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Konstrueret i å.cet 1776.

Ul.c1crvandab:J.den fremført8, ilnwe-t meJ hn:1dkr..lft. en mi.r,8, som
kunn a skru.es f1:J.st undsr bnnd,-m af !'t skib.

(LIMPET MrnE).

SØMINENS

H I S T O R I E.

I 1583 under Antwerbens belejring lykkedes det italieneren Gambelli at sprænge en
bro,ved at lade et skib,hvori der fandtes en krud~ladning på godt 3 1/2 ton,drive
med strømmen mod broen. Ladningen blev tændt ved lange.lunter.
Et andet skib med sprængladning og urværkstænding blev også anvendt til operationen,
men da skibet strandede på en banke,forårsagede eksplosionen ingen skade.
I 1624 konstrueredes i London af en hollænder,van Drebbel,der var i engelsk tjeneste,
en 12-åres undersøisk båd. Han foretog en ael prøveture i Themsen,og han ville have
forsynet båden med en bom i stævnen,hvorpå der skulle have været anbragt en mine,
med denne mine skulle man efter hans mening kunne ødelægge et andet ski• ved at sejle
den undersøiske båd hen til skibet,således at minen kom tæt til dettes skrog,og samtidig påstod han,at hans egen båd ikke ville tage skade.
Van Drebbels planer mødte megen mistro og blev ikke fremmede. Først 150 år senere
videreudbyggedes disse planer med held.
Ved La Rochelle anvendte englænderne i 1628 miner mod de franske skibe. Disse miner,
,kontaktminer,var zinkbeholdere fyldt med krudt. En af minerne blev bragt til detonation ved påsejling,men den forvoldte ingen skade på vedkommende skib.
I 1693-1694 anvendte den engelske kommodore John Benbow skibe med indtil lo tons
krudt sammen med granater,kanonkugler,jernkæder o.l. for at ødelægge kystbyer,men der
blev ikke opnået større resultater.
I året 1787 forelagde amerikaneren David Bushnell,født 1742 i Connecticut,den davæ-
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rende minister for de forenede stater,Thomas Jefferson,en uda.rbejdelse,som beviste,
h~Grledes man fra undervandsbåde kunne ødelægge fjendtlige skibe ved sprænglegemer.
Bushncll havde i 1776 konstrueret en båd,der tillod ham at opholde sig en kort tid
under vandet. Indføringen af vand bevirkede,at båden dykkede,udpumpning af vand,at
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den steg op. Båden var forsynet med en skrue med lodret stående akse til ændring af
dykkedybden. Skruen kunne sættes i bevægelse med hån'den eller foden. En anden skrue
med horisontal akse muliggjorde en begrænset fart gennem vandet. Undervandsbåden skul:
slæbes hen i nærheden af et fjendtligt skib,og så bevæge sig under vandet ved egen
kraft hen til det fjendtlige skib. Her skulle en skrue fra bådens indre skrues ind i
skibet. Til træskruen var en beholder med sprængladning fastgjort,som efter et bestem1
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tidsrwn kunne bringes til eksplosion ved hjælp af et urværk. 1\ted denne båd foretoges
en del forsøg på Hudsonfloden,~en disse forsøg faldt i begyndelsen uheldigt ud.
Det af Bushnell byggede fartøj blev første gang ir 1776 sat ind mod et engelsk linieskib "Eagle",der lå for anker ved Govenor Island. Sergeant Ezra Lee sejlede ubemærket
med båden til "Eagles" skibsbund,men det lykkedes ham dog ikke at fæstne minen til
skibsbunden,så han måtte vende om med uforrettet sag.•
Bushnel~ har også konstrueret de første drivminer,som kaldtes "Kegs" og som skulle
eksplodere ved berøring med et skib. Lignende miner blev ved juletid 1777 anvendt i
større antal mod en engelsk flåde,der lå ved Philadelphia. Resultatet var dog ringe.
Et tredie v~ben,som Bushnell ligeledes byggede i 1777,en slags slæbetorpedoer,bestod
af sprængladninger forsynet med konta~tanordninger,som om natten ved hjælp af en line
fra små både,skulle trækkes mod fjendtlige skibe,der lå for anker. Med disse opnåedes
enkelte resultater.
Bushnell har altså lagt grunden til udviklingen af undervandsbåde,torpedoer og miner.
Han bliver med fuld ret betegnet som "Father of submarine warfare". Befordring af
sine planer ved regeringens hjælp fandt Bushnell ikke. Han døde i 1826 i Georgia.
Robert Fulton,dampskibets opfinder,tog Bushnell's tanker op og forelagde i 1797 den
franske regering lignende planer. Admiral Dacres afviste imidlertid Fulton med en
meget betegnende afgørelse,som også ved andre mariner lige til tidspunktet for verdenskrigen har hæmmet minevæsenets udvikling:" Den slags våben tilkom måske sørøvere,
men anstændige søfolk---" Fulton opgav dog ikke sine anstrengelser,han henvendte sig
( -.
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umiddelbart til Napoleon,som i 18ol nedsatte en kommission til undersøgelse af anliggendet. Fulton foretog den 3/7-1801 i havnen i Brest sit første dyY..keforsøg. Han
benyttede en lille undervandsbåd,hvormed han kunne blive 4 timer under vand og også,
naturligvis kun med måd.elig fart,kunne komme frem i vandet. Ved en fremvisning i
august 18ol lykkedes det ham,med denne båd at anbri:r:ige en mine med 2o pund ladning på
et ældre skib,der var stillet til disposition. Minen,der sad på en bom i stævnen af
U-båden,blev planmæssigt sprængt~ Trods dette resultat fandt Fulton ikke den støtte,
han havde håbet. Han begav sig derpå i året 18o4 til england,hvor den da;'ærendc prcmi
erminister Pitt tog sig af huns sag. I september 18o4 blev nogle skibe udrustct,som
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skulle angribe den franske flåde,der lå ved Bologne.
Den engelske eskadre anbragte den 2. oktober 18o4 drivminer i nærheden af de franske
skibe,men de havde fået efterretning om den truende fare og angreb fra deres side de
engelske skibe • .Minerne,der var tøndeformede,3 1/2 fod i diameter og 21 fod lange,
drev med strømmen gennem den franske flåde og eksploderede også for en dels vedkommende,men anrettede kun forholdsvis ringe skade. Da man kunne undvige drivminerne,
forbedrede Fulton dem ved en anordning,der ikke er kendt i detaljer,således at minerne kunne svømme med strømmen under vandet. Med en sådan mine,der havde 9o kg ladning,
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ødelagde Fulton den 15. oktober 18o5 ved Deal,den danske brig "Dorothea" på 300 tons,
der var stillet til rådighed til fors~get.

'>

Englænderne erkendte straks betydningen af det nye søkrigsvåben,som ville kunne omskabe den videre udvikling af søkrigens karakter,og som i hænderne på mindre flåder
kunne blive farlig for englands herredømme til søs. Den engelske flåde tilbød derfor
Fulton en større sum,hvis han ville afholde sig fra videre opfindelser på dette område. Fulton afslog dette og begav sig til Amerika. Her forelagde han i 18o5 regeringen en beregning,i hvilken der blev fremført,at en stor fregat ville koste 400.000
dollars,hvorimod der til beskyttelse af de amerikanske kyster ville kræve-a 650 både,
1400 "Anker torpe·doer" (forankrede miner) og 1300 "slagværk torpedoer" (drivminer),
som tilsammen kun ville koste 536.000 dollars. Disse tal gjorde indtryk. Fulton kunne
derpå i New Yorks havn anstille forsøg.

r
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Det skal her omtales,at Fulton kaldte sine miner "Torpille" d.v.s. elektrisk rokke,
efter fisken med samme navn,som udsender elektriske stød ved berøring. Betegnelsen
"Torpedo" for såvel søminer som for det våben,hvorved vi i dag forstår torpedo,blev
meget længe bibeholdt ved siden af hinanden,i tyskland f.eks. indtil 1873,i udlandet
delvis endnu længere.
Fulton ilavde i årene 1812 og 1813 under englændernes blokade af de amerikanske havne
ofte lejlighed til i praksis at prøve forskellige konstruktioner. Store resultater
opnåede han ikke,tilmed da han i den amerikanske admiral Rodgers havde en forbitret
modstander,der ved forsøg puvlste,at ræ.n kunne beskytte et skib mod miner ved hjælp
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af net,og han erklærede,at mun i stedet for bevillingen af pengemidler til minevæsene
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hellere· skulle forstærke artilleriet,for med disse fartøjer at ødelægge de skibe,
som ville udlægge miner.
Ful ton skabte også de første forankrede miner,al t_så forløberne til de miner,der
hovedsaglig anvendes nu (fig. 1). Ladningen,der vejede ca. 50 kg,befandt sig i et
cylindrisk kammer af kobber,hvis opdrift blev forhøjet ved hjælp af 3 korkstykker,
fastgjort med båndjern. Ankertovet grab fat ved en hanefod. Oven på beholderen sad
der en messingbøsning (2) med en tændmekanisme,bygget efter samme system som en
geværlås. Skibet,der løb mod vægtstangen (1),udløste aftrækket.
Ful ton var som Bushnell en stor ingenør,der som opfinder og konstruktør var langt
forud for sin tid.
I året 1829 beskæftigede Colt,der er blevet kendt gennem opfindelsen af den efter ham
opkaldte revolver,sig gentBt:,one gange med mineforsøg. Colt anvendte for første gang
elektricitet til sprængning af miner. Han konstruerede miner,som tændtes ved håndbetjening fra en kontrolstation i land,i det øjeblik man iagttog et signal,der startedes ved påsejling af minen. Colt kendte dengang endnu ikke kabler af den nuværende
stil. Han anvend te kobbertråd, som han isolerede med en blanding af asfalt og voks.
Af Colts efterladte papirer fremgik det,at han havde udarbejdet planer til et minetændsystem,hvor ovenstående manuelle betjening var udeladt,idet en elektrisk kontaktslutning i minen direkte tændte patronen.
Colt fik i årene 1841-43 fra den amerikanske flådes side stillet forskellige gamle
fartøjer til disposi tion,hvormed han opn&.ede gode resultater. Efter Col ts død lå
udviklingen af minevåbnet stille i mange år.
Det menes,at svenskeren Nobell,Parley og Colts samtidige,har konstrueret en elektrisk
mine,hvonned der omkring 1840 foretoges forsøg i Rusland.
Efter Fultons forsøg blev søminer igen anvendt i Europa i krigen mellem Schleswig Holstein og Danmark (1848-52). Det var ligesom de Coltske miner observationsminer.
Til sikring af Kiels havn blev ifølge forslag af Werner von Siemens miner,der var
konstrueret af denne og hans svoeer,universitetsprofessor i kemi,Himly,udlagt mellem
Schwentinemundingen og DUsternbrook fyrtårn. Minerne bestod af store træfade med 1 1/:
ton kanonkrudt,som b1ev forankret i en dybde på ca. 9 m. Minerne tændtes ved en pla-

5 tintråd'spatron (med jagt}:rudtsnts)a
Patronens ene ledning var ved hjælp af et enkoret kabel forbundet me:i en observationsstation på land. Som tilbageledning tjente vandet mellem to zinkplader,en på land,
der stod i forbindelse med kablet gennem en kontakt og et batteri,og en,der var sat
fast uden på minen og sluttet til platintændpatronens anden ledning.
Kablerne i denne spærring skal være de første tyske kabler,som var isoleret med guttapercga.
Under denne krig skabte Bauer i Kiel sin undervandsbåd,ved hjælp af hvilken han,som
Bushnell,ville fæste miner på bunden af da,r:iske krigsskibe. Bauers fartøj sank ved det
første praktiske forsøg den 1/2-1851,hvor han og hans to ledsagere med nød og næppe
reddede livet.
.,·

Under Krimkrigen (1854-56) anvendte russerne miner for at sikre såvel Østersøhavnene,
·særligt Y.ronstadt og Sweaborg, som Sortehavet.
De anvendte miner blev tændt både ad elektrisk og rent mekanisk vej.
Den engelsk-fran s.lce flåde under admiral NAPIER, senere admiral Dundas ,har af den grund

kun kunnet foretage sig meget lidt overfor de russiske havne. To af admiral Dunda'~
skibe, 11 Merlin" og

11

Firefly", blev stærkt beskadiget af miner ud for Kronstadt. De rus-

siske miner,der besad en sprængladning på ?o-75 pund,var konstrueret af den tyske
kemiker Jacobi. De havde form af en omvendt kegle,(fig. 2) på hvis nederste ende åbningen til påfyldning af krudt (1) befandt sig,og som kunne lukkes ved hjælp af en
)

blyspuns. Her sad også ankerkæden fast. Den øverste del af minebeholderen indeholdt
opdriftsrumrnet (4),som ved hjælp af skottet (3) var adskilt fra ladningsrumrnet. Melle
skot og dæksel på minen var indsatsen (5) indbygget,der forneden indeholdt en blykapp
(6),i hvis midte den særlig let tændbare krudtladning (7) og derover et tilsmeltet
glas (8),fyldt med svovlsyre,var anbragt. Mel]em blykappen (6) og tændglasset (8) lå
sukker,gennemvædet med klorsur kali. På blykappen sad et tyndt og bøjeligt kobberrør
(9),der ikke var holdt fast foroven. Den øvre del af indsatsen (5) var fyldt med vand
Midt i kobberrøret lå en blykugle (lo) på en buk. Stødte et skib mod minen,så bevirkede dette en bøjning af kobberrøret,og vandet udenom kobberrøret flød ind. Herved
var det muligt for blykuglen (lo) at falde ned mellem bukken og kobberrørets væg. Den
ødelagde her tændi;lasset (8),og svovlsyren antændte hjc!lpetændladningon (9),hvol'på
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også ladningerne (7 og 2) efter hinand~1 blev bragt til detonation.
Minerne blev forankret til sten. Vanddybden blev loddet forud. Ofte blev minerne to
og to forbundet med en line (mellemtov),hvorved et skib,der sejlede imellem,skulle
bringe disse til at sprænee på hver sin side af skibet. Ved siden af disse i Østersøen anvendte kontaktminer - de blev kaldt kontaktminer,fordi "kontakten" mellem
mine og skib medførte sprængningen,medens der ved observationsminer ikke krævedes
kontakt - havde russerne i Sortehavet observationsminer,i særdeleshed ud for Sebastopol,som· det ikke lykkedes at få til at fungere.
I den engelsk-kinesiske krig 1857-58,udlagde kineserne ved Kanton drivminer med 1/2
til 1 1/2 tons krudtladning. Disse miner har sandsynligvis været af amerikansk konstruktion,antændolsen var mekanisk.
Konta~tminerne havde ifølge deres natur den ulempe,at de spærrede farvandene for såve
ven som fjende. Ønsket om at fremskaffe minespærringer,som kun var virksomme overfor
fjenden,men ikke overfor egne skibe,hvad der var muligt ved hjælp af observationsminer,bevægede baron von Ebner,officer i ingeniørstaben,til at genoptage Colt og
Hirnlys tanker under Østrigs krig med Frankrig og Sardinien i 1859- Også von Ebner
forbandt de enkelte miner,hvis beliggenhed nøje var blevet fastlagt,ved e~ kabel med
observationsstationen i land. Min erne,der var forankrede,lå i ca. 4 m dybde og havde
en ladning på 200 kg. skydebomuld,minerne tændtes manuelt via kabel fra en station i
land,hvor der fandtes et camera obscura,ved hvilket man bes_temte,når målet var indenfor vedkommende mines virkningsområde. Tændpatronen var en af oberst Scholl opfundet
gnisttænder.
Indsejlingen til Malamocco,Lido og Chioggia skulle i 1859 spærres med miner. Det blev
dog kun til spærring ud for Malamocco,da krigen var endt,før von Ebner havde tilvejebragt og udlagt alt spærremateriellet •

.

En meget omfattende anvendelse fik søminerne i den amerikanske borgerkrig (1862-65).

Sydstaterne benyttede efter de sejrrige nordstaters fremtrængen miner til forsvar af
byerne Wilmington,Charleston og Mobile. Det var svømmende kasser med 80 punds krudtladninger,som havde friktioncsats. Minerne detonerede,når der blev udøvet tryk på de
tråde,der forbandt de forankrede miner. De første resultater forårsagede;at sydstaterne i oktober 1862 grundlagde et torpedokorps,som havde sæde i Richmond,og som blev
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ledet a.f fysikeren F.Mo Maury. Ved korpset blev de forskellige minekonstruktioner
udkastet og givet i kommission. I.foget snævre farvande blev spærret ved rammeminer.
Det var miner med 12 1/2 - So kg ladning,der havde form som en stor granat,som med
hovedet opad var anbragt på et bjælkestillads,rammet ned i hunden af flodsengen eller
kanalen. I granatens hoved befandt tændmekanismen (en tryktænder) sig,hvis afstand
fra vandoverfladen tettede sig efter størrelsen på de skibe,som man ville angribe.
Rammeminer gjorde det umuligt for nordstaterne at trænge ind i et større antal floder
og kanaler. Lignende miner blev også enkeltvis anbragt på pæle,og hed så "Pæleminer 11 •
Den anden art miner var drivminer. Hertil blev benyttet træfade,som indeholdt 40-60
kg krudt. Fadene (fig.3) indeholdt ved enderne kegleformede tilføjninger (1) af let
træ. På den ene side blev de holdt nede med en vægt (2),hvormed den side af tønden,
hvor tændingen (3) var anbragt,svømmede oppe. Tændingen skete ved tryk på et lodret
på tøndeoverfladen stående stempel,der blev ført inden i en på ydersiden af tønden
påskruet bøsning. Nedenunder stemplet fandtes en sprængmasse,der var trykf'ølsom,pakket i papir,og som bragtes til detonation,når stemplet ved påsejling trykkedes ind i
det.
Sådanne "Tøndeminer" brE1gtc i året 1863,ud for Charlcston,to store og et mindre skib
til at synke. For at forhindre at disse drivminer,som man med gunstig strømretning
lod drive ned mod fjendens skibe,ved strømvending skulle blive fø"!·t tilbage mellem
egne fartøjer,forsynedes de med en selvødelæggelsesanordning,bestående af et urværk,
der efter en vis tid bragte minen til detonation.
En tredie minetype var "Singer-minen",opka~dt efter dens opfinder.

I minen (fig. 4)

fandtes et opdriftsrum (2) og et ladningsrum (3),ladningen varierede fra 25 - 5o kg
og bestod af sortkrudt. Minen var for oven luJr...ket af et dæksel (4), der var lagt løst
på. Ved påsejling faldt låget af. Dækslet var ved kæden (5) forbundet med sta.~gen (6)
der idat låget faldt af,ville blive påvirket og frigøre den fjederpåvirkede stang (7)
der ville fare ind i et rør i ladnincen,hvor den ramte en perkussionstændhætte,der,
idet den tændte,bragte ladningen til detonation. Denne mine anvendtes ikke alene som
drivmine,men også som forankret mine,idet man som anker benyttede sten eller alm.
skibsankre.

I den amerikanske borgerkrig anvendtes endelig en fjerde minetype,der var en videreud-
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vikling·af de af Colt,Himly og Ebner konstruerede sigteminer. De steder,hvor der var
rigeligt krudt til rådighed,og hvor vanddybderne var små,anbragtes minen som bundmine (fig.5). Ladningen var 1 - 2 1/2 tons. Fora~ spærrin~erne også kunne være aktive om natten og i usigtbart vejr,var minerne indrettede som kontaktminer. Arrangementet var følgende: Til minen forankredes en svømrner,hvori der fandtes en skål (4)

i ledende forbindelse med svømmeren. I skålen lå en metalkugle. Over skålen,uden at
røre denne,lå en stålplade,hvortil isoleret var ført en ledning fra tændpatronen.
Ved krængning f.eks. på grund af påsejling,slutter kuglen den ene af tændpatronens
ledninger til vand,plade-kugle-skål-svømmer. ~r nøglen (9) sluttet,vil kredsløbet
være sluttet,således at tændpatronen får strøm. Tændpatronen var øjensynligt af en
konstruktion noget lignende Himly's. Tændpatronens tilledninger førte til en platinglødetråd i tændsatsen.
Strømkilden var i begyndelsen Volta-søjler og Bunsenelementer,men senere hen importeredes fra England V/heatstones induktionsmaskiner.
I løbet af krigen gik man også over til 2-korede kabler,således at strømmen kabledes
begge veje,man benyttede hertil telefontrå<le,der var isolerede med Guttaperka,der var
klædt med tjæret hamp.
De ovennævnte kombinerede sigte- og kontaktminer viste sig at virke godt,særligt ud
for Mobile og på James floden. Sammenlagt lykkedes ·det sydstaterne fra 1863-65 at
(

)

sænke 7 Monitorer og 11 andre af nordstaternes skibe ved hj'ælp af miner. Yderligere
7 Monitorer blev svært beskadigede. Samtidig kan bemærkes,at det i samme periode ikke
lykkedes sydstaternes artilleri at sænke et eneste fjentligt skib.
Det var d:i,sse resultater,som henledte sømagternes alvorlige opmærksomhed på dette
våben,og allerede 1867 kunne Østrig på verdensudstillingen i Paris fremvise et højt
udviklet og fuldkommen~ minesystem baseret på elektrisk antændelse,der havde været
anvendt det foregående år til forsvar af Venedig,Pola og Adriaterhavets kyster.
I 1864 spærrede vi,efter tabet af Dybbølskanserne,Alssund med glasminer. Minen (fig.6
bestod af en glasflaske (1) med ~rop (2),hvorigennem et glasrør (3) var anbragt.
Røret var foroven tilsmeltet og forneden bøjet i u-form og lukket med en prop. I bøjningen var petroleum (4),hvori der flød kaliumkugler (5). Omkring røret ;ar i en pose

- 9 anbragt·en tændladning (6),der tjl dels lå. ned i sprængladnjngen (?),på ca. lo

ke-.

Glasflasken var anbragt i en trækasse (8) med øjer (9),hvortil ankertovet var fantgjortv Som anker anvendtes sten. Virkemåden var ~ølgende: Ved påsejling lmækkede
glasrøret,dette fyldtes med vand,der tændte kalium'et,hvorved petroleum 1 en begyndte
at brænde. Ilden forplantede sig til tændsatsen,hvorefter denne tændte sprængladningen.
En for mineudviklingen vigtig opfindelse,Kaliumpatronen,blev gjort af den tidligere

nævnte kemiker Jacobi.
I minen (fig.?) var et gevindskåret hul,hvori proppen (2) var skruet. I proppro
sidder en blykappe (3). I denne er en glasampul med svovlsyre (5),om hvilken der
ligger et lag,bestående af en blanding af klorsur kali og sukker (4)o Ved påsejling
bøjes blykappen,glasset lmuses,og svovlsyren tænder kali-sukkerblandingen,der igen
tænder en initialsprængladning (6),og af den tændes sprængladningen.
Den næste krigsbegivenhed til søs udspilles i sydamerika. I denne krig benyttede
Paraguay defensive miner til beskyttelse af flodforterne mod den Brasilianske flådes
angreb,og den 2/9-1866,blev det Brasilianske panserskib "Ria de Janeiro" fuldstændig
ødelagt ved en mineeksplosion,hidrørende fra en mekanisk mine med 150 kg ladning,
anbragt i en konisk trækasse,beslået med jernblik og forsynet med kaliumhorn.
I krigen 1866 mellem Østrig og Italien blev det materiel,der som tidligere nævnt var
fremstillet i 1859,benyttet til en spærring ved Venedig. Og baron von Ebner skabte
en spærring ved Lisa og Pola,bestående af cylindriske træminer ca. 1 m høje og 1 mi
diam. med en ladning po. 300 kg. krudt. Minerne var kabelminer med batteri og armering
kontakt i.land. Var armeringskontakten i land sluttet,opnåedes en tænding,ved hjælp
af,at et hjul på minen drejedes,hvorpå en tændkontakt blev sluttet. Disse miner stod
i lo-12 fods dybde,fortøjet til et klodsanker.
Under den fransk-tyske krig 1870-71,blev der af tys~erne udlagt såvel elektriske som
mekaniske miner som havnespærringer,samt til spærring af Seinen.
Ved optagning af disse miner eksploderede nogle af dem,og adskillige mennesker blev
dræbt.
I den kinesisk-japanske krig 1895,havde kineserne beskyttet såvel Port Arthur soen
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Wei-hai-wei med stærke kabelminespærringer,dækket af søforter,oc; dette bevirkede,at
Japanerne måtte angribe byerne fra landsiden,der var dårligt forsvaret.
Under den spansk-amerikanske krig 1898, benyttede begge parte;-- miner i stor udstrækning. De spanske spærringer var dog i dårlig stand og derfor ikke videre effektive,
hvorimod de· amerikanske var i bedre stand. 28 af USA's havne var spærret med sigteeller kontaktminer. Ved krigens begyndelse var kun ca. 2o/~ af det normerede materiel
til steae,men der blev øjeblikkeligt på private fabrikker og af private elektricitetsselskaber bestilt hele minespærringer. F.eks. ordnede Manhattan Elektricitetsselskabet Bostons havnespærring.

r-
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Den første krig,i hvilken minevåbnets anvendelse trådte i forgrunden,var den russiskjapanske krig ( 1904-1905).
Det var først og fremmest ved blokeringen af Port Arthur,at minerne spillede den stor
rolle,men japanerne udlagde også spærringer til beskyttelse af deres landgangsoperationer.
Russerne havde allerede på dette · tidspunkt minetyper,der kan betegnes som forløbere
til de i 1 1 verdenskrig anvendte. ?:linerne var pære- eller kugleformede med 35 eller

56 kg sprængladning. Dybdereguleringen var lodregulering. Ankeret,klodsanker

på 230

kg.
En af de anvendte minetyper var elektrisk. I denne var tændpatronens 2 ledninger ført

ti] h.h.v. en kul- og en zinkelektrode,der sad i et bæger i bunden af et messinghorn,
hvori der var en glasampul med klorsu.r kali,som ved påsejling knustes,hvorved kalien
I'-

)

ville flyde ned mellem elektrolytterne,således at det derved opståede element ville
levere strøm til patronen.
Japanerne benyttede mi~er af lignende fonn som russerne. Tændingen var elektrisk.
?.linerne havde tørbatterier. Tændstrømmen sluttedes af en pendulstrø.nsluttcr,der holdtes i afbrudt stilling af en fjeder. Ved påsejling bragtes pendulet ud fra sin hvilestilling og sluttede kontakt med en orn pendul et anbragt ring.
Skibstabene på grund af minesprængninger i perioden feb.-nov. 1904,under denne krig,
udgjorde 11 russiske og japanske krigsskjbe,heraf 6 panserskibe og krydsere. I samme
periou.e blev 4 panserskibe svært beskadiget af miner.

-
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På baggrund af den russisk-japanske krig fik minevæsenet overalt fornyet vind i
sejlene,størst interesse udviste Tyskland,Rusland,Italien og Japan,samt en del
mindre stater (f.eks. Danmark),hvorimod der i England sporedes en vis antipati
imod minevæsen,idet man der var af den opfattelse,at minen kun var af ringe betydning for et land,der havde "Herredømmet over ha.vene".
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1. Verdenskrig.

Kort efter 1. verdenskrigs begyndelse begyndte England også at komme med,idet
chefen for højsøflåden insisterede på,_at føre en kraftie minepoli tik.
Som et billede på minens betydning under denne krig kan nævnes skibstab forårsaget
ved minespr~..ngninger:
Tyskland:
England:

'

lo2 krigsskibe (heraf 4o U-både)

44 krigsskibe og 225 hjælpefartøjer.

Allierede handelsskibe: 586 med en samlet tonnage på omkring 1 mill. tons.
Ialt blev der udlagt over

1/4 million miner,hvoraf størstedelen blev udlagt af

de allierede.
De allierede miner var fortrinsvis placeret i "erklærede spærringer",hvorimod de
tyske spærringer i høj grad havde karakteren af "fælder",med ethvert fartøj sorn mål.
Tiden imellem verdenskrigene.
På baggrund af lo verdenskrigs resultater med mineoperationer,vedligeholdtes interessen for minevæsenet i de fleste lande i mellemkrigstiden,med undtagelse af England,
hvor man en periode (bl.a. af økonomiske grunde) begyndte at indskrænke bevillingerne
til minevåbnet.
2 • verden skri,r;;.
Minevåbnet har i løbet af 2. verdenskrig gennemgået en hurtig og revolutionerende
udvikling,der fuldstændig har ændret minekrigsførelsens karakteristiske grundtræk.
Dette skyldes dels anvendelsen af afstandsminer,og dels - og sikkert ikke mindst indførelsen af luftfartøjet som minebærer. Det er herved blevet muligt at udstrække
mineringerne til områder,som hidtil lå udenfor rækkevidde. Minen kon nu i meget højere grad end før anvendes til at begrænse fjendtlige søstridskræfters operative bevægelsesfrihed, forstyrre hans søfr.!.rt, såvel langs kysten som på hans indre vandveje,
samt til at vanskelige-øre udnyttelsen af beskyttede øvelsesfel ter. Alt dette lu.r gjor·
minen til et meget vigtigt offensivt våben.
Minens gamle opga.ve,at beskytte havne og spærre stratetisk vigti 6 c farvandsafsnit,
eksisterer stadig, som det vil freme-å af de store mine spmrringe.r-, som und.er 2. verdenskrig blev lngt bl.a. i Ska.geruk,men disse operationer dominerer ikke mere minekrigen.

2

D~rmed er ikke saet,at mineoperationer af den ældre klassiske type ikk~ længere er af
betydning,tværtimod.
I løbet af krigen blev afstandsminerne gjort mere

oe

mere strygesikre,hvilket bevir-

kede,at den offensive mineringsvirksomhed korn til at stille stedse stigende krav til
de krigsførendes minestrygningsorganisationer,srunt disses taktiske og videnskabelige
ressourcer. Det illustreres bedst ved at nævne,at

20.000

mand og ca. l.ooo fartøjer

var i stadig funktion i England i slutningen af 1941,for at rydde de miner,som ca.
3o-4o tyske luftfartøjer udlae-de hver nat.
Tysk minea.kti vi. tet.
Ved 2. verdenskrigs udbrud stod de to krigsførende parter,søstratetisk set,på et
omtrent jævnbyrdigt standpunkt. Situationen for England-Frankrig va:r ualmindelig

.

gunstig. De disponerede over overlegne søstridskræfter,og deres geografiske beliggenhed lettede i høj grad en effektiv fjernblokade af Tyskland,hvis søforbindelscr
så godt som fuldstændigt kunne stoppes ved opretholdelse af blokadelinier over
Kanalen og imellem Uorge-Shetlandsøerne-Skotland. På den anden side havde Tyskland
fordelen af en kraftig overlegenhed i luften,samt muligheden for i begyndelsen at
modtage vigtige råvarer fra øst og syd.
·net var af yderste vigtighed for Tyskland at bringe krigen til en hurtig afslutning ,
for ikke at blive tvunget i knæ af en effektiv blokade,der måske ·kunne blive skærpet
/

p. gr. af de labile politiske forhold imod øst. Den hurtigste måde for Tyskland at nå
dette mål måtte være at lamme tilførslen af råvarer til Storbritannien,uden hvilken
\

England ikke ville kunne holde ud i længere tid.

r
J

For at nå dette mål indsattes allerede fra krigens første dage en effektiv ubåds- og
luftkri[; mod de engelske søveje i forbindelse med offensive mineoperationer langs
Storbrittaniens h.")'ster.
Den tyske offensive minevirksomhed mod England begynd te i septernb er 1939, ved udlægning af et mindre antal afstandsminer i britiske farvande. Minerne blev udlagt af
u-både,jagere og luftfartøjer,og resulterede i,at blot een ug es skibst~b løb op til
45.ooo tons.
Den 21. nov. 1939 blussede minekrigen heftigt op ved påbegyndelsen af en tysk luft-
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mineoffensiv mod den engelske østkyst. Denne offensiv gav til at begynde med gode
resultater. Minerne kastedes med sior præcision,specielt i snævre farvandsafsnit,
fjorde,sunde og havneområder. I de første uger for&rsagede skibstabene store vanskeligheder,idet vragene af minesprængte fartøjer spærrede havneindløb,snævre sejlrender
o.l. I tiden fra den 21/11-1939 - 1/1-1940 mistedes gennemsnitligt lo-15 skibe pr.
dag,og fra den 1/1-1940 til den 1/3-19~0,gennemsnitligt 5-lo skibe pr. dag,men efter
at englæ..viderne havde fået deres modforholdsregler i orden,gik skibstabene kraftigt
ned.
Denne offensive minevirksomhed i krigens første halvår skabte i løbet af meget kort
tid en kritisk situation for England,og den livlige kystskibsfart truedes med at
blive lammet og desorganiseret. På grund af mineringsvirksomhedens ringe omfang i
begyndelsen var det dog muligt for englænderne nødtørftigt at holde trafikken i gang,
indtil modforholdsreglerne blev truffet. Hvor alvorlig situationen var,fremgår af,
at en del engelske militære ville gøre gældende,at Tyskerne helt havde kunnet stoppe
den engelske søfart og tvunget England til kapitulation,hvis ' de havde ventet med at
indsætte magneiminen indtil forå ret 1940,på hvilket tidspunkt denne minetype forefandtes i et sådant antal,at dm kunne have været brugt i en masseindsa ts. Man må
naturligvis ikke alene tilskrive afstandsminens anvendelse,at den engelske søfart
kom i vanskeligheder,denne situation var resultatet af den kombinerede luft-,ubådsog

minekrig,i hvilken afsiandsminen spillede en meget betydelig rolle som overraskel-

sesvåben.
I begyndelsen af foråret 1940 ophørte ubåde og jagere at deltage i mineoperationerne
mod England,sa.ndsynligvis fordi farvandene nu blev besk;}'ttet af kraftige,defensive
minespærringer langs østkysten, og fordi den engelske bevogtning af farvandene var
øget. Ubådenes

indsats i mineoperationer blev i stedet anvendt til mineringer læn-

gere borte,f. eks. til udlægning af miner i Ishavet,ud for U.S.A 1 s kyster og langs
Afrikas kyster.
Da overraskelsesmomeniet i mineoffensiven,hidrørende fra anvendelsen af magneiminer,
var forspi]dt,arbejdede tyskerne'intensivt på at udvikle en ny minet;ype,og tidlic;t
på året 1940 var den akustiske mine klar.
Ligesom den magnetiske mine, blev den akustiske mine først indsat drnbevis,og først

-
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siden,efterhånden som produktionen kom i gane;,i øget omfang.
Denne omstændighed bevirkede,at englænderne fik tid til at skabe midler mod den nye
minetype,inden den blev anvendt i masseindsats.
Samtidig med at den akustiske mine blev indsat,formeredes i Tysklm1d den første
specielle luftmineudlægningsformation,bestående af 200 stk. Heinckel lll.
Det meste af 1940 og i 194-1 foretog det tyske luftvåben alene de offensive mineringer
mod England,men fra 1942 til krigens slutning blev desuden brue;t torpedobåde,der
ial t udlagde 3.000 afstandsminer,foruden forankrede kontaktminer. I disse tal er
ikke medregnet de miner,som tyskerne udlagde omkring og efter D-dag,mod den allierede
skibstrclik på invasionskysten.
r

Også luftmineringen mod de allieredes søforbindelser blev udstrakt til de fjerne
krigsskuepladser. Således udlagdes i februar 1941 afstandsminer ved Libyens kyst og
ved Malta, samt i Suezkanalen af tyske luftfartøjer,der var baseret på Sicilien og
Rhodos. Ved disse operationer blev den østlige indsejling til Middelhavet lukket for
englænderne, og hangarskibe h.,nme ikke føres frem til Middelhavet gennem Suezkanalen,
hvorfor de livsvigtige Middelhavskonvojer for en tid blev stoppet. Det tog en måned,
før kanalen kunne åbnes efter strygning med afstandsminestrygegrej,hentet i Sydafrika,

..

Afstandsminetyperne udvikledes kontinuerligt,og i 1943 var den tys.lrn trykmine klar,
men efter Hittlers ordre måtte den,inden invasionen kun anv~ndes under ganske speci-

(

)

elle forhold,for ikke at de allierede skulle få fingre i den og ind sætte den mod de
tyske søforbindelser,da man i Tyskland ikke havde midler mod denne minetype.

.
\

Efter invasionen reduceredes d a1 tyske luftaktivitet betydeligt på grund af de allieredes overlegenhed i luften. Dagangreb blev sjældnere og sjældnere ,idet den væsentlige mineaktivitet fand sted i de rnc,,rke timer. Det blev dog hurtigt klart, at dGt tyskE
luftvåben blev anvendt til minekastning mod ankerpladser og sejlrut er.
Den tyske mineoffensiv mod invasionsfronten stillede uhyre krav til minestrygning sarbejd et ,men hvor store anstreng el ser der end. blev gjort, viste det sie umuligt at
holde inva sionskysten og de dertil førende ruter fri for miner,hvorfor man måtte
reducere bredden af de strøgne ruter mellem England oe; Normandiet. Dette .var til
stor gene for trafikken ,der på dette tidspunkt daglig beløb sig til ikke mindre end
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16 konvojer,samt orlogsfartøjer og invasionsfurtøjer. Det blev desuden nødvendjgt
for de n.llierede at oprette en speciel organisation til at tage sig af beskadigede
fartøjer

oe

vrag,samt en organisation til at observere fjenatlig mineudlægning og

videregive disse observationer.
Den Tyske mineoffensiv kulminerede den 3. juli,hvorefter den aftog en del,endskønt
intensiteten fortsat var stor.
I løbet af 3 måneder blev der ved Normandiets kyst strøget mere end lo

/o

af alle de

miner,der blev strøget på alle krigsskuepladser i løbet af de 5 år kriGen varede. 28
f.

dage efter D-dag,var 43 skibe gå.et ned efter minesprængning.
De minefelter,som blev udlagt af tyskerne omkring invasionen til supplering af de
tidligere udlagte spærringer ud for Norrnandiet,forårsagede således store vanskeligheder for invasionen,men disse spærringer var dog ikke i stand til at forvolde afbræk i invasionsplanerne.
De tyske mineoperationer mod invasionen tvang de allierede til at følgetvangsruter,
hvorved den allierede skibstrafik blev et godt mål for sø- og luftangreb,men tyskerne havde ikke materiel til rådighed til at udnytte denne chance .

Engelsk mineaktivitet.
De allierede kunne i begyndelsen af krigen på grund af den gunstige strategiske
situation,de var i,effektivt stoppe den tyske skibstrafik,men det var dengang ilrJrn
af livsvigtig betydning for de allierede,at hemme den tyske l;ystskibstra.fik,lworfor
den engelske minekrig foreløbig fik en meget defensiv karakter. Afstandsminen var
[-

heller ikke færdig til indsats,hvilket i begyndelsen af krieen hindrede englænderne
i at minere de tyske forbinclelseslinier 1 nngs den nordtyske kyst, samt i Nord- og

Østersøen.
På tidspunktet for den tyske baseudvidelse i april 1940,var den engel~;ke afstandsmine imidlertid blevet kL=ir,oe fra denne måned påbegyndtes - til at begynde med i
mindre skal:1 - den offfmsi ve minering af de tyske forbindelseslinier.
Først blev luftfartøjer fra Fleei Air Arm indsat i djsse operationer,men efterhti.nden
som R.A.F. 1 s Bomber Comr.1and toe til i styrke,overtog denne i stedse stigirnde grad
opgaven, således at gennemsnitlig lo
blev anvr:mdt til mineopern.tioner.

i~ af Bomber Command I o styrker i løbet nf kri gen
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De :første luftminekastninger blev foretaget i Skagerak og i Bælterne,rettet mod de
tyske transporter til Norge,da disse transporter var svære at komme til livs ad
søvej en på grund af den tyske Ska.gera..1<-spærring. Det varede imidlertid ikke længe,
før virksomhedsområdet blev udstrakt til Kieler-kanulen og Østersøen,sarnt (efter at
den tyske baseudvidelse var gennemført i slutningen af juni 1940) til hele den
fjendtlige kyst fra Norge til Biscaya.
Mineoperationerne rettedes nu hovedsaglig mod den tyske kystskibsfart,mod de militære
transporter i Østersøen og mellem Norge og Tyskland. De havde til hensigt at afbryde
importen af råvarer fra Spanien,Norge og Sverrig,hvorved bl.a. h.711- og jernmalmtrafikken mellem Sverrig og Tyskland blev alvorligt hindret.
Den tyske trafik blev udsat for en stadig stigende allieret mineoffensiv,som snart
yderligere blev udstrakt til at omfHtte de indre vandveje i Tyskland,der i flere
tilfælde måtte spærres for skibsfart.
I forbindelse med mineringerne mod de indre vandveje fortjener det ene;elske mineraid
mod dæmningerne i Ruhr- og Fuldadistriktet særlig omtale. Denne operation blev foretaget den 17. maj 1943,af 19 Lancaster bombere lastet med miner. Disse dæmninger
kontrollerede 2/3 af vandforsyningen i Ruhrs industridistrikt,samt størstedelen af
vandforsyningen i Fu.ldadistriktet. 8 luftfartøjer blev skudt ned ved angrebet,men
resultatet blev,at sP..mtlige dæwninger blev svært beskadigede og store dele af Ruhr-

...

dalen oversvømmet. P& grund af vandmangel i kanalsystemat og til kraftstationerne,
der blev sat ud af funktion i flere måneder,blev industrikapaciteten stærkt nedsat,
og ca. 12.ooo mennesker blev hjemløse.
, _.

Disse mineforetagender tvang ty skernc til at holde store minestryg11ingsstyrker baseret et stort antal steder. Havnenes luftværn måtte desuden forstærkes mod de minel æggende luftfartøjer,og flydende luftværnsbatterier blev udlagt alene med dette
fonnål for øje. Alle disse minekustninger mod kystskibsfart og spærringer af søvejen
og de indre vandomr&.der bevirkede,at de i forvejen overbelastede tyske kommunikationslinier over land fra tid til anden måtte overtage en del af søtransporternes
opgaver.
1/lineringsoperationernes betydnine- kan f. eks. illustreres ved,at Kielcr-kanalen efter
minekastnineer blev spærret i flere uger,hvilket bevirkede,at al skibstrafik mellem
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Østersøen og Nordsøen måtte lægges rundt Skagon,hvad der forøeede de allieredes
mulighed for at ødelægge denne.
Luftminene_dkR.stningerne sko.bte lj geled es muliehed_ for indsats af torpedobåde og
u-både mod kystskibsfurt,idet denne fra tid til anden blev tvunget ud fra lægt vand, s
det endnu ikke havde været muligt at stryge.
I havneområderne forårsagedes forsinkelser i fartøjernes lastning og losning,og
herved opstod ophobninger af tonnage,der udgjorde gode mål for bombeangreb,samtidig
med at det bevirkede forsinkelser i forsyningstjenesten.
De store vanskeligheder, som op står,når det gælder om at holde søvejene åbne,fremgår
af en tysk oplysning om,at der i 1943 krævedes ikke mindre end loo minestrygere i
uafbrudt virksomhed for at holde indsejlingen til Kiel åben. I henhold til sc1mme kild
var det aldrig muligt at erklære en rute for minefri,hvor mange gange den end blev
strøget. Dette skyldtes først og frem::nest armeringsforsinkelsesanordninger i minerne,
der medførte,at en mine ikke behøvede at blive armeret før efter flere måneders forløb. Tyskerne strøg derfor kun ruterne et par gange efter en overflyvning,for at
stryge de simpleste minetyper,hvorefter trafikken blev sluppet løs. Samtidig med at
denne førtes frem,blev der imidlertid strøget så meget,som ressourcerne tillod,idet
man håbede, at minestrygerne skulle fremkalde flere detonationer, ond den almindelige
skibstrafik.
Foruden mod skibstrafildrnn blev der foretaget minekastninger, såvel mod baseområder
som mod de fjendtlige søstridskræfters opmarchveje,hvad der i høj grad indskr2nkede
disses operative bevægelsesfrihed,samt forårsagede en del tab. Mineringen af Kielerkanalen vanskeliggjorde således i flere tilfælde flytning af fartøjer mellem Østersø
og Nordsø,i hvilken anledning tyskerne blev tvunget til at foretage omfattende sikker
hedsforanstal tnjnger for at beskytte u-bådsbaserne på den franske vestkyst,der var
udsat f::>r en intensiv allieret minevirksomhed.
Tyskerne var i høj t.,rrad indstillet på at have Dstersøen som et fredeligt område til
uddannelse af u-b.f1dsbesætninger,og den mest effektive mlde for de allierede at forstyrre disse øvelser på,var at minere disse farvande fra Juften,hvilket også blev
gjort i meget stor uclstræl~ing. Denne rnin ering bevirkede, at tyskerne pti. slutninrren
af krigen savnede tilpas oikre øvelsesområder.

B

])en fa.re, som skibstrafildcen i Nordsoen blev udsat for på gnmd af minekastninger,
fremgår bedst af Hi ttlcrs kraftige opposition mod anvendelsen af trykminen af fr,Jgt
for,at den skulle blive kendt og kopieret af englænderne,således at de kunne betale
igen med samme mønt.
Dønitz ønskede,at man skulle anvende den i stor udstrækning for at kompencere for
den mislykkede u-bl\.dskrig.
Af de vanskeligheder,englænderne havde med denne minetype i kampen om Nordvesteuropa

(langs invasionskysten),kan man drage den slutning,at det ville have været til stort
besvær for englænderne,om t:rykminen var blevet anvendt i større udstrækning i 1943.
Men Hittlers sanktion var vanskelig at opnå,og hans s;yn på sagen var årsagen til,at
der intet alvorligt hændte. Dønitz skriver om konferencen hos føreren,den 8. juli

1943: "Føreren giver gang på gang udtryk for sine betænkeligheder ved at lade luftvåbnet a~vende disse miner,da han er bange for,at minerne skal falde på la:nd,og at
fjenden derefter skal finde på at anvende denne type". Den 17. juli fortsætter admiralen samtalen og påpeger,at luftfartøjerne er velegnede til udlægning af trykminer,
samt at man ved bombenedkastninger over fjendtligt territorium ikke altid kan være
sikker på fremgang. Desuden fremførte Dønitz,at man ikke fik så store tab af luftfartøjer ved at bruge dem til rnineoperationer,som hvis man brugte dem til bombning
af byer.
{.

Fl~dens mineudlægning udførtes i stor udstrælming af MTB'er,der højst kunne udlægge
500 miner om måneden,og dette var ikke tilstrækkeligt.

Førerens sv-c3.r hertil var:

"Jeg giver Dem ret i,hvad De siger,rnen jeg beder Dem tænke på,hvad der sker,hvis
Britterne kaster sådanne miner i Østersøen. - Så er det ude med os".
De engelske luftminekastninger kulminerede i månederne inden invasionen 1944. For at
beskytte overskibningerne,og for at holde fjenden i uvidenhed om,hvor invasionen
skulle sættes ind,blev der den 17. april 1944 påbegyndt en mængde mineoperationer,
der strakte slc- fra Østersøen til Bisce.ya bugten. Indtil 6. jtmi var sammenlagt u.dlac;t 7 .ooo miner,hvoraf 58 ~la var luftkastede. Hvor stor indf'lydelse,disse mineoperutioner havde,er svært at sige,men de bidrog sil~kert i høj grad til at retlucere de
tyske søstridskræfters bevægelsesfrihed.
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Der hersker imidlertid ingen tvivl om,at luftfartøjomineringerne i Donau mellem
Bratislava og Bazias,fra april til oktober 1944,i hYilken periode der blev lagt
1446 miner,havde omfattende virlminger. De samlede skibstab var:
Sænkede skibe:

Beskadigede skibe:

60 - 7o bugserbåde
200

tankbåde

2

passagerbåde

lo

bugser- og passagerbåde

5o

tankbåde og pramme

(.

På grund af disse minerineer blev trafikken stoppet i lo4 daee,fra 1. april til 30.
august 1944. Donaumineringerne var hovedsagelig rettet mod olietransporterne og forårsagede forøget byrde på de i forvejen hårdt belastede tyskkontrollerede jernbaner.
Den tyske prioritetstrafik måtte i den periode,mineoperationerne stod på,reduceres
med 60 %,og anden trafik blev sinket i endnu højere grad.
Den herved fremkomne forsinkelse af brændstoftilførslerne har sikkert haft betydelig
indflydelse på det tyske krigspotentiel.
Efter invasion en fortsatte luftmineringerne med stor intensi tei ind til krigens slutning,men af naturlige grunde rettedes de i 1945 hovedsagelig mod Østersøen og Kattegat. I hvor høj c;rad,minekrigen har haft del i Tysklands nederla.g,er svært at afgøre.
I lcrigens sidste 6 måneder rirød den tyske minestrygningstjenesie fuldstændigt sammen
overalt,hvilket forårsagede totalt kaos for kystskibstrafikken.
Under krigen udlagde engelske luftfartøjer i offensive mineringer 56.300 miner af
ial t 77 .ooo. Af disse udlagde Bomber Command 47. 307 og lneet Air Arm og Costal
Comrnand resten.

Amerikansk mineaktivitet i Østen.
Allerede på et forholdsvis tidligt tidspunkt af krigen i Østen indsatte de amerikansk
styrker kraftige mineoperat:ioner mod Japanernes udstrakte søforbindelser. Disse indledende operationer b1ev benævnt "Yderzonekampagnen" for hermed at angive,at mineringerne var rettet mod fo.rbindelseslinier

O(S

havne udenfor det japanske moderland.

"Yderzonekampagnen" beCYI1dte i foråret 19~3,da de jåpunsl~e styrker stod yud Indiens

lo

grænser,klar til at fortsætte deres fremstød gennem dette land. Den vigtigste fors;yningolinie til de japanske styrker gik via Rangoon og BeJ1kok,hvis havne den 22. februar

1943

blev udsat for luftmineringer. Resultatet blev,at R1:U1goons - senere

Bangkoks - havn måtte ov.e rgives. Den intensive anvendelse af miner i forbindelse med
andre forholdsregler,voldte japanerne så 1mnge vanskeligheder,at de til slut opgav
forehavendet.
Et udmærket eksempel på "samarbejde" mellem miner og bomber finder vi i sidste del
af

1943

ved angrebet på de japanske baser Palau og Hollandia. Først blev havneind-

løbene spærret med miner,kastet fra luftfartøjer,baseret på
f

3 amerikm1 ske hangarskibe

hvorved 32 i havnen ligeende fartøjer blev indespærret. Efter mineudl ægningen bJev
de indespærrede skibe bombet af luftfartøjer fra fmrnme hangarskibe, s å.ledes at alle
fartøjer blev sænket.
I sommeren

1941~

blev der kastet miner fra luftfartøjer i Yangtze floden,som var den

vigtigste tilførselsvej for det japanske fremstød mod YJ.na. Denne operation tvang
Japanerne til at trække deres alt for lanet fremskudte styrker tilbage.
I "Yderzonekampagnen'' blev der ial t kastet næsten

13.000

miner fra allierede luft-

fartøjer,u-b~de og overfladefartøjer mod de japancke søforbindelseslinier med det
resultat,at flere havne rr.åtte overg ives,og flere vigtige havne ofte måtte luk"1<:es.
Ialt blev 2ol japanske fartøjer sænket og

154

beskadiget,r præsenterende ialt
0

776.000

tons.
I

1945

påbegyndtes den sidste fase af mineoperationerne mod Ja.pan,kaldt "Inderzone-

kampagnen" eller "Operation Starvation" (Operation Sult),den v1:1r rettet mod de japan s
ke øer,med det formål at indringe øerne og derved fremkalde tota l a fspærring. AlJ.erede på et tidligere tidspunkt var en intensiv luftkrie inclledet mod det japanske
moderland,for at ødelægge kommunikationslinier og industrier,sa mtidig mad at u-både
og overfladefartøjer gra::lvi s Vdr begyndt at skærpe blokaden.
'l'yngdepunktet i mineoperationerne bluv lagt i det strategisk vigtige Shimonesekis1md
meJlem øerne Kyushu og Rondo. Beskyttet af mange japanske flyvepladser,orngivet af et
bjergriet terrrPn og med rjnge vanddybde,udgjorde dette områ de en naturlig passagevej
for de enorme mængder af fødevarer

O[';

råvarer,der blev frarrtet fra pladcer ved (let

-
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japanske hav til østkysten af Rondo.
Om natten den 27. marts 1945 blev der kastet omtrent l.ooo miner i Shimonoseld sundet,
hvilket lukkede dette og tvang en japansk operationsgruppe til ai gå gennem et dybere
sund ud i Stillehavet. De udbrydende fartøjer observeredes af amerikanske u-både,der
rapporterede til en amerikansk hangarfartøjsstyrke,hvis luftfartøjer straks gik i
angreb. Herved sænkedes: 1 slagskib,l krydser og

4

jagere - påny et eksempel på

fremragende samarbejde mellem forskellige våbenarter.
Den stadig fortsatte minering af Shlmonosekisundet bevirkede,at skibsfartens tonnage
gennem sundet,faldt fra 520.000 tons i marts til 150.000 tons ..;i. maj,for i august at
være nede på kun 50.000 tons.
Den anden fase af "Operation Starvo.tion 11 (Industricenter-blokaden) varede fra den

3.

til og med den 12. maj 1945,og omfattede minering af forbindelserne mellem industriområderne og bl. a. de store havne Tokio,Kobe og Osa.1ta. I operationerne del tog 195
luftfartøjer,der kastede 1422 miner,uden allierede tab.
I

3.

fa.se af "Inderzonekampagnen",fra den 13. maj til den

6.

juni havde mineopera-

tionerne til opgave at blokere den fjendtlige søfart fra Manchuriet og Korea til
japa.n ved at min~re de vigtigste havne på Rondos og Kyushus vestside,med ftet resultat
at ca. 300.000 tons skibe blev sænket eller beskadiget.
Blokaden af havnene på disse øer blev intensiveret i tiden fra den
8 juli,operationens

7. j1mi til den

4. fase,d.a alle mindre havne,som man tidligere havde ladet i

fred,blev mineret. Skibstrafikken gennem Shimonosekisundet blev reduceret til ca. 1/1
af det normale ,og størstedelen af de j apa.nske hmidelsfartøjer kunne kun trafikere det
japariske hav,hvilket medførte,at de vigtigste industricentre på Stillehavskysten blev
næsten uden tilførsel af rå.varer,da luftbombardementer havde ødelagt de fleste af
landets indre kommunikationsmidler.
Ca. 300.000 ts. blev ødelagt under denne fase,og industriproduktionen blev reduceret
med 3o-4o

1/o.

For at søge at forhindre den amerikanske luftrninckastning,blev projektører og luftværnshmoner fra byerne flyttet til visse vigtige nøglestillin,z-er. Herved opnåede
japanerne kun,at forsvaret i nogle byer blev væsentligt mindre,uden at rnineforovarot
blev nævneværdigt øget. Efter krigen erkendte japanerne, at beskyttelsen mod miner
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VHr vi.gtigere end beskyttelsen af byer,eftPrsom de livsvi.gtige tilførsler af leV11edsmidl e r og forråd fra fastlandet måtte gå frem for alt.
Trods uhørte anstn~ngelser henimod krigens slutning lykkedes det aldrig Japanerne på
tilf'redsstillende måde at løse problemet med afstandsminernes strygning. Der hersker
iøvrigt nogen tvi.vl,hvorvidt det skulle ha.ve været til nogen nytte,om det var lykkede
da den japanske industri ikke var i stand til at levere den store mængde minestrygningsmateriel,som måtte kræves.
Den 5. fase i denne mineoperation varede fra den 9. juli til krie-ens slutning,og
under denne opretholdtes blokaden ved komplettering af de tidligere udlagte minespærringer. Herved holdtes Koreas og Manchuriets vigtigste havne minerede.
(

Ved krigsafslutningen resterede kun 350.000 tso af de lo.loo.ooo ts. skibe,som Japan
var gået ind i krigen med. Af de ca. 2 millionerts. som var blevet kaldt tilbage
til hjernlandet,da "Operation Starvation" blev indledet,var 1.250.000 ts. blevet sænket eller beskadiget af miner. Efter april 1945,da den japanske søfart var blevet
trængt tilbage til de japanske kystfarvande omkring Korea,for.årsagede de amerikanske,
luftkastede miner 5o

;o

af tabene. I henhold til officielle kilder blev der under

krigen sænket en japansk handeJsskibstonnage på 649.000 ts. Jwortil kommer 1.377.000
ts. beskadiget ved minesprængning. 9 jagere,4 u-både samt 36 hjæJ.pefartøjer sænkedes,
og 2 eskortehangarfartøjer,8 krydsere,29 jagere,l u_-båd og 18 andre krigsfartøjer
blev beskadiget ved minesprængning. Næsten alle reperationer på værfter var desuden

f)

blevet umuliggjort ved,at den største del af værfterne var gjort uanvendelige på grun
af mineringer.
Trods de uhørt store resultater,som luftfartøjsmineringerne fremviste,var de amerikanske tab minimale - 13 nedskudte luftfartøjer, svarende til ca. 1

/o

af indsatsen.

Til sammenligning kan nævnes,at tabene ved bombeforetagender var dobbelt så store
eller omtrent 2

%.

En amerikansk sagkyndig oplyser i henhold til japanske kildcr,at minerne var ualmin-

deligt effektive,og at minekrigen spillede en betydelig rolle i kampen mod Japan.
Dette fremgår af,at de japanske forholdsregler mod mineringerne havde prioritetsret
i foråret og sommeren 1945.

-
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De indhøstede resu]fa.ter må imidlertid ses på ba,g-grund af de gunstige forudse,tninger,
der var skabt for "Operation Starvation" ved u-båds- og luftfartøjsindsats før og
under poerationen.
På ingen anden krigsskueplads har betydningen af intimt sam- og vekselvirlmine- mellem forskellige våbenarter vist sig så klart.

Engelsk orgffilisation.
Admiralitetet udarbejdede de grundlæggende pluner for mineoperationerne i de nordeuropæiske f'arvande,uafhængigt af om udlægningen blev foretaget af u-både,overfladefartøjer eller luftfartøjer fra RoA.F. eller F.AoA. Planlægningen foregik i admiralitetets mineringsafdeling,der lededes af en kommandør med 3 assistenter,denne 11fd.eling havde også ansvaret for fordelingen af det minematcrjel,der blGY sendt bort fra
landet, sarntidig med at denne stab assisterede oversøiske styrker i disses planlægning
af mineoperationer.
Der blev etableret et yderst intimt sarnarbejde mellem admiralitetet og R.A.F.

En

mindre stab af søofficerer i Bomber Cof!l.mands hovedkvarter assisterede med detailudarbejdclsen af planerne for luftfartøjsmineringerne.
Endelig stod der en stabsuddannet søofficer til rådighed for hver flotille af luftfartøj er, som var beskæftiget med minekastning.
Alle miner blev konstrueret af institutionen "'l'he Scicntific and Supply Department"
under admiralitetet,men R.A.F's forsøgsorganisationer assisterede flåden med løsning
af specielle problemer,der lrnyttede sig til luftkast. Og endelig assisteredes luftvåbnets våbenteknikere af minemekanikerpersonel fr·a marinen, der foretog klargør-in& og
prøvning af minerne,før disse blev installeret i luftfartøjerne.
Der blev reeelrnæssigt holdt møder i admiralitetet for at løse de komplicerede problemer,der knyttede sig til anskaffelse og fordeling af miner til lu.ftkast. I disse
møder del tog representanter for marinens våbenforsyningstjeneste,H.AF' s teJmiske
departement, flådens ntabsofficcrer ved Bomber Command' s hovedkvarter, cheferne for
minekonstru.ktioncafdelingen og E.:S Vernon.
Den moderne minekrie kræver il:ke alene masseproduktion, der må nemt kunne forctaGes
ændringer selv i de leverede miner, såledoo at rn,m, så snart fjenden har udviU e t e11
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minestrygnine;smetode af de eksisterende miner,overgår til udlægning af en ny med
andre egenskaber.
For at kunne opfylde dette krav oprettede englænqerne i Portsmouth en organisation,
benævnt "MX". I denne indgik bl.a. et værksted,hvor kvalificerede teknikere,assisteret af WRNS,forctog de krævede ændringer på. allerede leverede r.:iner, således at disse
ikke skulle sendes tilbage til fabrikker eller depoter. Resultatet var,at et antal
miner kunne ændres fra dag til dag efter de specielle krav,som opstod. I løbet af
14 dage,enkelte gange på 1 uge,kunne loo miner med MX-tændsystem fremstilles. Ialt
produceredes 5.000 miner med disse specielle tændsystemer.

"MX" arbejde _bar sne.rt frugto Som eksempel herpå kan næv-nes,at englænderne rnin8rede
indløbet til de tyske u-b~dsbaser på den franske vestkyst,hvorved tyskerne blev nødt
til at sende en minestryger foran hver u-båd,der skulle til eller fra havn. Da englii.'l1derne konstaterede anvendelsen af en rninestry 6 er,konstruerede de et "l:IX-tændsysten
der krævede 2 minestrygere for at beskytte u-bå dene,og da tyskerne opdagede dette,
ændredes minen atter,såledos at der krævedes

3 minestrygere foran u-båden for at

sikre denne.
Det r,ode samarbe,jde og den udmærkede org9.Ilisa tion, der i Englnnd var imell<Jm de forskellige våbenarter,var medvirkende til,at englænderne hurtigt indhentede det forspring, som t;yskerne havde fået på minekrigens omr2.de ved krigens begy-ndelse. Eng-

0

lænderne betragt er ja.11uar 1941 som vendepunktet i minekrigen. Fra dette tidspunkt
regnede englænderne med,at de kunne konstruere og tænke hurtigere end tyskerne,oålodes at de havde midler klare mod de sandsynligste udviklingstyper,som man kunne for-

C)

vente,tyskerne ville sætte ind i minekrigen,samtidig med at de kunne udvjkle og
forbedre deres eget minenateriel.

Tysk 01eaniAation.
I modsætning til de allierede manglede tyskerne en enhedsledelse af mineoperationerne
og følgen var,at resultaterne ikke blev sa store,som de kunne være blevet. ~Jskerne
hc.1.vde heller ikke t:ruffot forholdsre 0 lcr mod en evt. engelsk modoffensiv med afstand.!:
miner, endskønt man allerede f .Jr krigen i eksperimentelt øjemed havde fmretaget fors.øg
med afrnagnetiserine-.

Der var også· stridigheder mellem Luftwuffe og OKW,da m:.in ikke kunne enes om,under
hvilken myndighed luftmineringen skulle sortere. SåleJes arbejdede Lu.ftwaffe selvstændigt på en bombeminetype,og det lykkedes også• efter lang tids forløb at konstruere denne, men i den forløbne tid havde man ikke opretholdt kontakten med OlC'f, og re sul
tatot var,at minen,da den blev færdig,var umoderne og derfor uanvendelig.
Grunden til modsætningsforholdet mellem Luftwaffe og

mm

var, at Gøring hos Hi ttler

stadig modarbejdede Raeders krav om luftminekastning i stor skal,af hvilken grund
indsatsen af den magnetiske og den akustiske mine blev delvis mislykket.
Da Raeder blev efterfulgt af Dønitz,blev forholdet mellem Luftwaffe og OKW bedre,da
den nye flådechef var i høj gunst hos Hi ttler,og Gøring af denne grund blev mere
I

interesseret i samarbejde.
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Magnetminer.
En magnetmine,eller magnetisk mine,som som den også kaldes,er en mine hvis tænd-

system er indrettet til at kunne modtage og forstærke ændringer i det omgivende
1æ.gnetf el t.
Det er,eller har i hvert fald været,en udbredt misforståelse,at en magnetmine i
sig selv var en m11gnet,der for op og hæftede sig til bunden af et passerende. skib,
og der bragtes til eksplosion. Det er altså ikke tilfældet. Magnetminen er en
såkaldt afstandsmine,en mine der aktiveres gennem et måls fjernvirlrning.
De tidligste magnetminer var baserede på magnetnålsprincippet,idet en i tændsystemet
anbragt marrnetnål,ved den ændring der opstår i et magnetfelt ved et skibs passage
gennem vandet,bragtes til at skifte stilling,dreje sig,og derved sluttede en kontakt i et kredsløb,dor bragte minen til detonation.
Dette system var alt for følsomt og usikkert i sin virkemåde og blev hurtigt afløst
af andre systemer. Det i senere typer magnetminer almindeligst benyttede system
skal her kort omtales.
Systemet bygger i princippet på en induktionflflpoJe (Permalloystang),og et følsomt
relæ som de vigtigste komponenter.
Induktionsspolen er en jernkerne (Permalloy) omviklet med kobbertråd. Spo.len modtager de m0t:,rrnetiske ændrineer i jordmugnetfel tet, som fremkommer når et skib i passende afstand pasaerer minen. Denne magnetisme bliver i spolen til en ovag strøm,
som føres til et følsomt relm. Dette relæ kan fe eks. være af drejespoletypen
(Drejespolerelæ). Virkemåden af dette relæ beror ptl den kendseerning at en strømførende leder i et magnetfelt vil søge at bevæge sig ud af_dette. I drejespolerelmet
er en trådviklet ramme ophamgt i en permanent magnet. Strømmen fra. induktionsspolen
ledes gennem rammens vikling,rammen bevæger sig ,på grund af ophænget,tll den ene
eller anden side,afhængig af strømmens retning gennem rammen. Rammen er forsynet
med en ;u'\.l der ved rrunrnens drejnine kan slutte kontakt til den ene elJ er anden side
og derved sætte et i minen monteret batteri i serie med en tændpatron,som ved sin
tænding antænder minens tamdladning,denne antænder sprængladningen. Minen detonerer.
Dette er i korte træk princippet for en magnetmine. I dette kredsløb kan så indskydes
forskellige komponenter,der kan forsinke minens arrnering,uskadeliggøre minen efter
en vis tida forløb eller betinge et vist antul overaejlinger før minen kan bringes

..

C:

..

til detona. tion.
Mugnetrnint:Jr kan vwre forankrede miner eller,hvad der nu nok er det

o.lmindelig □ te,

bundminer. De kan udlægges fru overfladeskibe, u-både eller kastes fra fly.
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Prindppet for akustiske miner •
Dm1 akustiske mines tamdsystem er baseret på. at kunne aktiveres af da lyde der

frambringes uf et skib der bevrugor sig gennem vandet. Lydene frembringes fortl'insvis af skruen og skibets maskineri.
Lyden (støjen) kan p& forskellig vis opfunges i minens tændsystem,og bringe
minen til detonation.
Her skal blot omtales en enkelt metode,som blev unvendt på forskellig vis under
2. verdenskrig.
Det akustiske kredsløb kan f. oks. bestå o.f en vibrator,cm modstandsbro og et
relm.
Vibratoren er den enhed,der opfanger støjen.
Den består i sin enkleste
.
.
form af en arm med en kontakt i den ene ende .Armen er normalt ophængt i balance.
(_

Et støj signal af passende styrke vil bringe armen ud 1..1.f balance, jo mere jo kraftigere støjen er. Det vil bevirke ut kontakten på armen skiftevis vil sJ utte og
afl.Jryde til en anden kontakt i vibrato1·~n. Når denne skiftevise slutten oc; afbryden når et vist punkt,vil der,genn01n 111odstandsbroen,og ved hjælp af et batteri, ske en opladning af en kondensator. Kondensatoren aflader gennem rnodstimdsbroen, og bringer derved et relæ (af samme type som omtalt under rn.agnetminen) til
at slutte kontalct til et andet kredsløb,hvori tændputronen befinder sig.
Herved vil minen detonere.
Der findes tamdsysterner,der er rent mngnetiske,og andre 1 der er rent akustiske.
Man kan blande de to former for tændsystern er til en mugneti.sk/ akustisk mine, der
så kræver både magnetisk og akustisk påvirlming for at detonere. Påvirkn:i neerne
okal komme med en forud bestemt styrke,og med et forud bestemt interval for ut
kunne bringe tændsysternet til at fune;ere.

CO----......._

1!1 orkluring til tallene på VIBRA~10R.

Fastapændingsplade.

2.

4.

To-urmet vægtstang.

U-formet stålbjælke.

6.

B!ilancovægt.

Øverste kontakt.

7.

Balancevægt.

Nederste kontakt.

8.

Beskyttelseskasse.

Princippet for trykminer.
gn tr,vkmines tændsystem er beregnet til at

ree:i.strera den trykændring,der opstår

ved et sid.lis bov- og hækbølge, og den der imellem liggende bølgedal.
Minestrygningsgrej til stry,srning af mugnetiske- og akustiske rni.ner findes. Der
er mange forskellige typer grnj, berei:,rnet til stryb111ing af de mange variationer,
der findes i tmndsysterner indenfor magnetiske - akustiske og magnot/ulcustiske
systemer.
Til dato er der imidlertid ikke konstrueret et effektivt strygec-rej,der kan anvendes til strygning af trykminer.
Ligesom magnet- og akustiske tumdsystemer kan kombineres ,kun mmi også kombinere
tryksystemer således at mun kan fremstille magnet/tryk miner,akustisk/tryk og

11111gn8tisk/akustisk/tryk rnj ner.
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Minerne karakteriseres ved hjælp af nedenstående definitioner:
Gru ppei ndd e li!]~[ter te!miske crrenskabcr.
A.

Muli&h•~d :for kontrol af' minen.

1.

KONTROLLEi{.SDE miner (kabelminer) er således indre ttcde, at de
- enten gruppe- eller enkeltvis - kan bct,iencs, d.v.s.:
a) sæ.ttes i. eller ud•af' :funktion,hvilket kaldes henholdsvis
armeres eller d e sarmeres,

b) at systemet kan undersøges (måles) om det er i orden. (Da
sådanne betjenes ved hjælp af' kablcr,kaldes de normalt
kabelminer.)

(_

2.

UKONTROLLEREDE (el. selvvirkende) mine i-- er miner, der ikke km
betjenes e:ft~r udl m~ningen.

NB.

En særlig f'orm :for ukontrollerede miner er tidsmi11er,

~isse er indrettet således at de ved ~n uskadeliggorol ~osanordning bliver u::rarlige :for de rnål,de er kastet imod,en vis
(~ndstillelig) tid,e:fter at de er lagt.

B.

'
Minens
dvbdeplacerinrI.!_

l.

Hi1);Di•1I~EH

er miner placeret direkte på havbunden, al tstt miner

med negativ opdrift.

2.

DRIVMINEH er miner med ingen eller ubetydeli~ • positiv opdrif1
eventuelt indrettet . således,at de holder sig i

en bestemt

dybde.

)
FORANKREDE miner er miner med positiv opdrift,:forankrede sålE
des,at de står i

( )

en vis (:forudbestemt) afstand :fra havover-

f'laden.
Underinddeling:

a) Selvrerrulerende miner er miner,der efter udlægning selv
regulerer ankertovets længde såle~cs,at de kommer til at

stå i den ønskede dybde.
Denne rcgulerin~ kan :foregå efter

J

:forsk. principper:

1. rcgule~ing :fra bunden
2. re13·ulcring fra overfladen

J. regulering
.. samtidig mod bund og overflade
b) Tiri iv n 11 c1 sm.iner
1

t'1r

miner, som autonmtisk eller cliri3cL"r;t

gc:nncrn et clek tri sk knhc:l:=;ys tc111, 11:1. -t'J v.:.•nc_i f_;t ai' tj_devnnd o t
strom holrler en bestemt n:fs t.-i..nc1

.fl'Ll.

havoverfladen.

c)
Opsprin,~.sm:lner er miner, d ,• r
I

kun bringes t::il at st:LGC et

forud bestemt stykke.
d) Tove~incr el. tidsopsprinfl s mincr er mincr,hvis fornnkrina
er indrettet således,at minen bliver ved bunden et bcstcw

tidsrum efter udlæaningcn,for derefter at stige t i l en
bestemt dyb~e under havoverfladen.

e) Buketminer er en samling uf miner således indrettet
f'orbundet,at ecn ;>tår i

o.cr
C

en bestemt dyl>dc under havover:flz

medens resten holdes ved havbunden. Bortsprænges eller
bortryddes den hojest stående rnine,vil en af de andre n1in
automatisk stige op o& indtage dennes plads.
f) Netminer er miner,der er :fastgjort til en netspmrring for
I

at vanskeliggøre passage og optagnin~ af denne •

.

g) Sprængbøjer er bøjer,som ved hjælp af en mindre sprænglad
ning skal odelægge strygegrej fra angribende :fartøjer.

C.

Antændelsesm&de.
1.

KONTAKT- el.

ST0D~•IINER er m~ner, der bringes

til eksplosion

ved påsejling af minen eller et apparat,der står i

forbinde.l

se med denne.
Underinddelin~
a) Hek,1nisko miner er miner,i hvilke ladningen tc-c:ndcs ad ren

mekanisk vej

(via tænding af en perkussions eller frikti-

onssats).
1. Pendulminer tændes ved,at et pendul ved påsejling svin

ger ud fra sin hvilestilling,hvorved en fjederpåvirket
slagdorn frigores og tænder en perkussionshætte.

en stødstang. Stødstanaen sidder på toppen af mlnen,hn
en længde,der er lidt storre end minedinmcteren,og er
på sin midte i

forbindelse med slagdornen,sålede~ at

denne udløses,når stødstan~en påvirkes rued en vis krnr

3. Drcjend.ner forekommer i to udgaver:
a) Tænding opnås ved~at en bøjle udenpå minen med omdrejninGsakse i

minens lodrette akse drejes ved

rå-

sejl~ng og rrigor perkussionsmekanismen, eller
'b) Tænding opnås ved en slagdorn,der spændes ved mjnen
rotation,idct den ruller lanas skibssi<len,ertcr at
sla~dornen er spændtiudloses den ved fortsat drcjni

-

-'

-

af' minen. Ankertovet er oppe under l!tinc.'n f'o:r:;;ynet m1
en vand r et stnug, som vil l.:t.)gge sic; J.n.ngs ski1Jssidl"'?n
hindre tovet i

at rotere med minen,oz det er ank0rt1

og minens drcjnin~ i

:forhold til hinanden,der spænd1

og udloser slagdornen.

4. J-Iiner med mcllemtov, hvorved forstås miner, sammen.ko blod!
med ,-lire eller tove, som er bef'æstiget til en mekanisme
der ved træl~ f'ra tovet udloser en sla&dorn.

5. Horn.miner med vandtrvk. Disse miner er forsynet med hOJ
der let itubrydes ved påsejling. Når et horn bliver læl
strømmer sovandet ind i

dette og gennem et ror til en:

minen anbragt beholder. Når vandtrykket i

beholderen

eJ

blevet tilstrækkeligt stort,udløses slagdornen,der tæn•
der perkussionshætten.
b) J(emiskc miner er miner,hvori ladningen antændes ved en kemisk proces,varmeudvikling. Processen kommer i

stand ved,1

de dertil nødvendige stof'f'er bringes sammen under påsejli1
gen a:f minen.
c)_Elektriske miner er mincr,hvori ladningen tændes af en elc
trisk patron,d.v.s. en sprængkapsel,hvori der enten er:

1.

en 1slødet1·ttd, der ved strømgennemgang opvarmes og t.:cndt
satsen, eller

2.

et gniststcd,i så :fald er det gnisten,der tænder sats•

Underinddeling efter elcktricitetskildens art:
- Elektricitetskilden kan være:

a) ' Permanent til stede
a) tørelementer

b) akkumulator
~) element med søvand som elektrolyt. - {Eks: Kul-søvandzink).

NB

I disse miner sluttes tændstrømmen ved en af' folgondE

kontaktanordninger:
1.

elektromekaniske horn (~ks. Dansk kuglcledstrømsluttE

2.

kviksølvhorn

3.
4.

kvik~_?lvstromslutter
hornminer med vandtryle til slutning a:f elektrisk kontakt. Disi=;c miner cr,som de mekaniske ho:t'nmincr,minc1
,ned vandtryk med don undtagclsc,at va~dtrykkct i

deti

tilfældeindtrykkoret stempcl,hvorvcd en elektrisk
kontakt sluttes.

-

b)

'I

-

Elektrici tctskilctcn opstår ved påsejJ_in.;-.
a) .§.l:!:el.!._0..!'. .!l!. Hornet er a:f hly, er incllng t

en Gl2.sampul

l!, e l

chromsyrc, og i _bunden :findes et eboni tb,r1gcr me d en ku:

oa

.

en zink clektrode~dcr er forb~ndet til hver sin af

patronens ledninger.

(over en vandtryk.kontakt), Ved

påsejling af minen bøjes hornet,glnsset knuses,og chrc
syren lnber ned i

bægeret, hvor d e r dQnnes et kul-chra,

syre-zink - element, der vil tæn~c. patronen.

b) Antennemine r er en særlig form for elektriske lcontnk '
miner. ~-linen er :forsynet med kobberantenner, og virkemåden er følgende: Ved beroring af et jernskibsskroc .
dannes et kobbcr-sovand-jern - element,der påvirker<
:fintmærkende relæ,hvis ko1ntakt slutter tændstrommen.
i

NB

.Minen kan godt stå i

stor dybde (an.ti u-bådsmine.

cg samtidig være :forsynet med et nntennesyRtem af kel

bersvommcre,fastgjort til minen ved en kobberwire,således at et over:fladeskibs påseJling af' en af kobbersvømmerne bringer den til eksplosion. Ligeledes er
antenneminer ofte :forsynet med nedadgående antenne mc
dybere gående undervandsbåde.

2.

AFSTANDS~INER. Afstandsminer er miner,dor bringes til eksplosic
ved målets ffjcrnvirkning.

Til denne aruppe henhører:

a)

magnetiske miner.
Påvirkningen af minen beror dels på:

a) et jernskib deformerer det jordmagnetiske felt,dels på
b) et jern.skibs permanente ma~netisme.
Der findes to hovedtvper for magnetiske tændsystemer:

a) I det ene (det engelske) induceres elektromotorisk krai'i
i en spole (med permalloykerne). Spolen er sluttet til e
fintmærkende . relæ,hvis trækkestrom er fra Go til 1 micrc
ampere. Ved kontaktslutnincen i den_ simpleste magnetiske
mine sluttes strømmen fra et tændbatteri til ·tændpn.tronc
Ved denne engelske type ai'hænger påvirkningen altså af
variatio~en nf kr~rtlinicr pr. tidsenhed.

b)

Ved don anden hovedtype (~en tyske) er det den abooltlLtc
ændring i

mognetf'eltstyrke11,i forhold til den feltstyrk~

minen er inds tilJ.P. t

t i 1, der bes tc11u11!:r rninen~ t,,:nclin'.j· .

(Principielt består denne slacs t ronrlsystcmer n~ en nk~a

med en dero1~1 drejeude magnet, der har sogt en hvil0stilli

bestemt a:f to mom e nter:
1.

et magnetisk,hidrorendc :fr;i det jordmngnetiske :felts
påvirkning af' mai:;neten og

2.

et lige så stort Off modsat rettet mornent,hidrarcnde
fra en spiral:fjeder.

I denne stilline står en kontakttunge,anbragt p.1 mngnetsystemct,ude af' beroring med et ko~iaktstcd,unbragt på

.

systemets chassis.
Æn.dres det jordmagnetiske :felt ,vil det f'orstnævntc af de
'

to momenter ændres,og magnetnålsystemet vil søge en ny

,

ligevægtstilling, d. v. s. KONT.AET'l'UNGE~ vil NIERNE eller
I

FJieRNE sig fra kontaktstedet; Har ændringen den rir;tige

storrelse og fortegn,sluttes kontakten,der så i det simp
leste tilfælde slutter tændkredsløbet.

b)

akustiske miner.
Påvirkningen hidrorer f'ra skibsstøjen,ved større farter væsentli
skruestojen,men stojen fra skibsmaskineriet spiller også en roll
Støjen modtages af en stojmodtager,i engelske miner en vibrator,
i - tyske miner en mikrofonanordning. Disse stojciodtagere vil,når
de påvirkes med den for vedkommende tændsystem karakteristiske
stø,ienergi eller variation rlf' støjenergi - hvis de rigtige f'rc-kvenser forekommer i

støjen - bevirkes,at et relæ får trrokkestro

og slutter sin kontakt,som i det simpleste til:fælde direkte slut
ter strømmen til tændpatroncn.

c)

Trykminer.
Trykminer tændes ved en kontaktslutning,forårsaget af ændringen
det hydrcsta'tiske •·tryk·.
Når et scib går frem gennem vandet, vil der under stævn og h,:?k. vær
en forøgelse og under midten af skibet en formindskelse af' tryk.k

Normalt sluttes trykkontakten kun ved trykf'ormindskelscn.
Da trykanordn.ingen er meget følsom og påvirkelig af dønning og
tid~vand 1 er den altid kombineret med magnetisk eller akustisk
tændsystem.

d)

Eo~binn tions t;:nnds\rstc:mcr.

Alle tre ovenn.-:Jvntc t il1ndsystem0r forekommer i
For at vanskeliggor.c. stryeninc; er minurne f.

ko mbina tioucr.
eks. ofte forsynet

med:
.Q"\c.e..r.sc j

linr; sl~ont:ik.tv~·•rk: d. v. s. værk, der bevirker, ::it milln ns t.:-::nd•

-

()

-

system skul have et vist antal (m.ix. J.5) p:'iv :Lrkninger med et miniumintcrvn 1 n:f ca. 5 min. f'nr tændpn tronen ko bles ind. l·Il11en c;{t
da :farst v<:icl den n:.est:folgcndc rigtige påvirkning.
Tids1>0i:jn:;-elf;cskontn.ktv,{'rk,der er et urvwrl:,som startes -vc,cl en
I

a:fstandsp.1virkning,hvore:fter det styrer noc-le kon.takter,dcr bevi
ker,at minen kan

11

tændes 11 ,hvis den næste (eller de f'ølgende)

virkninger f'orckor.1r:1er i

pa-

det rigtige tidsinterval.

Afstandsminerne er ligesom de :foranl~rede miner ofte indrettet so
tidsminer.
Såvel forankrede miner som afstandsminer er normalt :forsyne t 1:wd
et sikkerhedsapparat,vandtrykslcontakt OG/el. hommevmrk af to gru
\

-

de:
1.

som sikring under udlægning

2.

:for de :forankrede miners vedkommende :for at opfylde Haagcrkonventionens bestemmelser.

2. GRUPPEINDD1~LING EFTER TAKTISK AINEND~~LSE.

A.

Han skelner f'ør~t og :fremmest mellem OFFENSIVE OG DBFJ-:NSJ.V~
min.er.

B.

Der :forekommer folgende taktiske betegnels~r på miner.

1) E:fter

PLACERIXG.

a) FAHVANDSHD!.Cl-{ ( der of'test er offensive miner) ,udlai::;t
i

rum sø.

I modsætning til:
b) Kyst- havne- og f'orstrandsminer,d.er oftest er def"ensiv
miner til sikring mod landgang og til beskyttelse af' b
ser og indre :farvand.

a) Lu:ftkastedc md:mer,

b) miner udlagt f'ra overf'lade:fartøj og
c) undervandsbådsminer (udlagt a:f U-båd).

3.

DIV .E: fl.SB BETEGNELSER

P!l..

SPECL\L?-ID-J ER=

a)

Anti-undervnndsh&dsminer.

b)

Per:i skopmj nr:! r !er drivmiucr,:forsynet me~ en periskopattrap,anvendt :for at a:fledc :f jend ,·: ns opmærksomhed og :for at spildehans tid,dels med at tage f'or.ho.ldsreglcr til sikrine,dcls med
U-bådsjagt.

Minen har en mindre ladning til beskadic;clsc o.:f

f'jcnd Llit'.;t skiu, llvi::; <lc:t f'orsoger

11

ViJ:drinG".

. <>

-

{

-

c) Torpedominer er torpcdoer,som hvis de hnr I'or~ejlct nilet,
ef'tcr udlobcn di::; tancc {;::r t i l bunås ,hvor•.Jfter t~nd!:10J~2nismen ~ung·erer som nlm. a~s tan.dsmirw.

d) Påhro~tnin ~ sminer er miner,der f~e1/s. ved kraf'tigc pcrmancni
magneter anbringes på jernskibe af' miniature u-b c:1 clc eller
sabotngcdykkere,minen bringes t i l detonation af' et kotnktur,

e) Dummyminer er miner,udlugt uden ladning,for at brinc-e :fjenc
t i l at foretage mincrydning,hvin h.:i.n 'øitsker at besejle vedkommende farvand.
Under krigen 1939-45 har sådanne miner også været ber:..yttct

som spærremidler t i l besltyttelse nf egne minespærrin~cr moc
minestrygning, idet der på ankertovet var anbragt 1;:nivanordninger t i l kapning af M/S-greje:t.
f) Kontraminer er minermed stor ladning,der udkastes i

an sprnJ

ring for ved ek s plosionen at ødel ,.y;ge spærrineens rni110.r,ali
så en slags minestrygni .:t;sf;'rej.

En nabomine er den rnine,dcr står nærmest ved en anden i
~pærring •

' -1

~

en

SKEMA OVER SØMINEKORPSETS
MINETYPER SOM KABELMINER.
SKALA 1:20.
Efte1· tegninger dateret: 1-6-1918 .
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Type. 1.
Minekassens vægt:
Ladningsvmgt
Opdrift

300 kg.

65 kg.
loo kg.
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Type 2 & J.

Ninekassens vægt:
Ladningsvægt

Opdrift

Joo & J2o ke;.

64

I

i•,, .:..·.-.'::'... - ,. • •.:..t....,.--. • • •.iJ
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loo &

70

kg.

85 kg.
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Type

4
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6.
250

-

265

&

270 kg.

Ladningsvægt

60

-

63

&

63 kg.

Opdrif't

Bo

7o

&

65 kg.
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Type ''7.

Hinekassens vægt:

330 kg.

Ladningsvægt

85 kg.

Opdrif't

95 kg.
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Type

8.

Forandret.
Minekassens vægt:

153 kg.

Ladningsvægt

64 kg.

Opdrift

Bo
...... .!

kg •
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Type

s.

Forandret.
Minekassens vægt:
LaclninG"svægt
Opdrift

.

.

153 kg.

Gh kg.
Bo kg •
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Type 8.

.Minekassens vægt:

,

160 kg.

Ladningsvæe;t

38 kg.

Opdrift

55
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Minekassens vægt:

\ -

I

'

·--Type

\

1

!

I

~15

2Jo kg.

Ladningsvægt

88 kg.

Opdrif't

75 kg.

- - - ,•' ··
\
(F '··-.'
t

_')

...f,•

Type 9a & 9b,
Minekassens væ~t:

l.9o & 195 kg.

Ladningsvægt

58

&

81 kg.

Opdri:rt

75

&

65 kg.
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Type

9c.

Minekassens vægt:

_.

190 kg.

Ladningsvælst

87 kg.

Opdri:ft

7o kg.

... ~-

Type 9d.
J.linekassens vægt:

--

-

.

190 kg.

Ladningsvægt

87

Opdrift

61 kg.

kg.

9

'i'ype 9e.
Hinekassens vægt: 195 kg.
Ladningsvægt
Opdrif't

•

A

87 kg.
61 kg.

... r,-.

'1240

.,,

Typ·e 9-t.

Minekassens vægt: 183 kg.
Ladningsvægt
Opdrii't

..

87 kg.
81 kg •
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Type

9g.

Hinekassens vægt:
Ladningsvægt
Opdrift

183 kg.

87 kg.
loo kg.
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