Sjöminvapnets födelsedag den 21 april
Den 21 april år 1863 anses av hävd vara vårt sjöminvapens födelsedag. Förvisso hade
försök och utveckling påbörjats nästan 100 år tidigare.
Det var Carl August
Ehrensvärd, som år 1783 påbörjade försök på Riddarfjärden och senare i Karlskrona med vattentäta träkistor med sprängämne, som utlöstes elektriskt via elkabel från land. En detaljerad försöksrapport
upprättades med förslag till ett svenskt, kontrollerbart minsystem.
Men något sådant kom aldrig till stånd. (Bilden th visar slaglåsmekanismen, där slaglåset påstås ha drag av amiral Tersmeden, som inte var
någon vän av Ehrensvärd)
Det var mycket trögt i portföret för utveckling av ett svenskt sjöminsystem. Inte minst berodde detta på de nya tankarna på ett centralförsvarssystem med ett kraftfullt försvar av rikets ledning, centralt
placerad i en ny fästningsanläggning i Karlsborg ± det marina försvaret blev allvarligt nedprioriterat.
Men det saknades inte nya tankar och idéer om ett sjöminförsvar. Överstelöjtnant Gustaf af Klint hade
tagit intryck av strider på Köpenhamns redd år 1807 och med detta som bakgrund lade han fram ett utYHFNODW I|UVODJ WLOO ´H[SORVLRQVPDFKLQHU´ I|U I|UVYDU DY LQORSSHQ WLOO .DUOVNURQD 0HQ WURWV HWW SRVLWLYW
mottagande av förslaget, ledde inte heller detta till något operativt system.
Överstelöjtnant A Klinkowström hade gjort en studieresa till USA och tagit
del av Robert Fultons mina. Detta underlag överlämnades till tygmästare C
D Osterman vid örlogsvarvet i Karlskrona, som utvecklade och tillverkade
en svensk variant (antal?) ´2VWHUPDQV PLQD´ IUnQ
lU GHQ äldsta bevarade mintypen i Sverige, men inte heller denna mina blev till något utbyggt
minförsvar.
Chefen för Förvaltningen av Sjöärenden, amiral Kreüger, presenterade i mitten av 1800-talet en uppfinning av elektriskt tända undervattensminor. Förslaget testades av en kommitté, men inte heller detta
förslag ledde till något operativt resultat.
Sjöminan hade uppenbarligen svårt att få fäste i Sverige. Men under Krimkriget 1853-56 utnyttjades
ett stort antal sjöminor, som utvecklats av Immanuel Nobel (far till Alfred Nobel) tillsammans med
professor Jakobi vid den ryska försvarsindustrin. Efter kriget kom Nobel hem till Sverige och inlämnade den 13 mars år 1863 en underdånig hemställan till Kungl Maj:t avseende ´« XQGHUV|NQLQJ JH
QRP VDNNXQQLJH PlQ DY DQYlQGEDUKHWHQ DY I|UHVODJQD PLQRU´. Redan den 21 april samma år underWHFNQDGH % Y 3ODWHQ HWW .XQJOLJW EUHY ´Till Herr Stations Befälhavare vid Kongl Flottan L 6WRFNKROP´
vari man anmodas att med särskild kommitté ´XQGHUV|ND HM PLQGUH GH DI 0HNDQLNXV , 1REHO XSSIXQQD
VN XQGHUYDWWHQVPLQRU PHG IOHUD WLOO I|UVYDU DIVHGGD LQUlWWQLQJDU«´ Med detta brev som bakgrund
anses den 21 april år 1863 som det svenska sjöminväsendets födelsedag.
Nobels förslag omfattade ett flertal mintyper av trä, plåt eller glas(!). Kommittén startade
en omfattande utredning och försöksverksamhet, som resulterade i att ett förslag till anskaffning framlades i april 1864. Men kommittén framlade ett eget förslag (Nobel blev
nog inte så nöjd) och medel för anskaffning av 2400 minor beviljades (detta förslag har
inte kunnat spåras). Men minorna blev inte bra (bristande erfarenhet?) och chefen för
flottan, C A Sundin, konstaterade att ´6M|PLQYDpnet ägde den 1 oktober 1866 ingen godkänd och användEDU PLQPDWHULHO«´

1X YDU L DOOD IDOO ´EROOHQ L UXOOQLQJ´ &HQWUDOI|UVYDUVWDQNHQ YDU L XSSO|VQLQJ
och svenska hamnar skulle försvaras. Nya mintyper konstruerades med varierande framgång ± t ex mina M/70 i gjutjärn, som sprack när intilliggande mina
detonerade.
Organisationen för forskning, utveckling, tillverkning och hantering av sjöminor utvecklades. En ny
IDUW\JVW\S ´cQJNUDQSUnP´ WRJV IUDP I|U DWW KDQWHUD GHQ WXQJD PDWHULHOHQ cU
ELOGDGHV .XVWDUWLO
leriet och därmed övertogs all minmateriel av KA ± minorna var ju avsedda för kustförsvaret. Flottan stod nu
utan all lämplig minmateriel och fick börja från grunden
med att ta fram förankrade minor för utsjöbruk. Nära nog
alla flottans fartyg försågs med minräls. Gamla kanonbåten Edda byggdes om till minfartyg och efterföljdes av
minkryssaren Clas Fleming. Särskilda minubåtar byggdes. En hjälpminfartygsflotta byggdes ut med ett flertal
bilfärjor.
Men främmande PLQRU PnVWH MX NXQQD EHNlPSDV RFK VYHSDV 8WUDQJHUDGH WRUSHGEnWDU ´FLJDUUHU´
byggdes om till minsvepare och nya bogserbåtar byggdes för minsvepning.
Så kom andra världskriget och ställde allt på huvudet. Minor med avståndsverkande sensorer utvecklades, vilket LQQHEDU DWW Q\E\JJGD PLQVYHSDUH L SOnW EOHY ´VSlUUEU\
WDUH´ LQQDQ PDQ I|UVHWW GHP PHG magnetminskydd. Nya mintyper med akustiska, magnetiska och trycksensorer ställde krav på
helt andra minröjningsenheter såväl avseende röjförmåga som
skydd mot minor. Stridsfartygen försågs med magnetminskydd
och avmagnetiserades i nybyggda avmagnetiseringsstationer.
Kustartilleriets minspärrtroppar byggdes ut med avståndssensorer
och annan spaningsutrustning. Med detta var tre-enigheten mina
± minröjning ± minskydd komplett i vår sjöminorganisation
Vad som nu sker i modern tid är en fråga för annan redovisning.
Den historiska utvecklingen av vårt sjöminsystem kan beskådas i en nyuppsatt utställning i Vaxholms
fästnings museum.
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