheterna från andra världskriget där basområdenas sårbarhet kom i

fokus, förstärktes synen på den defensiva minkrigföringens betydelse för försvaret av

Sveriges basområden.

Händelserna under Koreakriget fördjupade det allmänna förtroendet för

minkrigföringens kapacitet, då minan visade sig utomordentligt effektiv i kustnära

farvatten. Defensiva mineringars förmåga att påverka en supermakts operativa planer

lyfter fram minans roll inom sjökrigföringen. Vietnamkriget sätter återigen fokus på

minkrigföringen, främst sårbarheten för en nation som inte har förmågan att försvara

sina baser och hamnar.

Enligt artiklarna i TiS visar minkriget i de Vietnamesiska flodsystemen att en småstat

kan binda stora resurser hos en motståndare, om han skall behålla herraväldet till

sjöss. Under 1980-talet lyfte några artiklar i TiS fram Sovjetunionens utökade

offensiva mineringskapacitet och därav ökade behovet av att inneha en god defensiv

mineringsförmåga för försvaret av våra baser.

 Den tekniska utvecklingen är en av de viktigaste förutsättningarna för utvecklingen

av minkrigföringen. Det är viktigt att komma ihåg att nya tekniker ger bara

förutsättningar men är en grund för att skapa något nytt. Användaren av den nya

tekniken måste ha förmågan att se möjligheterna och våga genomföra dem. Ett

utmärkt exempel är hur amerikanerna utnyttjande tekniken i minorna som fälldes

utanför Haiphong. För första gången utnyttjades minvapnet som ett politiskt vapen.

Men än mer anmärkningsvärt är att de skräddarsydde minfälten för egna syften, då

de förstod att de skulle bli tvungna att röja mineringarna själva. Den stora tekniska
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landvinningen var när minan under andra världskriget utvecklades att känna av

avståndseffekter som akustik, magnetik och tryck. Minfälten blev med en gång mer

effektiva då de kunde kombineras med olika typer av minor för olika typer av mål.

Introduktionen av minan blev startskottet för utnyttjandet av den andra dimensionen i

sjökriget. Minans utveckling banade väg för andra undervattensvapen som torpeden

och sjunkbomben. Denna utvecklig av vapen har även ökat kraven på effektiva

motmedel. Ända sedan minan introducerades har det funnits behov av att röja egna

eller andras minor.

3.2 Minröjningsoperationer

Då minan under första världskriget har använts i riklig mängd och begränsat

rörelsefriheten har kravet varit stort, inte minst från handelssjöfarten, på en effektiv

minröjning. Riklig tillgång på materiel och god organisation var därför viktiga faktorer

för en effektiv minröjning.101

TiS pekar på att den tekniska utvecklingen under andra världskriget utökade

vapnens offensiva potential. Detta faktum krävde ett ökat behov av att skydda

stridkrafterna i bas, t.ex. genom hydrofonanläggningar m.m. utanför baser och

hamnar.102 Förmågan att flygminfälla magnetiska minor krävde bl.a. att en effektiv

minröjningsförmåga utvecklades, motmedel som avmagnetisering av fartyg och

magnetiska avståndssvep såg dagens ljus under kriget.103

För att minimera hotet från ubåtar och minor införde England tidigt konvojsystem och

ballongspärrar. För att minska minfaran för konvojtrafik genomfördes minsvepning

framför konvojerna.104 Ballongspärrarna skulle förhindra bland annat minfällningar

från flyg.105 I kampen för att vinna sjöherravälde i Östersjön engagerades

minröjningsförbanden hårt för att säkra lederna och därmed bidrar till att säkra

                                                                
101 Starck. G. "Några lärdomar från sjökriget". 1915, 5:e häftet, s 362.
102 Kekonius.E. "Handelskrig och handelsskydd i engelska kanalen och på
Nordsjökusten".Tidskrift i sjöväsendet, 1945, 2:a häftet, s 121.
103 Ahlmark. P. "Minans betydelse i sjökriget" Tidskrift i sjöväsendet, 1941, 6: häftet, s 357.
Kekonius.E. "Handelskrig och handelsskydd i engelska kanalen och på
Nordsjökusten".Tidskrift i sjöväsendet, 1945, 2:a häftet, s 106-107.

104 Kekonius.E. "Handelskrig och handelsskydd i engelska kanalen och på
Nordsjökusten".Tidskrift i sjöväsendet, 1945, 2:a häftet, s 120.
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sjötransporterna. Minröjningen var av strategisk betydelse för att säkra

rörelsefriheten i Östersjön.106

TiS tar även upp de amerikanska minröjningsinsatserna i Korea. Då effekten av

mineringen utanför Wonsan uppenbarades för den amerikanska marinledningen,

insåg man att minröjningsfunktionen blivit eftersatt.  Minorna som utvecklades under

andra världskriget krävde avancerade resurser för att röjas, inte bara en handfull

minsvepare som var fallet i Wonsan. Under andra världskriget ökade visserligen

intresset för minröjningstjänsten, för att avta efter krigets slut.107 Erfarenheterna efter

andra världskriget avseende minröjning tas upp i flera artiklar i TiS. Där påpekas att

minröjningen kommer att kräva mer och mer resurser i fråga om materiel, personal

och utbildning. Utvecklingen måste upprätthållas under fred inte bara under krig.108

Betydelsen av full kontroll över och under ytan är av största vikt för att undvika

överraskningar, även för en småstat.109

Med erfarenheter från de offensiva mineringarna i Haiphong under Vietnamkriget

drar TiS följande slutsatser: En angripare måste räkna med förekomsten av minor

och därmed avdela resurser för minröjning.110 Minröjning kan öka förvarningstiden

för en försvarare. Fientlig minröjning samtidigt med tillförseltransporter kan fördröja

en fiende.111 En offensiv minering mot en nation utan minröjningsförmåga kan slå

mycket hårt mot sjöförbindelserna. Vietnam visar att minröjningsförmågan är av stor

vikt för att hålla sjöförbindelserna öppna.112 Enligt TiS är alla Sveriges landområden

                                                                                                                                                                          
105 Ahlmark. P. "Minans betydelse i sjökriget" Tidskrift i sjöväsendet, 1941, 6: häftet, s 360-361.
106 Fogelberg. G. "Sjökriget i Östersjöbäckenet" Tidskrift i sjöväsendet, 1941, 12:e häftet, s 751.
Starck. M. " Några synpunkter på modern sjökrigföring" Tidskrift i sjöväsendet, 1941,10:e
häftet, s 597.
107 Engström. H. "Årsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigshistoria".1958, december. Tidskrift i
sjöväsendet, s 899-900.
108 Forshell. A. "Årsberättelse i minväsende1949".1950, april. Tidskrift i sjöväsendet, s 195-196.
109 Engdahl. R. "Årsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigshistoria". 1959, december. Tidskrift i
sjöväsendet, s 826-828.
110 Ljungren. B. "Resursbehov fören angripares minröjning"1978, n:r 6. Tidskrift i sjöväsendet, s
321-329.
111 Börjesson. D. "Minkrig i Vietnam" 1974, n:r 5. Tidskrift i sjöväsendet, s 247.
112 Börjesson. D. "Minkrig i Vietnam" 1974, n:r 5. Tidskrift i sjöväsendet, s 247.
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lämpade för minkrigföring. Minvapnet en viktig del för Sveriges försvar, men minan

kan även utgöra ett hot om inte ett en effektiv minröjningsflotta finns tillgänglig.113

Under 1970-talet utvecklades USA förmågan att genomföra minröjoperationer med

helikopter och minjaktfartyg. De amerikanska mineringarna var specialsydda för de

amerikanska minröjarna, då det antogs att amerikanerna skulle få röja mineringarna

efter kriget.114

I sin artikel ”Minjakt i Brofjorden” pekade Carlstedt på vikten av en fredsmässig

fungerande minröjningsfunktion. Enligt Carlstedt ökade antalet rapporter om

kontaktminor från andra världskriget under 1968 - 1972 avsevärt. Detta förhållande

ledde till att en bottenundersökning med röjdykare beordrades för ett område kring

angöringsleden in till SCANRAF. Resultatet av denna undersökning blev att området

Hållö - Gåsö ej kunde garanteras minfritt, samt att en årlig kontroll av området skulle

fortsätta intill dess att inga mer minor kunde påträffas.115

Alla artiklar som publicerats i TiS under 1990-talet handlar om minröjningsförmågan.

Inte en enda artikel berör något om defensiva eller offensiva mineringar.

Enligt min mening är hotbilden avgörande för intresset för minröjningsfunktionen. O.

Andersson har i sin artikel ”Minröjningsförbandens utveckling” 1994 pekat på två

utvecklingar i hotbilden, nämligen en dämpad utvecklingstakt på grund av

ekonomiska åtstramningar eller en utökad utvecklingstakt, där erfarenheterna från

1980- och 1990-talets konflikter talar för minan som ett kostnadseffektivt vapen.116

Minhotet kommer att bestå under lång tid. Detta faktum kommer att öka kraven på

minröjningsförmågan.117

Erfarenheterna från Persiska viken under 1980-talet samt från Desert Storm visar att

minhotet kräver ökade minröjningsresurser.118 Under 1990-talet förekommer flera

                                                                
113 Gärdin. A. " Minsvepare/minjaktfartyg -konstruktionsproblem-utvecklingslinjer" 1972,
juli/augusti. Tidskrift i sjöväsendet, s 307.
114 Börjesson. D. "Minkrig i Vietnam". 1974, n:r 5. Tidskrift i sjöväsendet, s 242-245.
115 Carlstedt. W. "Minjakt i Brofjorden 1973-1974". 1975, n:r 2. Tidskrift i sjöväsendet, s 83, 93.
116 Andersson. O. "Minröjningsförbandens utveckling". 1994, N:r 1. Tidskrift i sjöväsendet, s 30.
117 Andersson. O. "Minröjningsförbandens utveckling". 1994, N:r 1. Tidskrift i sjöväsendet, s 31.
Hagström. C-G. " Minröjning under förändring". 1999, N:r 4. Tidskrift i sjöväsendet, s 389.
118 Andersson. O. "Minröjningsförbandens utveckling". 1994, N:r 1. Tidskrift i sjöväsendet, s
30-31.
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artiklar som behandlar ett svenskt deltagande i en internationell minröjningsstyrka.119

Enligt artiklar i TiS visar de svenska minröjningsoperationerna i Baltikum på att

minröjningsförbanden kan utnyttjas för att främja det säkerhetspolitiska situationen

på och omkring Östersjön. Minröjningen har blivit ett säkerhetspolitiskt verktyg som

passar väl in för att skapa stabilitet i vårt närområde.120 Enligt TiS är

minröjningsresurser en global bristvara. De svenska operationerna i Baltikum

kommer att bidra till det internationella samfundets intresse att få med svenska

enheter i internationella insatser.121

3.2.1 Slutsats

Erfarenheterna från minkrigföringen under första världskriget visar på behovet av en

god minröjningsförmåga. Den ohämmade minkrigföringen har enligt författarna i TiS

skapat ett mycket stort behov av minskydd- och minröjningsförmåga. Framförallt

skyddet av konvojverksamheten med minsvepare har diskuterats samt förmågan att

röja avståndsminor av olika slag. I och med minans utökade offensiva roll under

andra världskriget har intresset i Sverige ökat för en effektiv minskydds- och

minröjningsförmåga.

Artiklarna i TiS som beskriver och debatterar erfarenheterna efter andra världskriget,

främst Korea- och Vietnamkriget, visar på en syn där minröjningsförmågan får en allt

mer viktig roll att fylla i försvaret av den svenska kusten. Avståndsminorna med

anordningar som försvårar minröjning kommer att ställa högre krav på

resurstilldelning och utbildning om effektiviteten skall behållas.

Konflikterna i Persika viken under 1980-och 1990-talet har riktat intresset mot

minröjningsförmågan. Artiklarna som publicerats i TiS visar på ett stort intresse för

minröjningsförmågans strategiska roll och den stora betydelse som denna förmåga

                                                                
119 Andersson. O. "Minröjningsförbandens utveckling". 1994, N:r 1. Tidskrift i sjöväsendet, s
32,40.
Nordling. C. " Sjöförsvaret i en av de nya rollerna- minröjning i Baltikum". 1997, N:r 1. Tidskrift i
sjöväsendet, s 31,33.
120 Nordling. C. " Sjöförsvaret i en av de nya rollerna- minröjning i Baltikum". 1997, N:r
1.Tidskrift i sjöväsendet, s 31-32.
Fischerström. J. " Har minröjningsfunktionen en roll i den omdanade Försvarsmakten?". 1999,
N:r 2. Tidskrift i sjöväsendet, s 200.
121 Fischerström. J. " Har minröjningsfunktionen en roll i den omdanade Försvarsmakten?". 1999,
N:r 2.Tidskrift i sjöväsendet s 196-197.
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fått för de säkerhetspolitiska målen. Ett stort intresse för minröjning visar också på en

medvetenhet om den effekt en offensiv minering kan få om inte tillräcklig förmåga för

minröjning finns tillgänglig.

Minröjningsoperationerna i Baltikum har väckt ett intresse för minröjningsförmågan

som inte funnits sedan efterkrigssvepningarna runt vår

kust efter andra världskriget. De stora utvecklingstegen inom minröjningsområdet är

först det mekaniska svepet som blev effektivt efter rysk-japanska kriget. Därefter

utvecklades svepet att även verka mot magnetiska och akustiska avståndsminor.

Däremot har det varit svårt att få fram effektiva svep mot tryckminor. Det är först

med utvecklingen av högupplösande sonarsystem som röjning av tryckminan blivit

effektiv.

4. En supermakts syn på minkrigföringens strategiska roll

4.1 Mineringsoperationer

4.1.1 Offensiva mineringar

Artiklarna ur NIP drar likartade slutsatser som TiS, nämligen att med de positiva

erfarenheterna från minkriget under det rysk-japanska kriget kommer en förändring

och utveckling av minkrigföringen att företas inom de flesta flottor i världen.122 I ett

framtida europeiskt krig kommer minvapnet att få en stor strategisk betydelse.123

Med erfarenheter från kriget kommer framtida sjökrig att utspelas i kustnära vatten,

där minan inte bara kommer att få taktiska konsekvenser utan även strategiska.124

Trots de positiva erfarenheterna från minkrigföringen under rysk-japanska kriget,

konstaterades det i en artikel i Naval Institute proceedings 1923, att det var först

under 1915 som amerikanerna började inse minkrigföringens betydelse. De första

                                                                
122 Alger. P. "The employment of Submarine mines in future naval wars". 1908, September. U.S
Naval Institute Proceedings, Vol 34, s 1040.
123Alger. P. " Torpedo and mine effects in the Russo-Japanese War". 1907, December. U.S
Naval Institute Proceedings, s 1485.
Ferguson . J. "The Submarine Mine". U.S Naval Institute Proceedings, 1914, July-August. Vol
40, s 1700.
124 Alger. P. "The employment of Submarine mines in future naval wars". 1907, December. U.S
Naval Institute Proceedings, Vol 4, s 1485.
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amerikansk minorna lades ut i juni 1918.125 I Van Der Veer: s artikel ”MINING

OPERATIONS IN THE WAR”. Från år 1919 beskriver författaren de brittiska och

tyska mineringsoperationer i bland annat Nordsjön. Enligt författaren var

blockadoperationen mot Tyskland en förutsättning för att uppnå herravälde till

sjöss framför allt i Atlanten. Blockaden ströp sjöhandelsvägarna till Tyskland. Även

neutrala stater som hade handelsutbyte med Tyskland utsattes för blockad om än i

mindre omfattning. Genom att kanalisera handelstrafiken till vissa router fick de

allierade indirekt en form av sjöfartskontroll på den allmänna sjöfarten i Nordsjön.126

Ett mål i Tysklands sjökrigsplan var att med ett sjöfartskrig reducera de allierades

handelsflotta. Med minor, en snabbgående kryssarflotta och ubåtar skulle den

allierade handelsflottan decimeras. Kryssarnas bidrag blev kortlivat då Grand Fleet

satte stopp för deras raider.127 Erfarenheterna från sjöfartskriget pekar på att ubåten

och minan kommer att utgöra en naturlig del i ett framtida sjöfartskrig.128

Sjöfartskriget under andra världskriget fick en större betydelse än vad den hade

under första världskriget. Under första världskriget utspelades den största delen av

sjöfartskriget i Nordsjön, Atlanten och Östersjön.

Under andra världskriget utövades ett omfattande sjöfartskrig även i Stilla havet.

Under juli 1943 förlorade Japan det offensiva initiativet och blev tvingat att gå över

på defensiven. Men för att besegra Japan måste de allierade tillgripa sjöblockad och

sjöfartskrig i syfte att strypa råvarutillgången till den japanska industrin. Vid en

jämförelse mellan sjöfartskriget i Atlanten och Stilla havet finner man att de allierades

förluster i Stilla havet var mycket små jämfört med förlusterna i Atlanten och

Nordsjön. Av de allierades förluster i Atlanten stod de tyska ubåtarna för merparten

av sänkningarna, cirka 69 procent medan minan sänkte cirka sju procent. I Stilla

havet stod de amerikanska ubåtarna för cirka 60 procent av de japanska

fartygsförlusterna och minorna för mer än nio procent av sänkningarna. Totalt

förlorade Japan 90 procent av det totala handelstonnaget, som var på 10 miljoner

                                                                
125 Ashbrook. A. ”NAVAL MINES”. 1923. U.S Naval Institute Proceedings, s 306-307.
126 Van Der Veer. N. ”Mining Operations in the War”. 1919. U.S Naval Institute Proceedings, s
1859.
127 Van Der Veer. N. ”Mining Operations in the War”. 1919. U.S Naval Institute Proceedings, s
1857-1859.
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ton.129 De lyckade ansträngningarna att reducera det japanska handelstonnaget,

blockera hamnar och sjöleder, beror till stor del på kombinationen av

ubåtsoperationer och flygminfällda minor.

Operationerna kräver inget herravälde till sjöss, där respektive vapen skall verka.130

Den omfattande mineringsoffensiven mot Japan startade i augusti 1944. Offensiven

var uppdelad i två steg, där det inledande kallat Outer Zone campaign riktade sig

mot hamnar och farleder som ockuperats av japanerna. 13 000 minor fälldes av

amerikanska B:24 bombplan. Resultatet blev att flera hamnar övergavs, och totalt

förstördes och skadades 355 handelsfartyg på totalt 776 260 ton.131 Nästa steg i

offensiv inleddes augusti 1945, kallad Inner Zone campaign eller Operation

Starvation. I denna sista offensiv flygminfälldes flera nya typer av avståndsverkande

minor. Mineringarna koncentrerades mot strategiska farleder som Shiminoseki

sunden (Japans handelsknutpunkt) och hamnarna i Hiroshima, Kure och Sasebo.

Efter denna inledande minerings- offensiv minskade det sammanlagda tonnaget som

passerade Shiminoski med 515 000 ton från att inledningsvis varit 520 000 ton. Efter

att kraftfullt ha begränsat rörelsefriheten för sjöfarten inleddes fas två, Industrial

Center Blockade. Denna fas koncentrerades till att slå ut sjöleder mellan

industrizoner och Inland Sea samt hamnar som Tokyo, Nagoya, Kobe och

Osaka.132 Tillsammans med övriga ansträngningar skapade mineringsoffensiven en

total blockad. Effekterna av denna blockad sänkte industriproduktionen med 40

procent. Inte mindre än 19 av 22 varv blev blockerade av minor. Totalt sänktes

1250 000 ton under Operation Starvation.133

Erfarenheterna från minkrigföringen i Korea startade en debatt i NIP om vikten för

en sjömakt att skydda sjövägarna runt om i världen. Skydd och kontroll av

sjövägarna måste vara en förutsättning för rörelsefrihet och är den viktigaste

                                                                                                                                                                          
128 Van Der Veer. N. ”Mining Operations in the War”. 1919. U.S Naval Institute Proceedings, s
1861-1862.
129 Andersson. B. "The protection of commerce in war". 1952, August. U.S Naval Institute
Proceedings, s 887.
130 Fletcher. P. "World War II and the changing conception of sea power." 1946, January. U.S
Naval Institute Proceedings, s 6.
131 Ostrander. C. "Chaos at Shiminoseki". 1947, June. U:S Naval Institute Proceedings, s 652.
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uppgiften för USA:s sjöstyrkor.134 För att utöva kontroll måste USA ha uppsikt över

en motståndares mineringsansträngningar och inneha kapacitet att slå ut en

motståndares minkrigföringsresurser.135 Med erfarenheterna från Wonsan, där en

svag nation kunde utmana en sjömakt, uppstod en diskussion om hotet från offensiva

mineringar. I sin artikel ”Offensive Mining as a Soviet Strategy” 1962 ansåg Saar att

erfarenheterna från Wonsan uppmuntrade Sovjetunionen att öka ansträngningarna att

förbättra den offensiva mineringsförmåga.136 Sovjetisk offensiv mineringsförmåga

kunde enligt Saar hota USA:s rörelsefrihet på världshaven. Ett hotscenario

beskrives, där sex stycken strategiska geografiska platser utpekas som ytterst

känsliga och lämpliga för offensiv minkrigföring.137 Platserna utgör knutpunkter för

världens sjöfartsförbindelser. Mineringar på dessa platser skulle kunna stänga ute

USA från viktiga havsområden och viktiga sjövägar. Enligt Saar är mineringar i

Malacka - och Gibraltarsunden samt Panama- och - Suezkanalen känsliga för

USA.138 Men även offensiva mineringar mot den amerikanska ostkusten med grunda

farvatten och mycket trafik gör USA ytterst känsligt för offensiva mineringar.139 Saar

nämner även Skagerack och Dardanellerna som viktiga för Sovjetunionen att

behärska, men de är inte av offensiv art utan mer eller mindre av defensiv karaktär;

som en del av Sovjetunionens sjöherravälde i Östersjön.140 Sovjetiska mineringar i

dessa strategiska förträngningar skulle förneka USA tillträde till dessa områden och
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ge Sovjetunionen möjlighet att kontrollera de sjöförbindelser, som ligger i anslutning

till sunden och kanalerna.141

Artiklar i NIP pekar också på att småstater, eller som de uttrycker det i artiklarna

weak states, utan egentlig flotta kan utnyttja minan, eftersom minan är billig att

tillverka och lätt att hantera.

Enligt en artikel, av Hoffman publicerad 1977, var den amerikanska flottans uppgifter

under Vietnamkriget, liksom under Koreakriget, att transportera förnödenheter till

och från krigsskådeplatsen. Flottans andra stora uppgift var att patrullera den

sydvietnamesiska kusten för att förhindra fientliga vapentransporter. Då uppgiften var

komplicerad längs den långa kusten, föreslog flottan att hamnarna skulle mineras eller

sättas i blockad. Förslaget föll inte i god jord då det visade sig vara politiskt

oacceptabelt.142 Flottan beslöt då att kontrollera sjöfarten längs sydvietnamesiska

kusten genom sjöfartskontroll. Under denna blockad kallad Market Time,

inspekterade U.S. Navy en halv miljon farkoster per år. Men blockaden visade sig

inte tillräckligt effektiv. Den 9 maj tillkännagav president Nixon hamnstäderna

Haiphong, Cam Pha och Hon Gai i blockad (över 85 procent av Vietnams import

lossades i dessa hamnar).143 De fällda minorna armerades först tre dagar efter fällning

för att ge inneliggande handelsfartyg möjlighet att lämna landet. Men 27 handelsfartyg

trots detta blev innestängda.144 Detta var startskottet för en omfattande

mineringsoperation, som syftade till att blockera handelsjöfarten till och från Nord

Vietnam. Under följande månader fälldes 8000 minor i nordvietnamesiska vatten.

Mineringarna blev så effektiva, att alla fartygsrörelser i området upphörde.145 De

offensiva mineringsoperationerna mot Nordvietnam fick sedan politisk betydelse
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under förhandlingarna om fredsavtalet.146 I en artikel införd i NIP 1977 pekade

Hoffman på att erfarenheterna efter kriget visade, att mineringen av Haiphong och de

andra hamnarna varit mycket effektiva. Förutom den effektiva blockaden under

själva kriget kunde de därpå utnyttjas som ett politiskt påtrykningsmedel både före

och efter fredsförhandlingarna.147

Artiklarna i NIP under och efter kriget visar på ökad debatt om den offensiva

minkrigföringens roll. Enligt artiklarna visar erfarenheterna från kriget vikten av en

offensiv mineringsförmåga som ett instrument för att påverka en nations

försörjningsmöjligheter, men också som ett politiskt instrument. 148 Enligt artiklarna är

det viktigt att ta vara på erfarenheterna och för framtiden utveckla minkrigföringen så

att den kan sättas in tidigt i en konflikt.149 För att förmågan skall upprätthållas måste

kunskapen om minkrigföring hos officerarna öka. En av erfarenheterna efter kriget är

att förmågan till minkrigföring måste upprätthållas under mellankrigsperioderna och

inte som hittills ett försenat intresse när behovet uppkommer mitt under en konflikt.150

Debatten om Sovjetunionens strategiska minkrigföringsförmåga, som fortsatte under

1960- och 1970talet, gick vidare under och efter Vietnamkriget. NIP har under

1960-talet och till slutet av 1970-talet publicerat ett antal artiklar som behandlar

detta ämne. I artiklarna ställs det bristande intresset för minkrigföring inom U.S.

Navy mot det intresse och det större engagemang som Sovjetunionen visade för

minkrigföringen.151 Enligt Hoffman var inte huvudrollen för Sovjetunionens flotta att

skydda egna sjöförbindelser. Huvuduppgiften var i stället att förneka Nato att

utnyttja sjöförbindelser, vilket skulle ske genom att säkra en tillräcklig kapacitet av

ubåtsbaserade ballistiska missiler samt att upprätthålla tillräcklig kapacitet med
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ubåtsjaktresurser.152 En av U.S. Navy huvuduppgifter var att genom ett nära

uppträdande vid de sovjetiska baserna och andra viktiga områden tidigt engagera

och anfalla fientliga styrkor.153 Enligt artiklar i NIP kunde en amerikansk offensiv

mineringsförmåga spela en viktig roll för att uppnå detta mål.154

Den Sovjetiska minröjningsförmågan var under tidigt 70-tal mycket väl utbyggd.

Detta avspeglade deras sårbarhet för offensiva mineringar.155 Förutom en väl

utbyggd minröjningsförmåga hade Sovjetunionen utvecklat en väl utvecklad

mineringskapacitet.156 Både USA och Sovjetunionen var i slutet av 1970-talet

sårbara för offensiva mineringsoperationer, men till skillnad mot Sovjetunionen hade

inte U.S. Navy kompenserat detta med bättre minröjningskapacitet.157

Under Desert Storm genomförde USA det första offensiva mineringsföretaget sedan

Vietnamkriget. I januari 1991 lade U.S. Navy ut offensiva mineringar i syfte att

blockera Irakiska hamnar och försätta den Irakiska flottan i örlogsblockad.158

4.1.2 Defensiva mineringar

Även om minan fick det offensiva genombrottet under det rysk-japanska kriget, så

visade minan även sin potential som försvarsvapen. I artikeln ”The submarine mine”

pekade Ferguson på att minan även hade en defensiv roll under kriget.159 Den

planerade beskjutningen med japanska örlogsfartyg från Piegonbukten mot Port

Arthur fick överges på grund av ryska försvarsmineringar. Hamnarna Ta-lien-wan
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och Dalny blev ockuperade under maj 1904, men innan japanerna kunde utnyttja

dessa hamnar, blev de tvungna att röja angöringslederna från ryska

försvarsmineringar. Den fördröjning som därigenom uppstod tvingade japanerna att

genomföra en landstigningsoperation i Yentai bukten.160 Oavsett de positiva

tongångarna om minkrigföringen framkommer det i  flera artiklar en oro för den

allmänna sjöfartens säkerhet.

I en artikeln ”The employment of Submarine mines in future naval wars” 1908 visade

P. Alger på en ökande oro för den allmänna sjöfarten och den påverkan, som

drivminor fick på sjöfartens rätt till oinskränkt rörelsefrihet på det fria havet.161

Under första världskriget utnyttjades minans defensiva potential i Nordsjöspärren

och i Engelska kanalen. Spärrarna utgjorde en del av de allierades containment-

strategi på den tyska marinen. Denna strategi lyckades då det endast var ubåtar

som utmanade herraväldet till sjöss i Atlanten.162 Kort efter det att USA förklarade

Tyskland krig, startades utvecklingen av en antiubåtsmina. På drygt ett år

utvecklades och producerades 100 000 minor. Minorna var avsedda för

Nordsjöspärren som skulle hindra de tyska ubåtarnas tillträde till Atlanten.163

I undersökningsmaterialet finns inga uppgifter om  defensiva mineringar under andra

världskriget. Enligt min uppfattning så är orsaken enkel; minans defensiva förmåga

tilltalar inte det amerikanska kynnet. Det är först när de offensiva

mineringsoperationerna genomförs som intresset ökar.

De få artiklar i NIP som behandlar defensiva mineringar under Korea- och

Vietnamkriget; handlar om hur små nationer med lite resurser kunde hota en

supermakts herravälde till sjöss. I nästa avsnitt beskrivs de amerikanska

motåtgärderna för att minska hotet från de defensiva mineringarna.

                                                                                                                                                                          
159 Ferguson. J. " The submarine mine" 1914, July-August. U.S Naval Institute Proceedings, Vol
40, s 1701. Alger. P. "The employment of Submarine mines in future naval wars". 1908,
September. U.S Naval Institute Proceedings, Vol 34, s 1485.
160 Ferguson. J. " The submarine mine" 1914, July-August. U.S Naval Institute Proceedings, Vol
40, s 1701.
161 Alger. P. "The employment of Submarine mines in future naval wars". 1908, September. U.S
Naval Institute Proceedings, Vol 34, s 1039,1041.
162 Belknap. R. "The Yankee mining squadron". 1919, U.S Naval Institute Proceedings, s 1973.
163 Ashbrook. A. ”NAVAL MINES”. 1923, U.S Naval Institute Proceedings, s 307.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19 100:1033
Chefsprogrammet 99-01 01-06-18 39(62)
Örlkn Ulf Sjöwall

Enligt artiklar i NIP var den defensiva mineringen i Wonsan i praktiken en sovjetisk

minering.164 Material och personal från Sovjetunionen gjorde det möjligt för

nordkoreanerna, att med i princip utan flotta, hota FN:s herravälde till sjöss.165  Enligt

NIP använde sig Sovjetunionen av Nordkorea för att testa U.S. Navy förmåga att

röja sovjetiska minfält.166

Artiklar i NIP vid tiden för Vietnamkriget behandlar en småstats möjlighet att med få

resurser störa eller binda en supermakts upprätthållande av herravälde till sjöss.

Upprätthållandet av herravälde till sjöss innebar att flottan även måste ha förmåga

att övervaka och kontrollera verksamheten på och under ytan i inlandsfarvatten.

Artiklar i NIP pekar på hur Vietnam med få marina resurser kunde binda

amerikanska minröjningsresurser till floder inne i Vietnam. Utläggandet av äldre typer

av minor i flodsystemet störde den sydvietnamesiska trafiken på floderna.167

4.1.3 Slutsatser

Det allmänna intrycket som ett studium av artiklarna i NIP ger, visar att

erfarenheterna som framkommit efter andra världskriget förändrat synen på

minvapnet. Framförallt den offensiva strategiska potentialen som minvapnet besitter

har belysts. Efter förstavärldskriget förkommer ytterst få artiklar som behandlar

defensiva mineringar. Artiklarna om drivminornas inverkan på den allmänna

sjöfartens rörelsefrihet på det fria havet visar på en oro för hur framtida minkrigföring

kan komma att utvecklas. NIP ger en bild av supermaktens hävdande av rätten till att

oinskränkt kunna utnyttja det fria havet.

Artiklar i NIP som belyser, debatterar och analyserar minkriget under första

världskriget är förvånansvärt få. Vad orsaken är kan man bara spekulera i, men i en

artikel som är publicerad 1923, beskriver en officer i U.S. Navy hur svagt intresset

är för minkrigföringen i U.S. Navy. Han skriver bl.a. i sin artikel; "Very few of our

officers have any definite knowledge concerning the various types we have, the
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strategic or tactical uses to which they could be put, or to our general mining

policy."168 Om det är denna attityd som återspeglas i antalet artiklar om

minkrigföringen kan man som sagt endast spekulera i. De få artiklar som behandlar

minkriget under första världskriget framhäver blockadverktyget och minspärrarna

som viktiga för utgången av kriget. En tydlig trend är att artiklarna återkopplar mot

sjöfartskriget. Det vill säga oavsett om de berör blockad, minröjning eller

offensiva/defensiva mineringar finns det mer eller mindre en återkoppling till

sjöfartskriget. Detta är naturligt då krigets utgång för de allierade i så hög grad var

beroende av sjötransporter och säkra förbindelser.

Intresset för minkrigföring ökade mot slutet av andra världskriget. Nästan alla artiklar

berör kriget i Stilla havet, framför allt nämns sjöfartskriget mot Japan som ytterst

viktigt men även minans roll i Operation Starvation tar stort utrymme.

Erfarenheterna från Koreakriget förändrade i grunden synen på minan som ett

strategiskt vapen. Händelsen i Wonsan, där världens starkaste flotta självsäkert

hävdade att de hade herrevälde till sjöss, ruskade om amerikanerna, då de insåg att

de måste även ha kontroll på det som ligger under vattenytan. Synen på minans

offensiva potential förändrades totalt, då erfarenheterna visade att en stat utan flotta

kunde beröva världens starkaste sjömakt kontrollen till sjöss.

Trots erfarenheterna efter andra världskriget undervärderades minkrigföringens

kapacitet inför kriget i Korea. Efter Wonsan publicerade NIP ett antal artiklar om

minkrigföring, artiklarna behandlar framförallt behovet för en sjömakt att behärska

förmågan att genomföra minröjningsoperationer och betydelsen av offensiva

mineringar som verktyg för att uppnå kontroll till sjöss.

Utöver erfarenheterna från Koreakriget blev insikten om Sovjetunionens strategiska

offensiva minkrigföringsförmåga ytterligare en faktor som förändrade eller rättare sagt

befäste intresset för minkrigföringen som ett strategiskt vapen. Då amerikanen insåg

att den sovjetiska minkrigföringsförmågan kunde hota USA:s rörelsefrihet på

världshaven, utökades intresset för minkrigföringen till att även omfatta

minröjningsförmågan. En insikt om att minkrigföring är något som måste utvecklas
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och övas om förmågan skall kunna ge tidig effekt i en konflikt börjar skönjas efter

Koreakriget, artiklar i detta ämne fortsätter att publiceras in i våra dagar. Debatten

om minkrigföringens effektivitet fick ny fart efter Vietnamkriget, framförallt

diskuterades den politiska roll som den offensiva mineringsförmågan fick spela under

och efter kriget. Det amerikanska intresset för minan var lågt under första

världskriget. Utvecklingen av minan och möjligheten att fälla offensiva mineringar

med flygplan och ubåt förändrade synen på minans kapacitet och väckt det

amerikanska intresset för minvapnet.

4.2 Minröjningsoperationer

Minröjningsvapnets utveckling under världskriget påpekas i några artiklar. Tyskarnas

febrila aktivitet att minera den engelska kanalkusten, satte stor press på den engelska

kusttrafiken. Tyskarna utnyttjade bl.a. en ny typ av ubåt som var specialbyggd för

minutläggning (UC-5). Minhotet mot den engelska kusten skapade ett stort behov av

minröjningsresurser. Engelska trålare så kallade. trawlers blev grunden till en

minröjningsflotta. Dessa trawlers genomförde ett enormt arbete för att hålla den

engelska kusten ren från minor. Under en vecka röjdes över 1500 minor. Trålarna

gjorde bra ifrån sig vilket ledde till att de utnyttjades i minröjningsoperationen i

Dardanellerna.169

Med erfarenheterna från Wonsan kommer en framtida amfibieoperation enligt

artiklarna NIP,  vara beroende av ett väl utvecklat minröjningssystem. Förutom ett

väl utvecklat minröjningssystem visar erfarenheterna att hela minkrigföringen måste

ses över.170 Landstigningsoperationen vid Wonsan hade många brister, bland annat

var underrättelserna knapphändiga, men värst av allt var bristen på minsvepare.171

Den av FN sammansatta minröjningsstyrkan följde den trend som visat sig i tidigare

krig. Resurserna var undermåliga och underrättelserna om nordkoreanernas

                                                                
169 Van der Veer. N. "Miningoperations in the war". 1919. U.S Naval Institute Proceedings, s
1864-1865.
170 Rairden. P. "The importance of mine warfare". 1952, August. U.S Naval Institute
Proceedings, s 848-849.
171 Cagle. M. Manson. F. ”Wonsan: The battle of the mines”. 1957, June. U.S Naval Institute
Proceedings, s 604-605.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19 100:1033
Chefsprogrammet 99-01 01-06-18 42(62)
Örlkn Ulf Sjöwall

minkrigföringskapacitet ringa.172 Konsekvenserna av denna undervärdering fick

ödesdigra konsekvenser i Wonsan. Under andra världskriget hade amfibiestyrkorna i

Stilla havet mer än hundra minsvepare till förfogande och vid invasionen av

Normandie mer än tre hundra. Chefen för styrkorna i Wonsan hade bara sex

minsvepare.173

Koreakriget visade på behovet av en effektiv minröjning i samband med

landstigningsoperationer och uppträdande i kustnära farvatten.174

Manson pekade, i ”Wonsan the battle of mines”, bland annat på att det fanns en

utmärkt minsvepningsflotta efter andra världskriget, men den försvann i slutet av

1940-talet. Personalen som tjänstgjorde där var till 99 procent reservpersonal som

också den försvann med budgetnedskärningarna efter kriget. Utan personal och

pengar upphörde utvecklingen av minröjningsfunktionen.175 Attityden mot

minröjningssystemet var den att där kunde vem som helst tjänstgöra när det

behövdes. Träning och utbildning blev därför eftersatt.176

Minröjningen av de amerikanska offensiva mineringarna i Nordvietnam planerades

tillsammans med mineringsplanläggningen. Enligt McCauley, i ”Operation End

Sweep”, var detta en medveten strategi för att underlätta minröjningen efter kriget.

Den amerikanska minröjningsförmågan avgjorde vilken typ av minor som skulle ingå i

de offensiva mineringarna. Anledningen till att man tog denna hänsyn var kravet på

snabb och effektiv minröjningsinsats.177 Minröjningsförbandets uppgift var enligt

McCauley följande: U.S. Navy skulle röja alla egna mineringar i nordvietnamesiska

farvatten samt vara ansvarig för minröjning av inlandsfarvatten.178 I enlighet med

MacCauley var minröjningsoperationerna en viktig del i fredsförhandlingarna. När
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operation End Sweep var avslutat kommenterade Admiral T.H. Moorer

minröjningsansträngningarna med att säga: "The efforts of the Navy in Operation End

Sweep contributed significantly to the timely release of U.S. prisoners of war, and to

the attainment of the nations objectives in Southeast Asia.179 Denna operation var

enligt artiklar i NIP den första kombinerade minröjningsinsatsen där både helikoptrar

och minsvepare samordande sina insatser.

I samband med och efter Vietnamkriget förekommer ett antal artiklar om hur känslig

den amerikanska kusten är mot fientliga offensiva mineringar. Sårbarheten beror

enligt artiklarna på bristande intresse för minkrigföring. Minkrigsförband får alltid stå

tillbaka, när försvarsbudgeten krymper, för andra mer sofistikerade vapensystem.180

Under 1980-talet fortsätter diskussionen om Sovjetunionens offensiva

mineringskapacitet. Men även hotet från terrorister och andra mindre nogräknade

länder tas upp till diskussion. Artiklarna präglas bland annat av mineringarna i Röda

havet och Suezsundet. Artikelförfattarna tar upp frågan om minkrigföring har blivit ett

vapen i händerna på internationell terrorism. I juli 1984 rapporterades det om

mystiska explosioner i Suezsundet och i Röda havet. Explosionerna skadade 19

handelsfartyg av olika nationalitet.181 Egypten tog kontakt med bland annat

amerikanska ambassaden i Kairo och begärde hjälp med att undersöka orsaken till

explosionerna. Efter det att Islamiska Jihad tagit på sig ansvaret för mineringarna,

begärde Egypten och Saudi Arabien hjälp med minröjningsresurser från väst.

Minorna hotade inte bara oljetrafiken utan även de pilgrimer som var på väg till

Mecca.182 Trots att Jihad tagit på sig skulden misstänktes Libyen för att ha legat

bakom mineringarna. Motivet med mineringen var att hota den egyptiska

ekonomin.183 Den internationella minröjningsstyrkan genomförde en effektiv

minröjning, där helikopterminsvepning, minsvepare och minröjningsfartyg
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kompletterade varandra.184 Totalt var 26 fartyg från sex nationer inblandade i

minröjningsoperationen.185 De bottenavståndsminor som hittades var bland annat av

ryskt ursprung avsedda för export och tillverkade 1981. Mineringarna i Röda havet

och Suezsundet visar på att terrorister med enkla medel kan utnyttja minkrigföring

som ett vapen för att uppnå sina syften. NIP tar upp ytterligare en händelse som

påverkade handelstrafiken i Mellanöstern. År 1987 var det Persiska vikens tur att

drabbas av minhotet; den 24 juli minsprängdes oljetankern Bridgeton. Den

amerikanske försvarsministern Caspar Wienberger kommenterade händelsen " we

weren't looking for mines there because we had never seen a mine in that area."186

Enligt artiklarna i NIP visade händelserna på vikten av att inneha en god

minröjningsförmåga även under fredstid.187

NIP publicerade under 1980-talet ett antal artiklar, som fortsätter den diskussion

som inleddes under 1960-talet, om den sovjetiska offensiva minkrigföringsförmågan.

Artiklarna tar upp de resurser och den kapacitet som USA och deras allierade

behövde för att behålla kontrollen till sjöss och hålla sjöförbindelserna öppna.

Även behovet av att kunna försvara den amerikanska kusten mot dels de sovjetiska

offensiva mineringarna, dels hotet från terrorister tas upp i ett antal artiklar. Artiklarna

hävdar att Sovjetunionen i början på 1980-talet förfogade över världens bästa

förmåga att genomföra minkrigföring. Med tillgång till världens största lager av minor,

samt den bästa minbärarkapaciteten i världen, utgjorde Sovjetunionen ett mycket

stort hot mot den fria världens sjöförbindelser.188 Västvärldens stater var  tvungna att

vara väl förberedda på att möta minhotet för att kunna bibehålla kontrollen till sjöss
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187 Truver. S. " Mines of August: an International Whodunit". 1985. U.S Naval Institute
Proceedings, s 114.
Truver. S. " Weapons That Wait…And Wait…". 1988, February. U.S Naval Institute
Proceedings, s 32.
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och skydda de livsviktiga förbindelserna till sjöss.189 Enligt NIP innebar USA:s roll,

som resurs för det västliga Europa, att sovjetiska minor kunde utplaceras längs den

amerikanska kusten vid en kommande konflikt i Europa.

Under andra världskriget lade tyska ubåtar ut 334 offensiva minor i de större

hamnarna längs den amerikanska ostkusten. Mineringarna fick den amerikanska

marinen att avsätta avsevärda resurser för att möta hotet från minan. Totalt

engagerades mer än 100 minsvepare för att säkra hamnarna på ost- och

västkusten.190 För att genomföra säkra transporter av förnödenheter och sjöstyrkor

krävde hotbilden att U.S. Navy innehade resurser och förmågan att genomföra

minröjningsoperationer i hemmafarvatten liksom i främmande vatten.191

För att skapa förutsättningar för en tillräcklig förmåga att försvara den amerikanska

kusten mot minor publicerade NIP under 1980- och 1990-talet ett antal artiklar som

beskriver hur kusten skall skyddas mot ett fientligt minhot. Med Royal Navy´s

minsvepningserfarenheter, med civila trålare som grund, beskriver artiklarna i NIP

U.S. Navy initiativ att med reservpersonal och civila resurser bygga upp en liknande

organisation. Programmet går under namnet Craft of Oportunity Program

(COOP).192 Förutom den civila delen förslås även kustbevakningen som en del i

systemet att skydda hamnarna och kusten mot fientliga mineringar.193
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Artiklarna under 1990-talet har dominerats av erfarenheterna från kriget mot Irak.

Artiklar om krigföring i kustnära vatten har återigen aktualiserats. Många argument

och diskussioner i artiklarna efter Desert Storm liknar till stora delar diskussionerna

efter Korea- och Vietnamkriget. I artiklarna påtalas att en effektiv offensiv- och

defensiv minkrigföring är avgörande för att lyckas med kustnära operationer.

Anledningen till att debatten om vikten att inneha en tillräcklig förmåga i minkrigföring

återigen blossat upp, är erfarenheterna efter Desert Storm.194 Återigen har en liten

sjönation med ringa flotta visat att den kan beröva en supermakt dess kontroll till

sjöss.195 Defensiva mineringar i farvattnen utanför Kuwait visade sig effektiva, då

mineringarna skapade osäkerhet genom att orsaka skador på USS Princetown och

USS Tripoli, och därmed bidrog till att USA förändrade planerna på en

amfibieoperation för att befria Kuwait. Även koalitionens möjlighet att patrullera i de

norra delarna av Persiska viken och slagskeppens möjlighet att genomföra

kustbeskjutning påverkades i hög grad av de irakiska mineringarna.196 Händelserna i

Mellanöstern under 1980- och 1990-talet har lett till en omvärdering av

minröjningsförmågan.197 Minhotet kommenterades i försvarsdepartementets rapport

om konflikten i Persiska viken enligt följande: "Operation Desert shield and Desert

Storm highlighted the dangers that sea mines pose for naval forces. Mines will

continue to pose a difficult problem. Refocusing our national defence strategy away

from European theater ad toward regional contingencies has exposed a gap in U.S.

mine warfare capability that our European allies were previously expected to fill."198

Minröjningsoperatonerna under Desert Storm genomfördes med en internationell

styrka som bestod av, förutom enheter från USA, förband från Frankrike,
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Storbritannien, Tyskland, Italien och Japan. Även Sverige kan sägas ha bidragit till

kriget, då USA köpte två stycken självgående akustiska och magnetiska farkoster så

kallade SAM. I framtida konflikter kommer USA att söka internationellt samarbete

inom minröjningsområdet.199

I ett flertal av artiklarna drar författarna slutsatsen, med erfarenheter efter kriget och

med tanke på framtidens begränsade konflikter i kustnära vatten, att minkrigföringen

utgör en fundamental byggsten för en sjömakt.200.

4.2.1 Slutsats

Nästan inga artiklar från första världskriget tar upp behovet av en effektiv

minröjningsförmåga. De artiklar som berör minröjning beskriver istället de brittiska

minröjningsansträngningarna under kriget. Trots omfattande minröjningsoperationer i

samband med USA:s offensiv i Stilla havet under andra världskriget, där en mängd

amfibieoperationer understöddes av minröjningsoperationer, nämns dessa insatser

överhuvudtaget inte i de artiklar i NIP som beskriver eller debatterar andra

världskriget. Därav kan slutsatsen dras att intresset för minröjning är ytterst svalt.

En klar ändring av intresset för minröjning kan urskiljas under och efter Korea- och

Vietnamkriget. Det ökade intresset för minröjningsförmågan är en konsekvens av

den nya formen av begränsat krig med ett kustnära uppträdande. Detta jämte

nödvändigheten av transporter längs kusterna ökade sårbarheten i sjöförbindelserna.

Hotet från minor i de grunda farvattnen har blivit en realitet för amerikanerna.

Minröjning som ett politiskt förhandlingskort fick aktualitet i och med

fredsförhandlingarna med nordvietnameserna. Ett annat skäl till att minröjning fick
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ökad aktualitet var förmågan att röja minor med helikoptrar. Den lyckade

röjningsoperatonen End Sweep där helikoptrar och minsvepare samordnade sina

ansträngningar gav minröjningen ett nytt ansikte, då tiden för en insats förkortades

väsentligt. Erfarenheterna från Wonsan i Nordkorea och Haiphong i Vietnam visar

på hur sårbar en nation är för minkrigföring, om det inte finns tillräcklig för

minröjningskapacitet. Erfarenheterna från Korea och Vietnam kombinerat med

vetskapen om Sovjetunionens offensiva mineringsförmåga och händelserna i

Mellanöstern under 1980-talet bidrar till en debatt om den amerikanska kustens

sårbarhet och det behov av en defensiv minkrigföring som krävs för att försvara den

amerikanska kusten.

USA:s erfarenheter efter Desert Storm har återigen väckt gamla erfarenheter till liv

om de speciella förhållanden som ett kustnära uppträdande kräver. Kontroll till sjöss

kräver också total kontroll under vattnet. Den nya typ av konflikter som uppenbarat i

och med Kuwaitkriget och krigen på Balkan kommer att kräva resurser för att

uppträda nära kusten. Många artiklar som publiceras i NIP visar på ett

återuppvaknat intresse för minkrigföring och speciellt vikten av att inneha en tillräcklig

minröjningsförmåga. Det var först med utvecklingen av helikopterminröjningen som

minröjningsfunktionen blev intressant för amerikanerna. Erfarenheterna från

Vietnamkriget och konflikterna under 1980- och 1990-talet har förändrat den

amerikanska synen på minröjning. Förutom helikoptersvepen så har minjaktsystem

och självgående svep intresserat USA.

5. Analys och hypotesprövning

5.1 Analys

En jämförelse av slutsatserna ger följande resultat:

Slutsatserna efter rysk-japanska kriget visar på en gemensam syn i respektive

tidskrift, där minan har funnit en offensiv roll som kommer att få återverkningar inom

alla områden som berör sjökrigföringen. Däremot så berör ingen av tidskrifterna

vikten av en god minröjningsförmåga.

Jämförelsen av slutsatserna under och efter första världskriget visar att intresset för

minkrigföring i USA har minskat radikalt. Däremot är intresset för minkrigföringen i
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Sverige oförminskat stark. Under första världskriget visar artiklarna i TiS på ett ökat

intresse även för minröjningsförmågan.

Minkrigföringens karaktär och minans tekniska utveckling under andra världskriget

förändrar Sveriges och USA: s synsätt på minkrigföringen. I USA ökar intresset för

framförallt den offensiva mineringsförmågan, då minan genomgår en kraftig utveckling

under kriget. Denna utveckling ser däremot artikelförfattarna i TiS som ett hot mot

våra baser m.m., varvid intresset för minans defensiva kapacitet ökar.

Skyddsbehovet av baser och handelssjöfarten ökar även intresset för

minröjningsfunktionen. Trots stora minröjningsinsatser i Stilla havet, i samband med

amfibieoperationer, så omnämns den amerikanska minröjningsförmågan överhuvud

taget inte i NIP.

Erfarenheterna efter Koreakriget och dess speciella karaktär med ett kustnära

uppträdande, där en stor sjömakt konfronteras med en liten nation utan flotta,

påverkade intresset för minkrigföringen på olika sätt. Enligt artiklar i NIP

förändrades synen på minans defensiva kapacitet, då den kan förneka en supermakts

förmåga att inneha herravälde till sjöss. Vikten att inneha en tillräcklig

minröjningsförmåga börjar framträda i artiklarna under och efter Koreakriget. Enligt

artiklarna i TiS fördjupas intresset för den defensiva mineringsförmågan. Till skillnad

från NIP ser inte artikelförfattarna i TiS händelserna i Wonsan som ett hot, utan som

en bekräftelse på defensiva mineringars kapacitet. Däremot är tidskrifterna överens

om vikten att inneha en god minröjningsförmåga. Händelserna i Koreakriget

bekräftar vikten av att försvara den svenska kusten med bland annat defensiva

mineringar. Under kriget och tiden därefter tar NIP upp Sovjetunionens offensiva

minkrigföringspotential som kan hota den fria världens rörelsefrihet på haven. Detta

faktum bidrar också till att intresset mer fokuseras på den defensiva förmågan att

kunna säkra den fria rörligheten på haven. Under hela kalla kriget publiceras ett antal

artiklar i NIP om Sovjetunionens förmåga att minera offensivt.

Den stora skillnaden i artiklarna om Vietnamkriget är att i NIP framhåller

artikelförfattarna den offensiva mineringsförmågans roll som ett strategiskt vapen,

som rätt utnyttjat mer eller mindre kan stoppa den del av ett lands import som

kommer över havet. Det nyuppvaknande intresset för nödvändigheten at inneha en
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god minröjningsförmåga fortsätter under och efter Vietnamkriget. USA:s

konfrontation med begränsade krig i grunda kustnära farvatten har förändrat synen

på behovet av en god minröjningsförmåga. Den tekniska utvecklingen av

minröjningsfunktionen och minröjningsförmågans lämplighet, bidrar till intresset för

minröjningsfunktionen som ett politiskt vapen. Jämfört med NIP vittnar de få artiklar,

som publicerats i TiS, om minkrigföringen under Vietnamkriget på ett avtagande

intresse för denna. De få artiklar som publicerats pekar främst på en småstats

möjlighet att påverka en supermakts planer genom att använda sig av defensiva

mineringar och minröjning.

Under 1980-talet debatteras i NIP hotet från Sovjetunionens offensiva

mineringsförmåga, men även konflikterna i och omkring Mellanöstern får stort

utrymme. Med erfarenheterna från konflikterna i Mellanöstern och medvetenheten

om Sovjetunionens offensiva mineringskapacitet, publiceras för första gången att

antal artiklar om den amerikanska kustens sårbarhet. Debatt- artiklar i NIP tar upp

behovet av en organisation som kan bedriva en defensiv minkrigföring för att försvara

USA:s hemmafarvatten.

Artiklarna i TiS är snarlika men berör i stort endast hotet från Sovjetunionen.

Mellanösternkonflikterna nämns men kommenteras inte i någon större omfattning.

Under 1990-talet behandlar artiklarna i NIP främst Irak- Kuwaitkrisen. Återigen har

USA hamnat i ett begränsat krig där förmågan att uppträda i kustnära vatten

framhålls. I denna förmåga framhålls vikten av att kunna genomföra

minröjningsoperationer. Artiklarna som publiceras i TiS under 1990-talet behandlar

enbart minröjningsfunktionen. Framförallt berörs minröjningsoperationerna i

Baltikum.

Gemensamt för båda tidskrifterna är att utvecklingen anses ha påverkat minans

strategiska potential. Under första världskriget var det massproduktionen och minans

förbättrade effektivitet som förändrade dess strategiska roll. Utvecklingen av

avståndsminan och förmågan att fälla från flygplan och ubåt var avgörande för minans

offensiva roll under andra världskriget. Denna teknik förfinades under Vietnamkriget

där minan kunde utnyttjas som ett politiskt vapen. För Sverige har minröjningen alltid

varit av intresse. Enligt TiS har den tekniska utvecklingen av minröjningsfunktionen
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alltid varit strategisk viktig för skyddet av handelssjöfarten och vår kust. Den

tekniska utvecklingen av minröjningssystemen i Sverige har bidragit till att

minröjningen under 1990-talet blev ett verktyg för säkerhetspolitiken. Svensk

minröjning har t.ex. medverkat till att skapa lugn och säkerhet i Baltikum. Enligt NIP

har minröjningens roll inte varit lika påtaglig som den enligt TiS varit i Sverige. Det är

först med erfarenheter från Koreakriget och Vietnam och helikopterns utveckling till

svepdragare som minröjningsfunktionen fått en utökad roll i USA.

5.2 Prövning av hypotes

Med ovanstående analys som grund ger en prövning av hypotesen följande resultat:

Det går inte med hjälp av slutsatserna belägga att USA genom historien haft en

negativ syn på minkrigföringen. Däremot går det att styrka att synen på de olika

delarna inom minkrigföringen varierat i betydelse över tiden.

Analysen visar att minkrigföringen har betraktats som ett underordnat system jämfört

med mer offensiva system. Den offensiva mineringsförmågan har fram till och med

Koreakriget ansetts som mer strategiskt viktig än den defensiva förmågan. Efter

Koreakriget förändrades synen på den strategiska betydelsen av

minröjningsförmågan. Analysen visar vidare att synen på minröjningsförmågans

betydelse fördjupades ytterligare efter händelserna under 1980-talet i Mellanöstern

och efter Desert Storm .

Analysen visar att Sverige betraktat minkrigföringen som ett strategiskt viktigt vapen.

Intresset för minkrigföringens olika delar har precis som i USA varierat över tiden.

Analysen visar att intresset för den defensiva mineringsförmågan och

minröjningsfunktionen var ungefär lika stort fram till 1980-talet för att därefter nästan

helt domineras av minröjningsfunktionen.

Det går med analysen att belägga att synen på minkrigföringen har förändrats efter

Vietnamkriget och de regionala konflikter som utspelats därefter. Den offensiva

mineringsförmågan och minröjningsfunktionen roll i det politiska spelet under och vid

fredsförhandlingarna förändrade synen på dessa två funktioner. För första gången

användes minkrigföringen som ett politiskt vapen. Erfarenheterna efter konflikterna i

Mellanöstern under 1980-talet och Desert Storm förändrade synen på den
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defensiva minkrigföringens betydelse. En ökad medvetenhet främst hos USA tycks

ge ett klart stöd för uppfattningen att den defensiva minkrigföringen, oavsett om det

är en nation eller terrorister som utnyttjar verktyget för sina syften, kan förändra och

påverka en nations krigsplanläggning. Med de defensiva effekterna förändrades

synen på minröjningsfunktionen som ett ovärderligt hjälpmedel för att upprätthålla

herravälde till sjöss. Därmed har synen på minkrigföringens roll och dess olika

funktioner förändrats under loppet av 20 år.

Ovanstående analys visar att den tekniska utvecklingen har ansetts som den

viktigaste faktorn för minkrigföringens utveckling mot ett strategiskt vapen.

Minkrigföring har genom åren genomgått stora tekniska förändringar. Analysen visar

att den tekniska utvecklingen gått stegvis, stegen har företrädesvis tagits under

pågående krig. De viktigaste stegen i minans utveckling är möjligheten att lagra

elektricitet och möjligheten till flygminfällning. Dess två faktorer var avgörande för att

USA skulle se minan som ett strategiskt vapen. Medel föder motmedel, vilket

medfört att minröjningen blivit ett effektivt motmedel som även den utvecklas stegvis.

De viktigaste stegen är utvecklingen av de helikopter- och fartygsdragna svepen, och

högfrekvenssonaren. Det är först med av minjaktfartyget med sonar som samtliga

typer av minor kan röjas. Den lyckade minröjningen i Vietnam och de effektiva

minröjningarna i Baltikum har utvecklat minröjningsfunktionen till ett politiskt verktyg.

Men en grundläggande förutsättning har varit den tekniska utvecklingen av systemen.
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6. Sammanfattning och diskussion

6.1 Sammanfattning

Grunden för ämnesvalet i denna uppsats är dagens och framtidens internationella

säkerhetsmiljöer, och den nödvändighet på framskjutna positioner som dessa ställer

på de marina förbanden. I den marina strategin krävs kontroll på och under havsytan

för att effektivt behärska det kustnära havsområdet. Minkrigföringen framställs dels

som ett hot men också som en möjlighet, som kan utnyttjas i offensiva eller defensiva

syften. Med det nya uppträdandet kommer USA att konfronteras med

minkrigföringsstrategier utvecklade av småstater.

En historisk jämförelse kan visa på hur respektive land har sett på minkrigföringens

strategiska roll och visa på skillnader i synsätt, trender och mönster som kan ge

fingervisning om framtida synsätt. Med hjälp av artiklar ur två ledande marina

tidskrifter beskrivs och jämförs USA:s syn på minkrigföringens strategiska roll i ett

historiskt perspektiv och Sverige syn på den samma. Skillnader som framkommer i

jämförelsen diskuteras för att klarlägga eventuella orsaker till skillnaderna.

Källmaterialet är hämtat ur den svenska tidskriften ”Tidskrift i sjöväsendet” och den

motsvarande amerikanska tidskriften ”Naval Institute Proceedings”. Ur ett hundra

årigt perspektiv, 1900-2000, beskrivs de båda ländernas synsätt på minkrigföringens

strategiska roll.

Analysen visar att USA och Sverige har haft olika syn på minkrigföringens

strategiska roll. Intresset för minkrigföringen har varierat över tiden. Efter rysk-

japanska kriget, då minan funnit sin offensiva roll, finns det en gemensam syn på

minkrigföringens strategiska roll. Denna samsyn förändras under och efter första

världskriget. Det svenska intresset för minan är oförändrat stort medan intresset i

USA minskat radikalt.

Minkrigföringens karaktär och den revolutionerade utveckling som minan genomgår

under andra världskriget, väcker USA:s intresse ånyo för minvapnet.

Avståndsminans offensiva potential kopplat med förmågan att fälla minor från

flygplan och ubåt är faktorer som bidrar starkt till förändringen. Minans offensiva
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utveckling uppfattas av artikelförfattarna i TiS som ett hot mot baser och hamnar

m.m. varvid intresset för den defensiva kapacitet ökar.

Amerikanerna får uppleva den defensiva sidan av minkrigföringen i kriget mot

Nordkorea. De defensiva mineringarna i Wonsan fråntog amerikanerna herravälde

till sjöss. Händelserna i Wonsan påverkade i högsta grad de på ländernas syn

minans defensiva kapacitet. Minan kunde ifrågasätta och frånta en supermakts

herravälde till sjöss. Erfarenheterna efter Wonsan fick USA att inse vad en

ineffektiv minröjningsförmåga kan få för konsekvenser.

I artiklar om Vietnamkriget framhåller artikelförfattarna i NIP minans offensiva

förmåga och minröjningsfunktionens betydelse. Under Vietnamkriget debuterar

minan och minröjningsfunktionen som politiska redskap i fredsförhandlingarna med

Vietnam. Under 1980-talet publicerar, i NIP och TiS, artiklar om Sovjetunionens

offensiva mineringsförmåga. Intresset i fokuseras i första hand på hur att försvara

hemmafarvatten med defensiva minor och minröjningsresurser. I USA startas en

debatt om behovet av att bygga upp en organisation som kan försvara den

amerikanska kusten mot offensiva minor.

Artiklarna under 1990-talet har dominerats av erfarenheterna efter kriget mot Irak.

Debatt om krigföring i kustnäravatten har återigen aktualiserats. Många argument och

diskussioner i artiklarna efter Desert Storm liknar till stora delar diskussionerna efter

Korea- och Vietnamkriget. I artiklarna påtalas att en effektiv offensiv- och defensiv

minkrigföring är avgörande för att lyckas med kustnära operationer. Under 1990-

talet förekommer flera artiklar i TiS som behandlar ett svenskt deltagande i en

internationell minröjningsstyrka. Enligt artiklar i TiS visar de svenska

minröjningsoperationerna i Baltikum på att minröjningsförbanden kan utnyttjas för att

främja den säkerhetspolitiska situationen på och omkring Östersjön. Minröjningen

har blivit ett säkerhetspolitiskt verktyg som passar väl in för att skapa stabilitet i vårt

närområde. Enligt TiS är minröjningsresurser en global bristvara. De Svenska

operationerna i Baltikum kommer enligt TiS bidra till det internationella samfundets

intresse, att få med Svenska enheter i internationella insatser.
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6.2 Diskussion

Analysen visar att USA och Sverige har haft olika syn på minkrigföringens

strategiska roll. Intresset för minkrigföringen har varierat över tiden. Det går att

urskilja en övergripande trend för respektive land som kan beskrivas i en cyklisk

modell.201 I USA ökar intresset för minkrigföringen i samband med konflikter, när

t.ex. sjöfarten ställer ökade krav på sjöfartsskydd, då det är aktuellt med offensiva

mineringar för att sätta en motståndare i blockad eller utnyttja dem minan som ett

politiskt vapen. Synen på minkrigföringens kapacitet når sin högsta status i slutet på

en konflikt. Tiden efter en konflikt är minkrigföringen forfarande ett aktuellt ämne att

diskutera, eventuella efterkrigsminröjningar spär på intresset. Men varefter

försvarsbudgeten skärs ner, minskar det allmänna intresset för minkrigföring till fördel

för andra mer spektakulära projekt. Med minskade medel för utveckling kan inte

erfarenheter och innovationer tas till vara. Minkrigföringen tappar därmed i tempo då

utveckling och utbildning sker i ringa omfattning under mellankrigsperioderna.

Intresset för minkrigföring når sin lägsta punkt i början på nästa konflikt. Varefter

konflikten fortlöper ökar kraven och därmed intresset. Men då ingångsstatusen på

minkrigssystemen oftast kräver omfattande åtgärder, tar det tid att bygga upp dem

igen under konflikten. Därmed är cirkeln sluten. I Sverige är synen och intresset för

minkrigföring mer konstant. Även hos en småstat är synen på minkrigföringens

potential som högst under en konflikt. Men till skillnad mot USA försvinner inte

intresset för minkrigföringens utveckling då konflikten är avslutad. Intresset för

minkrigföringen fortsätter att vara högt och därmed ökar chanserna i kampen om

resurser under mellankrigsperioden. Utveckling och utbildning fortsätter i

mellankrigsperioden och därmed är statusen på minkrigföringssystemen hög vid

ingången till nästa konflikt. Jag anser att skillnaderna mellan trenderna beror på flera

faktorer. Enligt min mening är den största anledningen Sveriges geografiska placering

och närheten till Sovjetunionen. Sveriges geografiska placering har tvingat svensk

handelssjöfart och sjöförsvar att leva med minhotet längs den svenska kusten och i

Nordsjön under två världskrig. Sovjetunionens offensiva mineringskapacitet

                                                                
201  Hartman. G.1991, Weapons That Wait, s 6.
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kombinerat med de idealiska förutsättningar för minkrigföring som råder i Östersjön

samt de korta avstånden, är unika förhållanden vilka påverkat Sveriges syn på

minkrigföringen. Avsaknaden av motsvarande förhållanden i de amerikanska

hemmafarvattnen är en avgörande faktor för den amerikanska synen på

minkrigföringen. En annan faktor, som jag tror har varit avgörande, är den svenska

neutraliteten, där Sverige måste lita på egna resurser för att få in förnödenheter till

landet. Att skydda handelssjöfarten är och har varit livsviktigt för Sverige. USA var

också neutralt i inledningarna till de båda världskrigen och beroende av

handelssjöfarten, men minhoten mot de amerikanska hemmafarvattnen och dess

närhet var också förhållandevis låg. Ytterligare en bidragande faktor är att i USA

saknas en minörofficerskår, som aktivt kan verka för och sprida information om

minkrigföring. Det går inte att göra karriär som minör. Till minvapnet kommenderade

officerare kommer från andra vapenslag och tjänstgör där under kortare perioder.

Sverige har alltid haft en minörofficerskår med möjlighet att göra karriär. Denna

möjlighet har lett till att det finns specialister på höga nivåer inom olika organisationer,

som kan bidraga till att sprida information om minkrigföringen. Enligt min mening finns

det även ett antal psykologiska faktorer som påverkar synen på minkrigföringen i

USA. Den amerikanske officeren är farkostorienterad; minan har ingen motor och är

inte kopplad till någon speciell farkost eller plattform. En annan psykologisk faktor är

att minan inte behöver döda för att fullfölja sin uppgift; spänningen i det taktiska

stridsförloppet saknas. Teknikfaktorn är viktig för amerikanen; artiklarna i NIP visar

på detta faktum.202 Det fanns ett större intresse från amerikansk sida i början på

1900-talet, när utvecklingen av minan gick mot att vapnet även skulle kunna

användas offensivt, och detta intresse fick sin höjdpunkt under rysk-japanska kriget.

Men intresset stagnerade efter detta krig och återkom inte förrän minan fått sin

verkliga offensiva potential, d.v.s. när minan utvecklats från kontaktmina till

avståndsmina och kunde fällas från ubåt och flygplan. USA använde också denna

kapacitet i slutskedet av andra världskriget under Operation Starvation och i

Vietnam, när bl.a. Haiphong försattes i blockad. Intresset för minröjningstekniken

                                                                
202  Hartman. G.1991, Weapons That Wait, s 3-9.
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fick sin höjdpunkt i USA i och med att helikoptern kunde utnyttjas som svepdragare.

Denna teknik använde amerikanerna i Vietnam och under Desert Storm.

Jag har i denna diskussion belyst ett antal faktorer som kan förklara, varför trenden

enligt ovanstående modell ser ut som den gör. Är detta unikt för minkrigföringen eller

går det att se samma trender inom andra vapenslag? Frågan är idag omöjlig att

besvara och bör vara ett område för vidare forskning. Intressant vore att jämföra

denna analys med en motsvarande analys om torpedkrigföringen, då torpeden

utvecklats ur minan och till stor del följt samma utveckling som denna.
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ABSTRACT

The post world war period demands new maritime strategies for the New Century. U.S.
military will play an essential role in building coalitions and shaping the international
environment through means such as the forward stationing or deployment of forces. This
requires significant forward presence involving naval forces in crisis-prone regions. Forward
presence and engagement require capability to manoeuvre naval forces from the sea into the
littoral waters. With the shift in focus by naval forces from the open ocean strategies of the
Cold War to the littoral regions, the potential for mines to frustrate naval plans has increased.
Naval forces must have an effective MCM capability to operate in littoral waters. A
comparative historic study between U.S. and Sweden can give new prospects in the strategic
importance of mine warfare.

This study focuses on U.S. and Swedish reflections on the strategic importance of mine
warfare. During the 20 th century mine warfare made a definite breakthrough in sea warfare.
This study attempts to give an outline of how attitudes of naval strategy are influenced by
conflicts, war and technical development.


