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Ordinarie sammanträde i Göteborg (Nya Varvet) den 4 april1913. 

(Utdrag ur protokoll) 

1. Sammanträdet hölls i närvaro av 4 hed ersledamöter, 22 ordinarie 

och korresponderande ledamöter, 14 inbjudna gäster med represen

tanter från förv altn ingar, militära myndigheter, näringsliv och press 

samt regementsofficerare och vederlikar från Västkustens ör logsbas. 

2. Utsågs ledamoten J arneberg till föredragande i vetenskapsgrenen 

"Organisation och personal. Utbildnin g" för år 1973-74. 

3. Föredrog sekreteraren utdrag ur ledamoten Adlers årsberättelse 

i vetenskapsgrenen "Organisation och personal. Utbi ldning" för år 

1972-73. Ledamoten Adler var på grund av tjänsteuppdrag för

hindrad att själv närvara vid sammanträdet. 

4. Genomförde ledamöterna Schuback, Gärdin och A Gustafsson 

under sekreterarens ledning estradsamtal över ämnet "Hur skall en 

flottil jleda re eller korvett se ut på 1980-talet?" Härefter fö ljde en 

kortare allmän diskussion kring ämnet. 

Stockholm den 10 oktober 1973 . 

20 

BO GRANATH 
sekreterare 
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JORG MEISTER Den Litauiska flottan 

Efter försota.. världskriget försvann den kejserliga österrikisk 

ungerska ~aval .. som den av endast en jakt bestående montenegrisk <: 

flot~an fran varldshaven. I deras ställe uppträdde, åtminstone p8 

~dnat1ska havet, den kungl. jugoslaviska flottan, som dock a ldrig 

fick s;m~na ?etydelse eller stridsvärde som den habsburgska flottan : 

De pa sm. t1d av Ryssland med vapenmakt underkuvade baltiska 

s tat~rna Fmland, Estland, Lettland, Litauen och Polen som nu åter 

birvit självständiga, ställde. upp egna sjöstridskrafter' i Ostersjön. 

I~.land, som 1918 formellt bhv1t oberoende av Danmark inom ramen 

for en personalun~on , hade sedan 1926 också beväpnade fiskeskydds

f~rtyg. ~o1~~mgan~~et Irak, som 1932 förklarats som självständig stat, 

v1:ade for . forsta gangen s1 n flagga i Persiska Golfen. I Fjärran Os tern 

erovrade ..Japanerna 1931-3 2 de tre kinesiska nordostprovinserna 

o.~h upprattade v.asal!staten Mandschukuo, som sedan 1932 likaledes 

for.~ogade o över en egen flotta, i första hand endast på Sungari, sena

r~. aven P.~ A.mur och Ussuri.och sl~tligen t. o. m. på Kinesiska Sjön. 

For fulls~and1ghetens skull bor ocksa nämnas, att år 1936-37 under 

spansk.a m~ör~eskriget en flotta dök upp från den s. k. baskiska 

republ~ken 1 B1skaya, vi lken stod i förbund med den röda spanska 

republiken Valencia. 

Under lop~et av andra världskriget, i vilket alla dessa stater och 

flo.ttor blev Invecklade, gick Litauens, Estlands och Lettlands sjö

s~.ndskrafter under utan strid redan 1939-40, då dessa sta ter över

~olls och ann.ekte:ades a v Sovjetunionen. Delar a v den polska flottan 

ove~levde knget 1 J andsflykt, där de kämpade på britternas sida och 

ansags ~om den basta av de allierade flottorna. Den finska flottan 

ge~1omg1ck vmterknget 1939-40, det fonsatta kriget 1941-44 och 

k~1get mot Tyskland 1944-45 utan att av fienden ha förorsakats 

nagra s.törre ~örlu.ster. Den irakiska flodflottiljen spelade en helt 

obetydlig ro!l 1 stnden mot britterna på våren 1941 och likaså svek 

den kungl. JUgoslaviska flottan i striden mot axelmakterna i april 

1941. Mandschu.kuos flotta föll i augusti 1945 nästan intakt i ryssar

nas händer. 
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Litauens väg till oberoende 

Enligt litauisk uppfattning hörde litauerna o~h lette rn a tillode första 

· vånarna i Nordvästeuropa och skall ha natt detta omrade redan 

1~r ca 5.000 år sedan. Mellan år 983 och 1038 e. K.. försökte fö~ 
första gången furstarna från Kiev att lägga under s1g områden 1 

södra Lita u en; litauerna kunde dock slå tillbaka dessa angrepp. Den 

av påven krönte kung Mindangas (omkr. 1236-1263) lyckades ena 

alla litauiska stammar och utvidga sitt rike, vilket under hans efter

trädare fram till 1492 omfattade stora områden i Osteuropa ä~1d~ 

ned till Svarta Havet. År 1372 marscherade litauerna t. o. m. 111 1 

Moskva och senare härskade där den li tauiske konungen Vyautas 

dotter änkan Sofija med sin son Vasilij den Svarte (14 15-1462). 

I fred~n i Melnosee 1420 fick Litauen för första gången i Polangen 

en egen hamn vid Ostersjön. 

I och med slutet av 1400-talet levde den ryska angreppspolitiken 

mot Litauen åter upp, vilket land vid denna tidpunkt genom sin 

union med Polen råkat i inrikespolitiska svårigheter. I van den För

skräcklige överföll Livland (Estland och Lettland) och Alexey R?
manov brandskattade Litauen 1655-1661, varvid huvudstaden VII

nius allena brann i 17 dagar. s lutligen besatte ryska trupper under 

Peter den Store Litauen i kriget mot Sverige 1701-1721 och behöll 

därefter vissa stödpunkter och garnisoner; ett förfarande som sedan 

åter användes av ryssarna år 1939-40. 

I samband med de tre tragiska delnin garna av Polen mellan Ryss

land Preussen och Osterrike år 1772, 1793 och 1795 kom Litauen 

till Ryssland med undantag av krets Suduv~, s~m från 1795 .:il! 1807 

tillfälligt kom att höra till Preussen. Den litaUiska statens sonderfall 

hade dock i realiteten redan börjat i och med den s. k. " De Stummas 

Sejm (parlament)" år 1717, som fått order frå1: Mos k v~ att reducera 

armen och att upprätthålla den inre ordningen l landet l enhghet med 

tsarens önskemål. 
Den omedelbart med våld genomförda omvändelsen av katolska 

litauer till den ortodoxa religionen och den därmed sammanhängan

de russificeringen samt expropriationen av litauiska jordegendomar 

ledde till ett flertal stora uppror, d. v. s. år 1812, 1831 och 1863, 

vi lka emellertid a lla bl ev blodigt förkvävda. 

Under första världskriget intogs Litauen 1915 av den tyska armen 

och ställdes under militärförvaltning. Från tysk sida planerades att 

göra Litauen till en vasallstat, men den 29.11.1917 krävde en litauisk 
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nationalf?rsamling, "Taryba", oberoende för Litauen, vilket prokla

merad~s 1 februan 1918. För att trots allt tillförsäkra sig stöd från 

det kejserliga Tyskland, erbjöd "Taryba" i juni 1918 den litauisk a 

kronan t1Jl den katolske hertig Wilhelm von Urach, som också accep

terade densamma och antog namnet Mindaugas II men dock aldri o

b~steg tronen. Såsom första sta t erkände Tyskland den 23.3.191 S 

Lnauens oberoende; den första litauiska regerinae11 bildades dock 

först den 11.11.1918. o 

I fortsät~ningen ko1.n . det för den unga staten till lika långvariga 

som komplicerade srnd1gheter och politiska intriger med och mot 

ryssarna och polackerna samt tyskarna och deras exponen ter, genera] 

von der Goltz' och den vi tryske äventyraren Bermondt-Awaiows 

trupper, vi lka emellertid a lla slutligen blev slagn a och fördrivna. Den 

12.7.1920 slöt Litauen fred med Sovjet i Moskva. Den litauiska 
1 do 

a~.L:nen var a ca 60.000 man 1 stark och förfogade över 48 anilleri-

ppse~, 450 kul~prutor, 4 stridsvagnar, ett pansarråg och 18 fl ygpl an 

men 1 mo.tsats td] Estland och Lettland icke över några sjöstridskraf

ter, då Lnauen först 1921 fick den lilla hamnen Sventoji från Lett

land. 

I san~ ba1:d. med det rysk-polska kriget år 1919-20 måste polac

kerna olJfallJgt utrymma Wilna, som besatts av ryssarna och i för

draget av den 12.7.1920 lovats litauerna. Då de segerrika polackerna 

d~n 9.10.1920 å~ererövrade. Wiina, fann de där litauiska trupper, 

vdka de efter vaxlande stnder fördrev. Härigenom hade Moskva 

sörjt för att ett tvistefrö kvarlåg mellan Litauen och Polen som 

omöjliggjorde varje politiskt och militärt samarbete. 2 ' 

o År 1938 framtvingade därefter Warszawa i form av ett ultimatu m 

aterupptagandet av diplomatiska förbindelser med Litauen men re

~an i oktober 1939 åte rlämnade ryssarna till Litauen det ~v sovje

tiska trupper besatta Wiina, sedan Litauen gått med på baserinO' av 

sovjeti ska trupper på litauiskt område. o 

Litauens väg mot havet 

Medan Estland förfogade över den utmärkta hamnen Tallin (Reva]) 

1 

Under der a rr lita uerna 1914-1918 såsom sold ater i tsarens rjän sr fick offra ca 

20.000 man för crr främmand e lands sa k, föll i striderna för la nders frih er endast 

1.436 ma n. 
2 

Polen gjorde o.ckså anspråk på Mcmelområd er för a rt d ä rigenom H en andra 

öppnin g mor ha ve r och p å såsärr på alla sid o r omslu ta Osrprcusse n. 
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och Lettland över hamnarna Riga, Dunamunde och Li~au, h~de 

Litauen faktiskt inte någon användbar handelshamn uta~ maste dn va 

·n utrikeshandel antingen över Memel eller över lettiska hamnar. 

Sl 
. . l' o 9 l f o 

Såsom resultat av en sk iljedom hade Lnauen v1sser 1gen ar 1 2 ran 

Lettland erhållit hamnen Sventoji som en symbolisk öppning mot 

havet och för att uppfylla Litauens historiska anspråk på en hamn. 

Emellertid tycks man i Litauen inte i första hand ha tänkt sig någon 

snabb utbyggnad av Sventoji;3 dessutom saknades för den unga ~ta

ten erforderliga penningmedel, ty Litauen hade under. världsk~1get 

och befrielsestridern a kraftigt härjats och utplundrats. Lltauen vande 

därför sin uppmärksamhet mot hamnen Memel, med vilken det o~kså 

fanns för bindelser via vägar och järnvägar samt med flodfart over 

Memelfloden. 
. 

Memelområdet som sedan nästan 500 år tillhört Preussen, avskil

des genom § 99 i' versaillesfördraget år 1919 från det tyska .riket och 

ställdes under allierad förva ltning. Området omfattade v1d dem~a 

tidpunkt ca 140.000 inv~nare på .2.565 m2 o~h ö:_erläm1:a~es tdl 

fransmännen. Vad Franknke egenritgen skulle gora harmed 1 langden 

förblev oklart; förmodligen avsågs endast att försvaga och skada 

Tyskland och inte att stärka Litauen. I janu~ri 192? anlä~de den 

21. franska jägarbataljonen till Memel och forvaltnmgen overtogs 

av General Odry. Denna " lösning" uppfyllde varken de tyska eller 

de litauiska kraven; visserligen blev Memel ett självständigt tullom

råde, men Memelborna hade ingen egen nationalitet; det hela blev 

ett "statsfragment" . . .. .. 

Det kan inte ligga inom ramen för denna art1kel att forsoka under

söka eller bedöma, om de litauiska ansp råken på Memel var välgrun

dade eller inte och om det i Memelområdet fanns en tysk eller en 

litauisk minoritet, hur stor denna var och om den behandlades rätt 

3 I gam la ha ndlingar kallas ha mnen Sventoji Helgaw eller H eiliger-Aa och på 

1500- taler förekom där ett vi ss t handelsutbyte, vi lk et var till nackdel för grannar

na Memel och Libau, med den på fö ljd att invånarna där vid ett flertal tillfällen 

försökte blockera hamnen med stenar . Är 1639 förbjöd kung Ladis!alJS alla förhm 

delser med Sventoji och på 17CO-talet anlöptes den efter hand igensandade ham

nen endast a v små fi skebåta r. L irauen planerade att muddra upp hamnen först nll 

3,5 111 djup för kustfiskefa rtyg, se nare till 5 m för högs jöfisket ocl: slutligen till 

8 m för ha ndel sfarty g. Den första etappen reali se rades år 1926, de v tdare arbetena 

hade emell ertid :innu inre avs lutats å r 1939. Pala nga (Po lan gen) var in gen egentl ig 

hamn uran endas t ett slags nöd hamn för fi skefa rtyg. 
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eller orätt. Det är _riktigt, att det för Litauen fö relåg ett trängande 
behov av en eff:~ttv hamn, men man måste efteråt framkasta frågan 
om d~: var polltlsk~ klokt, att lösa detta problem med vapenmakt 
och darmed framtvmga Tysklands bestående fiendskap, Frankrikes 
h~rm ?ch ti!l en viss grad även Lettlands avundsjuk a, som häri genom 
gick for lustig en del av den litauiska transittrafiken . 

På morgonen den 10 januari 1923 marscherade litauiska friskaror 
delvis till civ ilister förk lädda soldate r, in i Memelområdet, vid Laugs~ 
zargen, Deutsch-Krottinger och andra platser. Den ca 200 man star
ka franska garnisonen drog sig tillbaka till staden Memel, där den 
efter svagt motstånd kapitulerade den 16 januari. Antalet inmarsche
rande litauer uppskattades till mellan 5.000 och 6.000 man nämli-
gen delar av 3. inf. och 2. kav . regementena.4 ' 

Den 23 januari 1923 an lände till Memel det franska linjeskeppet 
"Voltaire" med trupper ombord, men efter en hel del parlamenteran
de beslöt den allierade sändebudskonferensen den 16 februari att 
överföra suveräniteten över Memelområdet till Litauen och den 19 
feb;uari :Jtrymde fr:nsmännen Memel. Genom denna litauiska kupp 
?mmtetgJ?rdes_ ocksa a!l~ Polens planer på att via Memel skaffa sig 
ann~1 er~ OJ?pnm~ mo~ Oster~_jöt:_- ~enna utveckling bidrog dock na
turhgt':Is ~nte · ttll nagon forbattnng a v de redan ytterst spända 
polsk-litaUiska förbindelserna." 

Grundandet av den litauiska kustbevakningen 
I och med Memel hade Litauen inte endast fått en hamn utan också 
en del ~amn_fartyg och därmed blev det också nödvändigt att an
skaffa !amphga flytan?e maktmedel för att även på haven kunna ge 
tyngd at Kowno-regenngens bestämmelser. Sålunda bildades den 14 
juli 1923 i Klaipeda (Memel) kustbevakningen, vilken understä lldes 
? et litauis~{a inrikesmin is teriet. Kustbevaknin gen förfogade i början 
over de bada motorbåtarna "Savanoris" och " Lietuvaite". År 1924 
inköptes ytterligare en motorbåt, "Saulys", men alla dessa fartyg 

4 F ransmänn en förlor ade en död och två så rad e, litauerna t vå döda ; enligt andra 
uppgifter så mycket som sex döda. 
5 Dc i tidskriften " K elciwis" I/56 offentli ggjorda uppgiftern a, a rt Po len skulle ha 
ski ckar ett kr igsfa rtyg till Memel, mot v il ket medl emmarna av den litauiska fr i
kå ren sku ll e ha Öppn a t eld, stämmer förmodligen inre. 
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kunde endast användas i hamnen och i grunda strandsjöar utmed 
östers jökusten. 

För att skaffa ett fartyg till kustbevakningen, som även kunde 
användas på Ostersjön, insattes i juni 1927 den f . d. tyska minsvepa
ren M-59. Fartyget döptes senare (1934?) till " P rezydentas Smetana" 
och bestyckades med två tyska 105 mm a rtilleripjäser. D å det också 
skulle tj äna som presidentens jakt, inrättades ett däckshus akterut.

6 

Befälhavare var först kapten Daugirdas, senare fram till1939 kapten 
Antanas Kaskelis och 1939-40 slutligen kapten Povilas Laba-
nauskas. 

År 1932 anskaffades ytterligare två motorbåtar för kustbevak-
ningen, "Zaibas" och "Aitvaras", och slutligen även " Partizanas", 
vilket var det enda fartyg, som byggts speciellt för kustbevakningen. 

Under tiden hade Litauen också gjort stora ansträngningar för att 
bygga ut hamnen i Memel och i samband härmed fram till 19_3~ in
vesterat ca 23 miljoner litas, fram till 1939 t. o. m. totalt 30 milJoner 
litas.7 Trots detta sjönk t. ex. omlastningen av trävaror i Memel från 
225.000 fastkubikme ter å r 1922 till 140.000 fastkubikmeter 1924 
och timmerflottnin gen på Memel gick tillbaka från 600.000 fast
kubikmeter år 1914 till endast 124.000 fas tkubikmeter (1924 ). Där
emot ökade omlastningen av diverse varor från 750.000 ton år 1913 
till 1,7 miljoner ton år 1937, dock gällde det i detta fall framförallt 
varor från och till Litauen, medan Memelområdets näringsliv stag
nerade. Försök från de litauiska myndigheternas sida att på admini
strativ väg "avtyska" Memel hade inte mycken framgång. Häri in
gick också att på våren 1934 döpa om hamnångarna i Memel " von 
Schlickmann", "Bleek", "Hagen" och " Wie be" till goda litauiska 
namn. 

För att uppmuntra det litauiska fo lkets intresse för havet, genom-
fördes den 11 , 12 och 13 augusti 1934 tre " Havets dagar", under 
vilka ca 50.000-60.000 människor besökte hamnanläggningarna 
och kustbevakningens fartyg i Klaipeda. 

u E . Gröner " Die deutschen K riegsschi ffe 1815-1945" anger i band Il, S., a rt 
M -59 r edan 1922 genom förmed li ng av en fran sk firma sku ll e ha förså lts till Li
taucn för en miljon rik smark. D etta datum förefall er dock tvivelaktigt, då ju 
Lirauen vid denna ridp unk t ännu inte förfogad e över någon som helst hamn, som 
kunde anlöpas av ett fa rtyg av denn a sto rleksklass . 
7 E n li ra hade då ett vk"ird e av ca 1/10 US dollar. 
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Grundandet av en litauisk örlogsflotta 
Då Litauen sedan 1923 för fogade över hamnen Memel och några 

andra obetydande platser vid k usten visade det sig snart, a tt kustbe

vakningen inte var till räcklig som maritimt maktinstrument. D ärför 

utarbetades planer p å a tt skapa en riktig örlogsflotta, förmodligen 

förs ta gången år 1927 på tillskyndan av den dåvarande försvarsminis

tern övers te Theodore Daukantas, som tidigare hade tj änstgjort som 

officer vid den kejserliga ryska flottan8 och som den 18.11 .1927 

av lade et t officiellt besök hos chefen för den lettiska flottan konter

amiral g:eve Ar~hibald ~eyserling. Den första åtgärden var ~tt i juni 
1928 sktcka tva unga litauer, Povi las Labanauskas och Vy tautas 

Kuizinas till den itali enska flottakademin i Livorno. D en amerikans

ka flo ttakademin i A nnapolis hade år 1927 nekat att ta emot de båda 

kandidaterna, då dessa var sex månader äldre än vad de amerikanska 
bestämmelsern a föreskrev. 9 

År 1935 grundades så officiellt den litauiska örlogsflottan . D ess 
förs ta och enda fartyg var den gamla "Prezidentas Smetona", som 

Övertogs från kustbevakningen. Fartyget användes nu framförall t 

såsom skolskepp och gick varje år 10 till 12 gånger till sjöss, varav 

2- 3 längre fä rder runt Gotland eller tilllettiska hamnar. För större 
översynsarbeten - för v ilka en docka mås te användas - måste va r

je gång den lettiska krigshamn en Liep aja (Libau) uppsökas. En och 

annan gång utfördes också skjutövningar till havs, sedan det lycka ts 

a tt från Tyskland få inköpa ytterligare 105 mm ammun ition sam t 
reservdelar till de båda artilleripjäsern a. 

Tekniskt se tt utgjorde den litauiska örlogsflottan en del av den 

8 
Da ukantas hade tjänstgjort ombord p å "Sslawa" och " Imperator Pawel I " sam t 

såsom stabschef för den baltiska flotta ns op erationsavdelning och organiserade år 

1915 överföra nd et av rys ka trupper t ill Frankr ike. 
9 

Labana uskas fick en utOmordentl igt god utb ildning. Ä r 192 7 va r han chef fö r 

de li ta uiska sjösco ute rn a och hade själv erbjudi t sig till den litauiska rege rin gen 

för utbildni ng ti ll marinofficer. Efter sin utbildnin g ti ll marinoff icer i Livorno 

192 8-1931 sänd e regeringen honom ti ll v ida reutbildning f ram till 1934 p å ita

l ienska kryssa re, jagare och ubå tar och lät honom dessutom genomgå en fo rtsätt

nin gskurs i Livorn o. F rån 193 4 till 1937 tjän stgjorde han i den li tauiska flottan , 

på ett litauiskt art illeriregemente och p å genera lstaben . F rå n 1937 till 1938 skicka

des han till fra nska flottan i Toulon för att studera ubå tskrig i skolan för tOrped

och elektricitetsväsen, va r vid han också tjänstgjorde ombo rd på f ranska k rigs
fartyg. 

356 

litauiska armen och var direkt underställd arm echefen . I K laipeda 

hade flottan tillsammans med armen en liten ammunitionsdepå och 

förfogade över egna bränsleförråd . D et tycks knappast ha förekom

mit någ ra samövnin gar med den litauiska armen eller flygvapnet och 

ej heller med den lettiska eller estniska flottan. 10 Å r 1936 kapade 

"Prezydentas Smetona" ett spritsmu gglingsfartyg. . 

Den litauiska örlogsfl aggan var ho risontellt gul-grön-röd-randig 
och hade i mitten en röd sköld med ett gyllene dubbelkors, medan 

gösen var röd och förde Gedimin asdynastins vita w:n. ~niformer 

och befälstecken liknade den amerikanska flottans; ulls v ida re var 

den högsta rangen kommendör. Statspresidenten hade en egen stan

dert likaså hade försvarsministern, armeöverbefälhavaren , chefen 

för 'kustbevakningen (vilken överhuvudtaget ännu inte existerade) 

samt " högre befä lhavare i flottan " sina egn a flaggor och standertar. 

Tjänstetiden för officerare i flott an var 20 år, för underofficerare 

4 år och för matroser 18 månader. Varje år inkallades ca 50 man 

till flottan. År 1939 fanns inom flottan 7 aktiv a officerare, 12 aktiva 

unde rofficerare och bestod manskapet av ca 60 man. De äldre offi

cerarna, som härstammade från den tsaristiska flottan (Kaskelis, 

Darginavicius) hade då redan skilts från aktiv tjänst . 

Rustningsplaner 

Planerna för utbyggnad av den litauiska flottan antog aldrig konkre

ta former , förmodligen på grund a v pennin gbrist och då den litauiska 
situationen i Memel förblev prekär. I varje fall var det planerat att 

anskaffa upp till 6 ubåtar och några motortorpedbå ta r samt att upp

rätta kustbatterierY Fartygen skulle byggas i Italien. Fram till 1940 

fanns det inga minor och ännu mindre något marint fl yg. 

Utgifterna_ för_ f lottan låg under d~n allmä~11: a arm_ebudogeten ; de~
na belöpte sig v id en totalbudget pa 299 milJoner litas ar 1937 till 
81 miljoner, varav 7 miljoner för fl ygvapn et. 

JO Kri osmäss ioa öv nin oa r i far vattnen kr in g Gotl and lär 1936 till 1938 ha anord-
o o " 

nats med "P rezidentas Smetana" . D essa fö refaller dock inte ha sa mordn ats med 

andra litauiska fa rtyg. 
11 På sin t id hade den italienske marska lken Badaglia talat med Labanauskas om 

denna angelägenhet ombord på en italiensk kryssa re, synbarligen för att till fö rsäk 

ra Ita lien eve ntuella order. 
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År 1938 inköpte det litauiska skytteförbandet "Saulu Sajunga" i 
Riga en motorjakt för utbildning av unga sjöscouter. Båten döptes 
till "Saulys" och kunde ta 14 man och gick sommaren 1939 under 
ledning av kapten Labanauskas över Ventspi ls, Liepaja och Gotland 
till Sventoji. 

Förlusten av Memel 
Hit lers övertagande av makten i Tyskland ledde naturligtvis till en 
skäpning av motsättningarna i Memelområdet. Exempelvis kom det 
på sommaren 1938 i Memels hamn till svåra intermezzon, då den 
4 juni det tyska badortsfartyget "Tannenberg" och den 21 jun i 
"Preussen" avlade korta besök. Slagsmål mellan fo lktyskar och 
litauisk polis resulterade i 15 sårade och 30 personer blev anhållna. 
Vid "Hanses tadt Danzigs" besök den 28 juni kom det trots från båda 
sidor företagna försiktighetsmått till nya intermezzon, polisen gjorde 
bruk av sina vapen och resultatet blev 27 sårade, däribland 13 poli
ser, och en 16-årig litauer avled senare av sina skador. En isbrytare 
b_egöt folkmassan med vatten utan att lyckas svalka de upphetsade 
smnena. 

Trots dessa intermezzon upphävdes efter 12 års tid krigstillstån
det i Memel av litauerna den 30 oktober 1938 ; emellertid var det 
redan för sent att förhindra en återförening av Memelområdet med 
Tyskland. På grund av Hitlers utrikespolitiska framgångar ansåg 
den litauiska regeringen det lämpligt att komma till en uppgörelse 
med Berlin. Vid lantdagsvalen den 11 december 193 8 lyckades den 
memeltyska listan vid ett 96,8 %-igt va ldeltagande att få 87 % av 
de avgivna rösterna, vi lket indirekt betydde en fo lkomröstning för 
ans lutning till Tysk land. 

Sedan västmakterna förklarat att en å terförening av Memelområ
det med Tyskland inte hade någon större betydelse för dem, var det 
inte att förvåna sig över, att den tyske utrikesministern Ribbentrop 
den20mars 1939 kunde tillstä lla den litauiska utrikesministern Urb
sys ett ultimatum. Redan den 22 mars utrymde den litauiska armen 
Memelområdet och den 23 mars undertecknade den litauiske utri
kesministern i Berlin ett statsfördrag, vi lket med retroaktiv verkan 
från den 22 mars stipulerade Memelområdets återlämnande till Tysk
land. 

Redan sex timmar före undertecknandet av fördrage t löpte pansar
skeppet "Deutschland" med Hitler och hans följe ut ur Swinemunde, 
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åtfö ljt av pansarskeppen "Admiral Graf Spee" och "Admira1 
Scheer", kryssarna "Nlirnberg", "Leipzig" och "Köln" samt ett antal 
jagare, torpedbåtar och följeskepp och inträffade den 23 m;r~ i 
Memel. Där inmarscherade framemot kl. 11 under den tyskspraktga 
befolkninaens jubel även de armetrupper, som utgått från Tilsit, en 
spanin gsa~delning, en infanteribataljon, en cykelbataljon och ett 
tungt batteri. 

Det enda litauiska krigsfartyget "Prezidentas Smetona", kustbe-
vakn ingens 6 båtar samt de litauiska handelsfartyg, som låg i ham
nen, löpte ut en timme innan de tyska krigsfartygen anlände. De st-r:~ 
kustbevakningsbåtarna gick till den enda litauiska hamnen Svento)l, 
handelsfartygen till lettiska hamnar, medan "Prezidentas Smetona", 
som inte kunde löpa in i Sventoji, ankrade utanför hamnen . 

I ett speciellt hamnfördrag tillerkändes Litauen för framtiden av 
Tyskland en frihande lszon i Memel, inom vilken alla formaliteter 
för in- och utförse l fick avklaras, tullmyndigheter hållas och varor 
föras in i eller ut ur Litauen utan tyska tullar. Transporterna utför
des mot en järnvägsavgift enligt litauisk järnvägsrätt och litauiska 
tariffer, i litauiska vagnar och med litauisk personal. Däremot måste 
Litauen kvarlämna isbrytaren "Perkunas" och mudderverket "J ur a" 
i Memel och gick naturligtvis också miste om alla sina investeringar 
i Memelhaven sedan 1923. 

Den litauiska flottans undergång 
Fr. o. m. 1939 var kommendörkapten Labanauskas inte endast chef 
för "Prezidentas Smetana" utan också chef för hela flottan och 
hamnkapten i Sventoji. Då hans flaggskepp på grund av otillräckligt 
vattendjup i Sventojis hamn inte kunde löpa in där, måste fartyget 
under nästan fyra månader antingen ligga för ankar utanför hamnen 
eller kryssa omkring på havet eller v id dåligt väder och för att spara 
bränsle uppsöka de lettiska hamnarna Liepaja och Riga, där litauer
na f. ö. mottogs mycket vänligt. Med hjälp av lettiska mudderverk 
lyckades det slutligen att fördjupa Sventoj i så mycket, att i slutet av 
juni 1939 även mindre handelsfartyg och "Prezidentas Smetona" 
kunde anlöpa denna hamn. . 

Under tiden utbröt den 1 september 1939 det tysk-polska knget, 
varpå den 17 september följde det sovjetiska anfallet i Polens rygg. 
Litauen återfick det sedan 1920 begärda området Wilna från ryssar
na men måste samtidigt vid förhandlingarna i Moskva gå med på 
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sta.tionerin g av sovjetiska trupper och flygplan på litauiskt område. 

Dar.med fanns f~ruts~ttningarna för en fullständig annektering från 

~OVJetunwnens s1da, 1 all synnerhet som Hitler i en hemlig tilläggs

o,;erenskom.melse den 28 september till ryssarna överlå tit det tidigare 
sasom tysk mtressezon förklarade Litauen. 

De .svåra vinters~ormarna åstadkom 1939/40 en övergående igen

sandn~~1g .. av. hamnmfa rten till Sventoji, vi lket omöjliggjorde alla 

flyktforsak till Svenge eller Tyskland. På våren 1940 muddrades 

h~mninfart~n .visserligen åter upp men bevakades från sjösidan stän

~I gt av SOVJetiska fartyg. I slutet av maj närmade sig två sovjetiska 

Jagare utan flagga hamnen Sventoji och kränkte därm ed de litauiska 

terntorialvattnen. Kustbevaknin gsfa rtyget "Partizanas" löpte ome

delbart ut .och uppm anade ryssarna att visa flaggan , varpå dessa 

tvekande h1ssade och därefter åte r halade ned densamma. Den litauis

ka kustbevakningen stod vid denn a tidpunkt under kapten Tamou
sakas ledning. 

När Frankrikes nederlag var ett faktum, vågade Sovjet si tt nästa 

steg. I slutet av maj talade Sovjetregeringen om föregiven litauisk 

:·pr.ovokation" såsom bortförande av sovjetiska soldater och den 14 

JU111 förelades den litauiske utrikesministern i Moskva ett ultimatum 

vari krävdes utlämnandet av den litauiske inrikesministern sam~ 
chefen för säkerhetspolisen till ryssarna, bildandet av en Moskva

trogen regerin.g och inmarsch a.v ett obegränsat an tal sov j etiska trup

per. StatspresJdent Smetona vdle avvisa de sovjetiska kraven men 

större delen av regeringen röstade för att antaga desamm a fÖr att 

und vika "onödig" blodsutgjutelse.12 Den 15 juni översvämmades 

12 
D en första sovjetiska ockupationen 1940-41 kostad e faktisk t Lita uen 35 .374 

de porterade ell er av rättade p ersoner, befrie lsen från det sovje t iska oket 1941 med 

hjälp av tyskarn a min st ytte rliga re 4.000 människoliv, d en tyska ock upat ionen 

led de nll mord på 180.000 litauiska judar, meda n minst 5.000 l itauer omkom i 

tjänst. i den tys ka kri gsmak te n och ytte rli gare 15.000 i tyska kon cent rationsläger 

eller l tyska fabnker v 1d fly ga ngrepp mot dessa . I tjän st inom den sovjetiska kri<>s

makten föll f ram till 1945 ytter li ga re 10.000 ma n och ca 2.000 part isaner obch 

e fter 1945 deporterade ryssa rn a 350.000 personer till Sovjet, m edan ytterl i"are 

ca. 30.000 man fö ll i ett utsiktslöst små kri g mor ryssa rna. Sammanla" t upp:ick 

de litau iska för lusterna und er och efte r andra vä rldskri ger till 750.00; perso~1 er , 
varav 5.2.000 balttyskar 1939-40 och 64 .000 litauer 15'41-45 k unde fly till väst, 

medan aters toden stupade, mördades ell e r d eporterad es. Lita uen för lorad e å tmins

tOne 28 °/o av sin' förk ri gs bcfo lkning. 
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Litauen av den sovjetiska armen. 
Utanför Sventoji v isade sig den 15 juni 1940 två sovjetiska jagare 

och en ubåt, medan hamnen mot land avspärrades av ett förband ur 

den sovjetiska armen. Sedan pres ident Smetona lyckats undkomma 

till Tyskland, beslöt kom munistiska element inom "Prezidentas Sme

tonas" besättning att döpa om fartyget till " Pirmunas", v ilket bety

der "den fö rste". Officerarna bevakades misstroget. Efter omkring 

tio dagar överfördes de 6 kustbevakningsfartygen till O GPU/NKVDs 

sovjetiska gränsbevakning, medan "Pirmun as" senare under namnet 

"O di t jnik" (vilket är ryska och likaledes betyder "den främste") 

övertogs av den sovjetiska flottan. Efter krigsutbrottet tycks fartyget 

ännu en gång ha döpts om till "Korall" . 

Natten den 19 juli 1940 lyckades kommendörkapten Labanauskas 

med två av sina officerare K uizin as och Nakas fl y ombord på den 

6 m långa segelbåten "Nijole" och uppnå Memel. Nakas å tervände 

senare till Litauen, anhölls och deporterades till Sibirien, där han 

avled. Vid ett uppror mot ryssarna stupade i juni 1941 ytterligare 

en litauisk marinofficer, löjtnant Lapas, i strid om en bro i Kaun as. 

Komm en dörkapten Labanauskas och Kuizinas internerades först av 

tyskarna och bl ev senare dömda till tvångsarbete i Tyskland. Emel

lertid lyckades det dem slutligen år 1941 att via Brasilien komma till 

USA. De 6 litauiska kustbevakningsbåtarna samt det enda litauiska 

krigsfartyget gick under13 mellan 1941 och 1945 under sovjetisk 

flagg, fö rmodligen fortfarande delvis med litauiska besättningar. 

Av de omkring ett dussin litauiska handelsfartygen lyckades det 

endast ett enda att undgå att bli övertaget av Sovjet eller Tyskland. 

Efter kriget införlivades Memelområdet med Litauen, efter det alla 

tyskar förd riv its av ryssarna. Litauen hade emellertid under tiden 

förlorat sitt oberoende och utgör sedan 1945 en av Sovjetunionens 

form ella republiker. 
Litauens flotta t rampade aldrig ur barnskorna. Anledningen här

till var väl å ena sidan landets ogynnsamm a geografisk-hydrografis

ka läge, där man först endast förfogade över en liten, igensandad 

hamn på en mycket kort, platt kust och sedan koncentrerade alla 

"1 Uppgifter arr "P irmun as" silsom sovjetisk minsvcpJ.rc T-51 den 19.8.1941 skulle 

ha torpederats av den ryska torpedb il ren S-511, som lilg för a nka r vid södra infar

ten t ill Moon -sundet, har ännu inte bekräftats. 
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sina förhoppningar, all sin en ergi och alla sina begränsade tillgångar 
på utbyggnaden av Memel, trots att de politiska förutsättningarna 
där var y tterst ogynnsamma. Det hade väl va rit bättre, om Litauen 
använt de 30 miljoner litas, som sattes in i Memels hamn, på en ut
byggnad av hamnen Sventoji, till vi lken ingen gjorde landet rätten 
stridig. En litauisk flotta måste helt naturligt vara liten, och det pla
nerade inköpet av 6 ubåtar låg väl knappast inom ramen för statens 
finansiella , personella och strategiska möjligheter, då man alltid 
måste räkna med att i fall av konflikt genom angrepp från land på 
ett tidigt stadium förlora sin enda hamn. 

Framför allt visade sig emellertid Litauens militär-politiska läge 
1939-40 vara hopplöst, emedan det inte hade lyckats att förena de 
tre baltiska staterna i ett fast militärt förbund och emedan Litauen 
gjort sig till fiende med sina andra grannar Tyskland och Polen över 
Memel- och Wilna-frågorn a. Småstater kan i sådana utsa tta situatio
ner överleva endast om de antingen sluter sig fast samman och be
väpnar sig till tänderna eller om de har starka, pålitliga vänner 
bland stormakterna, vi lkas lokala intressen är så starka, att de i varje 
situation skulle intervenera och dessutom alltid förfoga över nödiga 
maktmedel härför. Ingen av dessa förutsättningar gällde längre ifrå
ga om västmakterna år 1939. 

Men även om den litauiska flottan år 1939 varit starkare, hade 
detta inte ändrat förhållandena mycket, sedan den litauiska regering
en beslutat att inte göra något motstånd. Det hade endast varit flera 
litauiska krigsfartyg, som fallit i ryssa rnas händer. I vilken utsträck
ning Sovjet och Tyskland samarbetade vid denna tidpunkt visar den 
omständigheten, att de tyska myndigheterna den 16 juni 1940 väg
rade att internera det 9. litauiska infanteriregementet i Tyskland. 
Därmed inleddes den baltiska tragedin; en tragedi, som ännu inte 
nått sitt slut. 
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förteckning över fartyg tillhörande den litauiska kustbevakningen 
resp. örlogsflottan 1923-40 

sAVANORIS 

LIETUVAITE 

SAULYS 

ZAIBAS 

AITVARAS 

PARTIZANAS 

PRASC H AMA 

A UD R A 

SAULYS 

PREZ IDENTAS SMETONA 
f. d. An tanas Smetona 

f. d . rysk nurinbarkass, inköpt 1923 , 16 ton , 
16 knop, 2-37 mm art ill er ipj äse r, l ku ls~ruta , 
senare förmod li gen end ast 1-57 mm arnll en-
pjis? 

in köpt 1923, bestyckad med en kulspruta? 

ca 11 m lång, 12 knop, 1-37 mm a rtill eripjäs, 
2 ku lsprutor , inköpt 1924 

inköpt 1932, 12 knop, 1-37 
2 ku lsp ru tor? 

111111 arti lleripjäs, 

? 12 k 11 op, ·1-37 mm artilleri pjäs, in köpt 193-, 
2 ku lspruror? 

byggd 1932, 24x4, 8x 1, 8m, 18 knop, en di esel, 
1-57, 1-37 mm art ill eripjäs, 2 kulsprutor? 

icke identifi erad, var eventuel lt poli sbåt ell er 
i tjänst endast kortare t id? 
detsam ma? 

1938 inköpt motorjakt, 14 sov kojer, skolskepp 
för skytteförbandets sjöscouter 

f. d. tysk min svepare M -59, byggd 1917 av G. 
Seebe::k, Gesremlinde 
2 ångmaskin er, 1850 PS, 16 knop, 160 ron kol , 
radi e 2.000 sjömil a 14 kn , 
bes tycknin g : 2-105 mm art illerip jäser, 4 kul-
sp rutor . 
b ·· · 5 officerare 43-60 underoff1cerare csattn1ng: ' ' 
och man skap 
inköpt 1927, anv ändes till 1935 av kustbe vak-

. d·a·rcfter såsom skol skepp flottan s en da n1ngcn, . ' . 
fartyg. Den 22.6.1940 a v manskapet omdöpt _r d l 
P IRMUNAS, övertagen av ryssarna och dopt 
till OTLITJN IK och sena re förmod li gen _rill 
KORALL; skall ha gå tt und er för st J944 l F111S-

ka vi ken? 
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Förteckning över litauiska handelsfartyg 1923-1940 

SS NIDA 

SS VENTA 

SS FRIESLAND 

SS GOTLAND 

SS HOLLAND 

SS KAUNAS 

SS KRETTNGA 

1898 94 5 BRT rederi Sandeli s Co., sjönk 11.1939 genom 
o lyckshändelse i Ostersjön 

1908 1266 BR T rederi Sande li s Co ., föll i tyska händ er 
och var i maj 1945 fortfarande i bruk 
såsom ALI CE FREYMANN 

1904 1029 BRT rederi Schwedersky & Co., föll i ryska 
händer, minsprängdes såsom rysk blockad
brytare 163 den 20.3.1944 på 54° N/8 ° 0 

1913 990 BRT rederi Schw edersky & Co., föll i ryska 
händ er, överl evde kriget, 8.45 till Sovjet 
såsom OREANDA 

1891 991 BRT rederi schmedersky & Co., föll i ryska 
händer, min sprä ngdes 8.9.1941 såsom tys
ka MARIANNE på 54° 17'N/15°29'0 

1931 1566 BRT tO rpederades 17. 11.1 939 av U-57 6,5 sm 
WNW North Hinder Li ght Vessel, rede
ri Lithuanian Lloyd Inc., l man omkom 

1920 542 BRT rederi Lirhuanian Lloyd In c., föll i ryska 
händer, sjönk den 15.8.1941 på 59° 46'N/ 
25 ° 30'0 såsom MEMELLAND 

SS MARIJAMPOLE 1919 94 1 BRT rederi Li rhuani an Lloyd Inc., föll i rysk a 

SS P ANE VEZYS 

SS SIAULIAI 

SS UTENA 
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händer, sänkres av besättningen såsom 
blockadfartyg den 27.6.1941 i Di.inamcin
de, förmodligen sena re bärgad av tyskar
na och förstörd 

1874 1607 BRT rederi Lithuanian Lloyd Tnc., stran dade 
och bl ev vrak v id Memel1 5.11.1939, tO
ta lförlust 

1920 939 BRT rederi Lithuanian Ll oyd In c., okänr öd e, 
sjönk förmod ligen i Ostersjön? 

1920 542 BRT rederi Lithuanian Ll oyd Inc. , fö ll i tyska 
händer, gick 15.8.1941 på en mina p3. 
59° 46'N/25° 30"0, fö rmod li gen ti llsam
mans med MEMELLAND 

SS TRAKAI 
(f. d . Den ny) 

SS PALANGA 
(f. d. Bugsee) 

SS KLAIPEDA 

21 

rederi Lithuanian Ll oyd In c., befann sig 
såsom enda litau iska han delsfartyg 1939 
-40 utanför Ostersjön och var under 
kriget i a lli erade makrområden . TRAKAI 
fann s 1940 i Newark, USA, och registre
rades senare i Panama för att un dgå att 
överragas a v Sov jet. Senare in köptes far
tyget av U. S. Maritime Commission. 

1912 837 BRT f. d . tyskt fart yg, köp t 1929 av Litauen , 
åter så lt före 1939? 

1890 1293 BRT f. d. tyskt fartyg, inköpt 1929 av Litauen, 
åte r så lt fö re 1939? 
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BERTIL AHLUND 
Navigering och manover på 
de sju haven - och i Ostersjön 

Inledning 

~-----------------------------------------, 

Det är uppenbart att örlogsflottorna leder den nautisk
tekniska utvecklingen, som emellertid i sin tur starkt 
påverkas av instrumentutvecklingen inom flygn avige
ringen. Inom den svenska marinen riskerar den nautisk
tekniska t jänsten att bli mind re väl tillgodosedd till 
följd av vissa organisato riska brister i stab och förvalt 
ning. l artikeln lämnas en översikt över utvecklingen 
inom örlogs- och handelsflottan och diskuteras krav på 
navige ringsmateriel och systernutformning m m . 

~-----------------------------------------/ 

Världens handelsflottor har under senare år vuxit och fortsätter at 
växa såväl i fråga om antal fartyg som, framför allt i tonnage, sam 
tidigt som sjötrafiken alltmer koncentreras till färre, väl utbyggd ~ 
sjöfartsterminaler. (Figur l och 2).1 

D en i tidtabellbundna färjetrafiken med fordon och passagerar · 
har ökat i omfattning. Som exempel kan nämnas medeltalet 60 fär j 
turer per dygn mellan Sverige och Finland, varav flertalet koncentr o 

rade till ett fåtal farleder genom Stockholms och Ålands skärgårdal 
Ytterligare siffror på trafik täthet återges i tabell 1--3. 

Inom den fria linjesjöfarten i övrigt har regularitet, snabbhet o el 
säkerhet blivit avgörande faktorer i konkurrensen om passageran 
och laster. Lastlinjefartygen växer i storlek och har kommit upp 
farter, som för blott någ ra år sedan ansågs för behå llna de snabbast · 
örlogsfartygen. Färjorna blir allt större och snabbare. 

För trampsjöfart byggs fartyg numera ofta i storlekar på fl er 1 

1 Robert P. T hompson: "Establishin g G lobal Traffic Flows", Th e Jou rn al of Na v o 

gation, Vol 25, No 4, 1972. Figurern a återges med ti ll stånd av the Roya l In stitut· 
of Nav i gat i o n~ 
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Fig 1 
Position av utevarande fart y g (inklusive f iskefartyg) en v iss dag Cir 1969. 

Fig 2 
Position av utevarande fartyg (inklus ive fiskefartyg ) en godtyckligt vald dag 

Cir 1980. 
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hundra tusen ton, med å tföljande speciella navigerings- och manöver
problem. 

Inom rederinäringen tar personalkostnaderna en allt större andel 
av rederiernas utgifter, vi lket medfört krav p å automatisering a v 
arbetsmoment och minskad besättning samtidigt som utvecklingen 
ställer allt större krav på personalen ombord. 

Det är uppenbart att den här antydda utvecklingen har medfön 
navigerings- och manöverproblem för det enskilda fartyget av en stor
leksordning som knappast kunde förutses för blott några få å r sedan, 
särskilt vid navigering i närheten av land och i starkt trafikerade 
farvatten . De personella, ekonomiska och miljömässiga skadeverk
ningarna vid fartygsolyckor har också ökat. 

Åtgärder av olika slag har därför helt naturligt vidtagits för at t 
öka säkerheten till sjöss, genom internationella överenskommelser, 
inom nationell lagstiftning och a v enski lda rederier och dessas sam
arbetsorganisationer m fl. Hit hör de omfattande insatser för utveck
ling av hjälpmedel och metoder för fartygens navigering och manö
ver, som här närmare skall beröras. 

TabelL 1. U p p skattat antal fartyg till sjöss 

Fartygstyp l 1969 l 1980 

Tankfartyg 4650 63CO 
' Malm/bulklastfartyg m m 1475 3000 

Toml astfa rt yg 3300 
Passagerarfartyg 5300 380 
Containerfartyg 20 
Gas- och kemikalielastfartyg 960 
Forskn in gsfartyg 270 175 
Bogserbåta r 1600 
Andra fart yg 700 
fi skefartyg 9300 14000 

Sun1ma c :a 
l 

210CO 
l 

30500 
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Tabell 2. Trafiktäthet (a ntal fartyg medeltal per dygn) v ma 
farvatten 

l 

Farvatten l 1969 l 
Engelska kanal en 400 

Gibraltar sund 215 

Goda Hoppsudden 160 

Japan s kust 100 

Malaekasund et 85 

Persiska bukten 80 
Nord Skagen (uppskattat vä rde 1971) 200 

Tabell J. Trafiktäthet i Östersjöinloppen m m 1971 

(ungefärligt antal fartyg i medeltal per dygn) 
Oresund l 00 
Stora Bält 65 
Kielkanalen 210 

1980 

340 
180 
225 
190 
180 
180 

Navigering till sjöss och i luften 
De mycket sto ra insatser som under senare år gjorts in~m rymd- och 
flygnavigering har starkt påverkat utvecklingen även mom den tra-
ditionsbundna fartygsnavige~ingen. .. o o .. 

Navigering till sjöss och 1 luften ar tva .gr.~nar ?a samma t:a~ . 
Samma principer utnyttjas, men med ohka ollampm1::g och speoah
sering. Ledning och markkontroll jämte at.~ton_1at1k ar mer utveck
lade inom flygnavigering än i fartygsnavtgenng. I stort sett k~.n 
man säga att fartyg bär sin egen "mark!wntroll~' ombord. D~t ar 
först på senaste tid som fartygskontrol~ fran land mtroducerat~. mom 
vissa särskilt starkt trafikerade hammnlopp och farvatten narmast 
utanför dessa. 

Specialiseringen tenderar a tt fjärma fl ygnav igatören och fart~gs-
navigatören från varandra liksom att uppr~sa m~tra~. mella~: tekm_ker 
och praktikens män. Denna utveckling är 1cke nll ford;l for navlge
ringskonsten. Att problemen uppmärksammat~ fram.?ar b~ .. a av de 
många "Institut för navigering" som skapats 1 de storre SJOfartsna-
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t!onerna som organ för ömsesidi g information och dia log. Naviga
tiOnskonferenser anordnas i allt mer ökad omfattnin g p å olika håll 
i vä rlden. 
. Varje typ av farkos t ställer sina speciail a krav p å navigerings
mstrumenten. Man kan diskutera vi lken "plattform", fartyg eller 
flygplan , s01:1 ställer de största kraven på navigato riska hjä lpmedel 
o~.~ som erbJ_~der ~en ~11est krävande "miljön" fö r dessa. Kraven p å 
hplpmedel for nav1germ g och manöver ä r mycket stora på modern a, 
snabba handelsfartyg, p å örlogsfartyg som under a lla väde rleksför
hållanen skall ta sig fram i trånga farvatten och på ubåtar som i 
veckor, k anske månader, skall operera i undervattensläge. Miljön 
ombord p å ett örlogsfartyg till sjöss i hårt väder eller i en ubåt torde 
inte vara mindre påfrestande för personal och materiel än i ett fl yg
plan. 

Navigeringsmedel och navigeringsmetoder 
Det ä r uppenbart a tt örlogsflottorna leder den nautisk-tekniska ut
vecklingen. Huvuduppgiften för fartyget-vapenbäraren är att med 
sJ:_abbhet oc l~ . prec.ision föra fram vapnen och motmedlen till ett läge 
dar de kan sattas 111 med bästa verkan. Detta för utsätter bl a en säker 
navigering. E tt flertal vapensystem har också fa rtygets navigatoriska 
data som grundelement eller referensvärden i eldledningen. Sjöstrids
k.~af~er vars ~perationsområde frä mst ä r kust- och skärgårdshav är 
for sm operationsfrihet och effektivitet i hög grad beroende av snabb 
och säker navigering. 

Inom minkrigföri ngen är det navigatoriska elementet särskilt be
tydelsefullt. _Osäker navigering kan leda till att minor läggs p å fel 
plats, a tt mmsve~ningen b.lir tidsödande eller ofullständig och at t 
motmedel mot mll1orna bhr utan verkan eller rent av föranleder 
vådasprängningar av egna minjaktfartyg. 

Y rattackförband måste kunna grupperas för strid redan inom skär
gårdshaven och insättas i strid även i grunduppfyllda farvatten där 
nav!ger!ngssäkerheten är ett vi llkor för framgång och överlägsen 
nav1genngskonst ett taktiskt trumfkort. 

Ubåtarna måste kunna ta sig ut och in i u-läge genom egna far
leder och i u-läge uppsöka sin a tilldelade operationsområden och 
anfallsmål, vilket kräver navigeringskonst på högsta nivå. 

Utvecklingen inom navigeringstjänsten går därför helt naturligt 
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mot ökad automatisering och ökad integrerin g mellan nav igerin g, 
stridsledning och eldlednin g. 

Kraven på nautisk utrustning på handelsfartyg varierar med bl a 
fartygens storlek och utnyttjande och påverkas dessutom av ekono
miska och personella faktorer. Systemanalys, manöverlogik och kost
nads/effektstudier har gjort entre på det nautiska området. Utbudet 
av tekniska hjälpmedel är så stort att redare och fartygskonstruktö
rer ofta är tveksamma om hur optimala navigerings- och manöver
system skall utformas och v ilka navigatoriska hjä lpmedel som bör 
utnyttjas . Internationella och nationella standardkrav har utformats 
för ett antal komponenter i systemen, t ex navigerin gsradar, gyro
kompasser och automatiska sty rsystem m m, men i individuella fall 
kan dessa krav både vara för små och för stora. Den tekniska ut
vecklingen ger emellertid stor valfrihet i systemkompositionen och 
lämnar gott utrymme för erfarenhet, sunt förnuft och ekonomiskt 
tänkande att påverka utvecklingen och valet av instrument och 
hjälpmedel för fartygens navigering och manöver. 

Utvecklingen av navigerings- och manöversystem 
En del hävdvunna begrepp inom navigeringskonsten mås te - mot 
bakgrund av den tekniska utvecklin gen - revideras eller ges en 
annan eller vidare innebörd än f n. Man kan således uppställa följan-
de begreppsschema (se figur 3) . 

Figur 3 

NAVIGATION 

NAVIGERING \ t) 

\ ' 
KURS/DISTANS (V AG) 
POSITION 

MANOVER 2) 

FARTYG 

ATTITYDKONTROLL (KURS/FART M M) 
ANTI-KOLLISIONSÄ TGARDER 
TILLAGGNING/LOS~~~ ~.~TNING 

FLYG 

VAG, POSITION "EN ROUTE" ATTITYDKONTROLL 
INFLYGNING 
START/LANDNING l ) "Positi on and dircction" 

2) "Guidance and control" 
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Begrepp av typen "terrester navigering", " telenavigering", "radio
navigering" etc torde behöva omprövas mot bakgrund av tekniken s 
och navigeringsmetodernas utveckling. 

Uppenbarligen är navigering och manöver till stora delar integre
rade processer. Det krävs således manöveråtgärder för att hålla ett 
fartyg p å eller å terföra detta till den anbefallda kurslinjen/vägen . 
Den mest utpräglade form av kombination navigering/manöver har 
man vid skärgårdsnavigering. 

Kombinationen navigering-manöver kan åskådliggöras i ett prin
cipschema av den typ som återges i figur 4. Schemat återger ett navi
gerings/manöversystem av tämligen konventionell typ, som förekom
mer i en eller annan form på de flesta fartyg. Någon närmare för 
Idaring till detta schema torde inte erfordras. Det kan räcka med att 
framhålla att död räkning genom manuell bestickfäring i förening 
med uppdatering av fartygets läge genom optisk lägesbestämnin g 
och/eller med hjälp av radar och andra radionavigatoriska hjälpme
del (Decca, Loran, pejl m m) är huvudelement i systemet. Automa
tisk (eller snarare halvautomatisk) p lottning a v död räkning före
kommer i denna typ av n a vigeringssystem endast på vissa örlogs
fartyg. Presentation av radarbilden sker på indikatorer, på vilka viss 
enkel plottning också kan ske, främst för att analysera manöverläget 
i förhållande till andra fartyg i omgivningen. Systemet är, som sagt, 
väl inarbetat på de flesta fartyg men är relativt tidsödande och per
sonalkrävande. I trånga och trafikerade farvatten (samt givetvis i 
stridssituationer) mås te man ha ett väl samtrimmat lag på bryggan 
av chef/befälhavare, styrman/bestickförare, radarobservatör/plattare 
och stundom ä ven lots. Risken för felbedömningar och misstag är 
relativt stor. 

Det i figur 4 skisserade systemet kan - utan rubbning av princi
perna - på vissa punkter automatiseras och/eller byggas ut med nya 
system, vilka i några fall kan kräva tillgång till någon form av auto
matisk kalkylator. Detta kan ske på sätt som i princip åskådliggörs 
i figur 5. Några kommentarer bör göras till denna figur. 

Som tidigare nämnts kan bestickföringen helt eller delvis automa
tiseras, främst genom att i besticket ingående data med elektromeka
niska (eller elektroniska) hjälpmedel automatiskt inmatas i ett auto
matiskt plott. Uppdatering av plottens räknade läge sker alltjämt 

372 

NAVIGEJ!ING OCH MANÖV_! R 

NEJ 

~NEJ·-1>------+---l:>----" 
JA 

Fig 4 373 



374 

NAVIGERING OCH MANÖV~~ 

NEJ 

-~ 
l§ 

( l ) Automatisk styrnmg ~ NEJ'i>-----<~i>--_J 
( 2 ) Automatisk bestickräknmg ( ABR ) ~ 

eller automatisk beshck!örmg JA 

( 1 fdrekommande fall Jämte rnanuet 
ell beshckformg ) 

( 3 ) Acceleratlonsavkannmg vtd 
me rhe l ( troghets- ) nav1ge- IIWfO -c::;r.-
rmg ( 1 forekommande fall ) 

SLUT 

Fig 5 

genom att det genom "fixar"1 observerade läget manuellt införs i 

besticket - plotter. 
Radaranläggningen kan förses med hjälpmedel för automatiskt 

målval samt målföljning och presentation av "kollisionsrisker" m m. 

En "taktisk plotting" eller manöverplotting kan också ske helt eller 

delvis automatiskt vid sidan av det navigatoriska besticket. 

Kursh ållningen kan underlättas och förbä ttras med speciella kurs

gyron och automatiska styranordnin gar, som håller fartyget på an

befalld (ins tälld) kurs. 
Nya typer av informationsorgan och hjälpmedel för fartygets na

vigerin g och manöver tas också i bruk. Vissa av dessa avser primärt 

att förbättra död räkning, t ex fartbestämnin g med dopplermetoder 

eller bestämning av räknat läge med tröghetsnavigering. Andra hjälp

medel avser direkt att öka noggrannheten och snabbheten i bestäm

ning av det observerade läget. Här kan man främst peka på utveck

lingen inom radionavigeringen med tillkomsten av nya metoder (t ex 

satellitnavigering och Omega) eller v idareutvecklingen och för bätt

ringen av redan "gamla" metoder (t ex radiopej l, Decca, Loran). 

Man kan också framhå lla utveck lingen av sys tem för trafiköver

vakning och kontroll från land inom särskilt hårt trafikerade far

vatten. Här är det alltså närmast fråga om system för trafik lednin g. 

Den inform ation och de anvisningar som lämnas fr ån land är också 

ett viktigt hjälpmedel för fartyge ts manöver och - om läget kan ges 

från land - även fartygets navigering. Grundprin cipen synes emel

lertid alltid vara att beslut om åtgärder rörande navigering och 

manöver skall fattas av befälhavaren ombord. Här nämnda sys tem 

kan också utn yttj as av örlogsfartyg för skärgårdsnavigering. Med 

denna mycket förenklade översikt kan man kanske säga att utveck

lingen fram till dagens "normala" situation på navigerings- och 

manöverteknikens område beskrivits. J ämför man diagrammen i 

fi g 4 och 5 kan man konstatera att informationsflödet till navigatö

ren ombord har ökat i omfång och intensitet. Systemet eller kombi

nationen av system har emellertid in te underlättat arbetsbördan för 

eller minskat kraven på navigatören. Tvärtom stä lls mycket stora 

krav på bryggbefälet för att förstå och draga maximal nytta av den 

1 "Fixragning" är ett uttryck so n1 börjat användas i stäl let för "lägesbestämning". 

Ord er är hämtat från geodesin och sjö mätningen, och innebär noggra nn lägesbe

stämning med utnyttjande av " fixpunkter" i land . 
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information som erbjuds , särskilt i trånga och starkt trafikerade far 

vatten. Det krävs lagarbete med ett flertal medlemmar i laget. Syste

met eller snarare systemen som de här beskrivits är varken automa
tiserade eller "integrerade". 

Morgondagens navigerings- och manöversystem 

Genom de senaste årens snabba utveckling inom datatekniken har 

för utsättningar skapats såväl för integrerade navigeringssystem med 

ökad kapacitet och noggrannhet som för en väsentlig av lastnin" frå n 

navigatören av en mängd tidskrävande och ofta distraherande ar

bets:n?l:nent. Små eller mycket små datorer (minidatorer) med stor 

flex1bd1tet 1 användningen har kommit ut på marknaden. De kan 

anpassas. för at~ lösa uppgifter inom såväl navigeringssystemen som 

morr~ stndsled nm g och eldledning på örlogsfartyg. Man har därvid 

drag1t fördel bl a av erfarenheterna från flygtekniken. Avsikten är 

inte att här närmare söka analysera datorutvecklingen. Det må vara 

nog med att ko~1statera att en eller flera datorer är väsentliga kom 

ponenter 1 de mtegrerade navigeringsystem som nu utvecklas fö r 

såväl örlogs- som handelsfartyg. Datorer är således ovärderli"a 
hjälpmedel för o 

automatisk, snabb och säker överföring av data inom navigerings
systemen 

lagring av data samt styrning av processer inom systemen 
övervakning, kontroll och alarmerin g 
beräkningar och 

visuell presentation av valfria data för operatören. 

Varj~ dator måste i allmänhet förses med inbyggd eller ansluten 

utn~stnmg för dubbelriktad kommunikation mellan operatören -

na_v1gatören ~ch ?atorn samt för anlag/digital omvandling. Denna 

knng-utrustnmg h~s01~ utrustning för datapresentation utgör integre

rade delar av nav1genngssystemen. Omfattningen av och kraven på 

dessa komp_onenter styr i vida högre grad än kalkylatordelen syste

mets kapacitet, noggrannhet och kostnader m m. Valfriheten är sto1 

så väl då det gäller att ansluta sensorer av olika slag till datorsysteiT 

som då det gä ller att vä lja program och sätt för presentation av 

utdata. Uppbyggnaden av ett integrerat navigeringssystem måst( 
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därför ske med beaktande av de optimala krav som framgår av 

kostnads/ effekt-ana lys med beaktande av bl a taktiska, operativa och 

personella faktorer (eller för att använda gängse militärt planerings

språk TOEM/TTEM för navigeringssystem för olika fartygstyper). 

De tekniska hjälpmedlen för ett komplett automatiskt system för 

observation, övervakning, beräkning och presentation inom navige

rings- och manövertjänsten finns således till hands. Möjligheten att 

därmed helt eller delvis lyfta den sam lade bördan av beräkning, 

konstruktion och en rad andra manuella arbetsmoment från naviga

törens skuldror ligger inom räckhåll, liksom möjligheten att reducera 

risken för felgrepp och o lyckor. 

Integrerade navigeringssystem 

Begreppet integrerade navige~ingssystern har här använts för att 

beteckna medel och metoder att utnyttja information från ett flertal 

navigatoriska hjälpmedel på ett i varje situation mest effektivt sätt. 

I ett sådant system jämförs kontinuerligt information från "död 

räkning" med ortsbestämning med olika sensorer varjämte hänsyn 

tas till strömsättning m m. 
Jämförelsen/ utvärderingen syftar till att med statistiska metoder 

bestämma fartygets mest sannolika läge i varje va ld tidpunkt. I sin 

längst drivna fo rm utnyttjas härvid en procedur med dator benämnd 

kalmanfiltrering. Datorn är därvid ansluten till navigeringssensorer

na och är programmerad med matematiska modeller. Metoden inne

bär att verkliga (sanna) och beräknade mätvärden jämförs. skillna

derna återföres i modellen för att förbättra de verk liga värdena. 

Efter ett antal sådana cykliska förlopp kan man erhålla goda (opti

mala) resultat ur relativt osäkra ingångsvärden. Metoden torde få 

allt mer ökad användning, särski lt som kostnaderna för erforderliga 

minidatorer tenderar att minska samtidigt som priset ökar fö r kom

plexa navigeringssystem i övrigt. 
Integrerade navigeringssystem innebär även att erforderl iga data 

för fartygets framförande presenteras för navigatören på bästa sätt. 

Läget skall således kontinuerligt anges i valfritt referensnät (vanligen 

lat och long), kurs och fart över grund och genom vattnet från ut

gångsläget till önskat inseglat läge skall presenteras jämte återståen

de tid eller distans till detta läge. Medan automatisk kurs- och fart

kontroll numera är van li g ombord, leder utvecklingen mot att auto-
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matstyrningen inkopplas till datorn, varigenom ett fullständigt inte· 
grerat sys tem för automat isk navigering och manöver erhå lls. 

Steget härifrån till ett fullständ igt automatiskt navigeringssystem 
som skulle framföra ett fartyg från en ort till en annan efter ett 
förväg specificerat datorprogram har ansetts vara kort. Stiftelsei 
Svensk skeppsforskning har beskrivit ett sådant sys tem i en rappor 
(nr 31 / 1972). 

Tekniskt sett skulle det således vara möjligt att mata en dator mec 
oceanografiska och meteorologiska program för ett optimalt vägval 
och att därefter automatiskt framföra ett fartyg längs en storcirke 
eller annan va ld färdväg, samt att under färden automatiskt till ämp;; 
sjövägsreglerna v id möte med andra fartyg m m. I praktiken kom 
mer emellertid problemen att undvika kollision och att navigera 
kustfarva tten att erbjuda nästan oöverstigliga problem, därest intt 
alla fartyg utru stas med sådana automatiska navigeringsanläggninga1 
och kan fjärrstyras från centraler i land. 

Inom överskådlig framtid kommer därför integrerade automatiskz 
navigeringssystem att ha till främsta uppgift att hjälpa navigatörei 
att ständigt finna bästa möjliga läge, at t avlasta navigatören frå1 
manuellt rutinarbete och att presentera alla aktue lla data på bäst2 
sätt för fartygsbefälet samt att automatiskt kontrollera kurs- ocl
farth ållning. 

På samma sätt skall ett automatiskt manöversystem på ett opti
malt sätt kunna åskådliggöra all information rörande andra fann 
i närheten , samt kollisionsrisker och navigatoriska hinder. 

Viktigaste komponenten i ett sådant system är de mer eller mindre 
automatiserade eller datorassisterade radaranläggningar ( antikolli 
sionsradar) som utvecklats för att hj älpa fart ygsbefälet att utvärder<1 
taktiska situationer och ge anvisning om bästa åtgärder för undvi 
kande av ombordläggning. 

Bedömning av läget samt beslutsfattning och utlösning av åtgärder 
föranledda av omständigheterna måste såvitt man nu kan bedöma 
under överskådlig tid alltj ämt å ligga navigatören ombord. 

Några synpunkter på kravspecifikation och systemanalys 
D e synpunkter som här framförs avser att - utan krav på fullstän
dighet - belysa behovet av och principerna för en metodisk krav
analys röra1ide nav igerings- och manöversys tem på våra örlogsfartyg 
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Resultatet av analysen bör givetvis va ra styrande eller å tmi:1st?ne 
vägledande för anskaffning av komponenter 1 system~n och- 1 fore
kommande fall - för forskning, försök och utvecklm g av nya eller 
förbättrade komponenter. . .. . 

Eftersom manöver- och navigeringsfunktionerna (t fortsattmngen 
betecknad "MANA V" eller "NAV") är s töd.fm~ktion~r, måste de 
operativa och takti ska kraven vara styrat:de u~gan gsvarden. __ ~land 
de faktorer till v ilka hänsyn så ledes pnmart maste tas kan folpnd e 
nämnas: 

i vi lka farvatten skall fartyget kunna insä ttas (lösa stridsuppgif
ter) och under v ilka y ttre förhållanden (sikt, sjöhävning m m) 
vi lka farter är aktuella 
genom v ilka farvatten skall fartyget framföras till / fr ån strids-
uppgift och under vi lka yttre förhållanden? 
fartygets manöveregenskaper . .. 
v ilka vapen eller vapenmotm edel skall kunna msattas 
i vi lken grad är aktuella vapen eller motm edel beroende av 
MANA V-data. 

En sådan operativ/taktisk analys kan leda till resultat av den typ 
som för enkelhets skull uttrycks i tabellform (tabell4). 

Tab ell 4 

Fartygstyp l Aktuellt 
NAV-område 

l Spec iella NAV-krav 
l NAV(MANAV) be 

roende va pen (motmedcl) 

Torped- Skärgårdsh av, Nav ige rin g i lots- och Rb skall kunna avfyras 

kanon- kustfa rvatten. militärled under mör- mot - - - från ett 

robotbår Fritt hav intill ker (dålig sikt) med ett läge i nom - - - m 
c :a--- M största fel i lägeshestä m- från fastställt läge. 
från kusten. ni ng 0 111 --- m. MAN AV-data skall 

In - och utlöpande ur kunn a mottas/överföras 
skg, dager och mörker från andra (definierade) 
(dåli g sikt) med fartyg sam t (def iniera-
- - - knop (i tele- de) c en rraler 1 lan el. 
störd miljö). Torped---
Angöring av kust med Minor---
- - - knop und er 
mörker (dåli g sikt). 
Lä"csbes tämning på 
fri;t hav in ti ll 
- - - M från kusten 
i dager och mörker 
(dåli g sik t) på . 
-- -m när (1 tele-
störd miljö) . 
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Fartygstyp 

Minfartyg 

Minsvepare 

Minjakt
farty g 

Ubåtar 

Hk p 

l 
Aktuellt 
NAV-område 

Se ovan 

Skärgårdshav. 
Kustfarva tten 
intill-- -M 
från havsbandet. 
Fritt hav intill 
---M från 
ku stbandet . 

Skärgårdshav. 
Kustfarvatten 
intill-- -M 
från havsbandet. 
Fritt hav intill 
---M från 
kustband et. 

Se torpedbåt. 
Ub skall i uläge 
kunn a fastställa 
sitt läge i kust
farv atten och 
fritt ha v efter 
---tim 
(dygn) i uläge 
med en nog
grannhet av 
---m (M) 

Skärgårdsha v. 
Kustfarvatten 
intill---M 
från havsbandet 

l SpeciellaNA V-k rav 

Se ovan 
Lägesbestämning på 
fritt hav (v id- -
kust) dager och mörker 
(dåli g sikt) på -- 
m när (i teles törd miljö) 

Se ovan 
Svepta farl eders bredd 
skall kunna fastställas 
på - - - 111 när. 
Gränslinjer och far
ledsurmärkning skall 
kunn a fa ststä llas på 
- - - m när. O ver
lappning a v svepstråk 
högst-- m. 

Minsökning med 
--- system ska ll 
kunna ske med en abso
lu t (geograf isk) nog
grannhet i lägesbestäm
nin g av- -- 111 

(Sta nd ardav vi kel se 
---m) 

Se torpedbåt. 
Uppsöknin g a v angö
ringspunkt utanför egen 
kust efter --- rim 
(dygn) i uläge skall ske 
med - - - m nog
grannhet. Uppsökning 
av "anfallsområde" 
- - - M från egen 
kust med en noggrann
het av--- M. 

l 
NA V(MANA V)-be
roendevapen ( motmedel) 

Minor skall med 95 O/o 
sa nnolikhet kunna pla
ceras inom en radie av 
--- m från fast
ställt läge (S tandardav-
vikelse m) . 

Avbruten minsvepning 
skall kunna återupptas 
med en noggrannh et av 
---m. (Standard
avv ikelse--- m). 

Jaktfartyge t skall kun
na (å ter-) uppsöka (nal 
kas) objekt för identi 
fiering eller motåtgärd 
med en (re lativ)nog
grann het av--- m. 
(i - -- 0/o av alla 
fa ll ). 

Minor- se minfartyg. 
Nav igering och min 
fällningsmanöver i 
uläge -- - Kursre
ferens på - - 0 när. 
Fartreferens på -- 
knop när (Standard
avvikelse - -- m). 

Hkp skall kunna fast- Hkp skall kunna pla-
stä lla sitt läge dager cera förem ål med 
och mörker (då lig sikt) --- Ofo sa nnolikh et 
med ett n a vige ringsfel inom - - - m radi e l 
om--- m (Stan - från faststä llt läge. 
dardavvikelse högst Hkp. i minröjning: 

M avs tånd från havs-
---m) på - -- se mmsvepare. l 

~------L-------~~ba~n~de~t.--------~------------ · 
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En fortsatt analys av de sålunda definierade operativa och taktiska 
kraven kan bl a avse att fastställa vilka MANAV-instrument (sen
sorer, indikatorer och andra komponenter) ombord och vilka NAV
hjälpmedel i land som kan tillgodose de uppställda kraven. Saknas 
sådana instrument eller hjälpmedel bör målsättning definieras för 
forskning, försök och utvecklin g av erforderliga komponenter i 
MANA V-systemen. 

Nästa steg kan innebära ett urval av komponenter i MANAV
systemen som genom mångsidighet eller flexibilitet i användningen 
kan utnyttjas i flera MANAV-system (för olika fartyg). 

I anslutning härtill analyseras om och på vi lk a sätt MANAV
komponenter redan utnyttj as eller kan utnyttjas jämväl inom exem
pelvis stridslednin gs- och/eller vapensys temen ombord. Exempel: I 
vilka fall kan/bör en viss radaran läggnin g utnyttjas. Vilka (kompro
miss-) krav bör ställas på en dylik anläggning i fråga om räckvidd, 
bildupplösning etc mot bakgrund av den mi ljö (väder, motmedel) 
i vilken radarn skall fun gera och vilka måltyper m m som är aktuel
la. Parallellt med dessa studier analyseras kraven på automatisk ana
log och/eller digital databehandlin g inom aktuella MANA V-sys tem 
samt former och medel för datpresentation och kommunikation ope
ratör/ instrument. Det gäller här söka fram den optimala lösningen 
från kostnads/effektsynpunkt, varjämte ergonomerriska synpunkter 
och oprum/bryggarrangemang måste beaktas. I många fall kan det 
här främst bli en fråga om att eliminera eller kompensera svagheter 
i manuella (del-)funktioner inom MANA V -system. 

En särskild analys bör också komma till stånd rörande militär
och krigsledsnätens uppbyggnad och funktion. Här måste man även 
beakta att planläggning på detta område med nödvändighet blir 
mycket långsiktig med hänsyn till den tidsödande och kostsamma 
process som en omläggning av fa rledssystemet innebär. Det må emel
lertid framhållas att det i och för sig är tekniskt möjligt såväl att ut
nyttja hyperbelsystem med full kompensering för vågutbredning 
över land (landkorrektion) som att (delvis) ersätta nuvarand e mili
tärfyrsystem med obemannade elektroniska NAV-system som kan 
användas såväl för säker navigering som för företagsledning, fö re
tagskontroll, minsvepning och sjötrafikledning. Ett dylikt NAV
system kan upprättas exempelvis inom vissa högprioriterade bas- och 
trafikområden utan att principerna väsentligen rubbas för befintliga 
militär- och krigs leder. Vid uppbyggnad av morgondagens MANA V-
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system inom den svenska marinen bör dessa, som tidigare nämnt' 

vara sammansatta av ett såvitt möjligt begränsat urval av standard
komponenter och mångsiktigt användbara instrument. 

Anskaffning, drift och underhåll samt annan service måste i möj
ligaste mån förenklas till förmån för säkerhet, utbildning och eko
nonu. 

A_vslt~tningsvis skall här skisseras ett exempel p å ett integrera! 
nav1genngs- och manöversystem för ytattackfartyg. 

Exempel på ett navigerings- och manöversystem för ytattackfartyg 

Mot __ bakgrund av definierade krav p å noggrannhet i navigering ocl

manover med yrattackfartyg kan navigerings- och manöversys telT 
och dess komponenter diskuteras. Här skall uppbyggnaden av et1 

"system 1975", innebärande modifiering av nuvarand e sys tem , skis
seras. 

I s~stem 1975 utesluts användning av tröghetsnavigering med hän

~_Yn till ~N-systemens utvecklings- och kostnadsläge. K ven om de· 
ar sannohkt att plattformskompa sser med uppgifter inom såväl navi

gering och manöver som stridsledning och eldledning kommer a tl 

finnas till riinligt pris år 1975, har ett sådant integrerat gyrosystem 

ej heller medtagits i exemplet. Det är också tveksamt om doppler

sona~system med hänsyn till kostnads/effektfaktorn kan (bör) kom

ma ull anväfoldning på yrattackfartygen i system 1975. Kraven p2 
noggrannhet 1 fartbestämning över grund medför dock att ett "en
komponent" dopplersystem bör övervägas för system 1975. 

Hydraakustiska dopplerloggar kan dock under vissa förhållandel 

vara olämpliga. De kan således armera eller utlösa akustiska av

ståndsminor, de kan vägleda målsökande undervattensvapen och dl 

kan slutligen röja närvaron av de sändande fartygen i samband mec 

ubåtsjakt. I vissa taktiska lägen måste således fartygen framföra~ 
"s~nar_tys~a~'- Detta medför sannolikt krav på att en trycklogg också 
maste mga 1 system 1975. 

Detta system bör också utvecklas med automatstyrning arbetand t 
med kursorder alternativt från datorn eller från kompassen. 

Då doppler-sonar-systemet inte alltid kan utnyttjas, måste kravel 

på kompass och logg ställas relativt höga. Kursnoggrannheten måstl 

vara lika med eller bättre än 0°,3 . Avläsningsnoggrannhet och nog 
grannhet i överföring till radar för true motion, till autopilot och tiJ 

382 

dator för automatisk död räkning måste vara lika med eller bättre 

än 0° ,05. 
Farten över grund bör kunna mätas med en noggrannhet lika med 

eller bättre än O, 1 knop i alla fartområden. Distansen bör kunna 

mätas med en noggrannhet av l 0/o efter en förflyttning om l M. 
Alternativt måste farten genom vattnet kunna mätas med en nog

grannhet lika med eller bättre än 0,1 knop i fartområdet över 3 knop 

och 0,2 knop i fartområdet över 20 knop. 
En fråga ov särskild betydelse är navigerings- och manöversyste

mets samordning med eller integrering i fartygens strids- och/eller 

eldledningssystem. 
Fartyg som utrustas med EPLO-system torde kunna utnyttja detta 

system för "vanlig" utsjönavigering. Systemet ger dock ej tillräcklig 

noggrannhet för navigering i kustzonen eller för angöring och kan 

ej heller utnyttjas för taktisk manövrering/navigering i samband med 

vapeninsats (t ex vid vapeninsats med måldata från annat fartyg 

eller vid skjutning med fjärrstyrda vapen) . Det är angeläget att ett 

system 1975, avsett för precisionsnavigering, samordnas med eller 

integreras i de här nämnda eldledningssystemen, d v s att de "utdata" 

som lämnas av datorn i systemet direkt kan utnyttjas för eldledning 

och "tak t is k/ relativ" precisionsnavigering (manöver). 
För lägesbestämning till sjöss förutsätts att Decca navigator och 

radiopejl utnyttjas, då så är möjligt med hänsyn till telemiljö. Möj
ligheten och lämpligheten av att inom vårt land omgivande farvat

ten utnyttja andra metoder för radionavigering (t ex Omega eller 

Satellitnavigering) ter sig osäkra för system 1975. 
MANNA V(TAK)-system 1975 för yrattackfartyg skulle i princip 

kunna utformas enligt figur 6. 

Allmän uppbyggnad 

Systemet bygger på 
automatiskt död räknin g med hjälp av minidator och doppler
sonar-logg samt presentation i plott av fartygets läge och rörelser 
uppdatering av död räkning med optiska lägesbestämningar och 
"radarfixar" (samt eventuellt med radionavigeringsmetoder t ex 

Decca navigator och/eller radiopejl). 

Systemet avses främst för skärgårdsnavigering, dager och mörker 
vid farter över ca 10 a 12 knop samt för navigering vid angöring 
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och inom en kustzon (ca 3M från kusten). 
Systemet kan (bör) användas parallellt med radarnavigering me 

"skivmetoden" och med konventionell optisk navigering. 
Relativ noggrannhet i systemet v id död räkning (från punkt til l 

punkt) kan teoretiskt bedömas vara bättre än -+- 25 meter per distans
minut (-+- 1,5 Ofo). Noggrannheten vid lägesbestämning (fixtagning) 
med optiska metoder eller med radar kan (utan hänsyntagande til l 
sjökortets noggrannhet) bedömas vara bättre än 10 a 15 meter om 
endast radaravstånd utnyttjas, eljest omkring det dubbla (25 a 35 
meter) med bäring och avstånd mätt med radar. 

Det här skisserade navigeringssystemet kan reduceras så att dato t 
endast utnyttjas för död räkning och prediktering av kurser/distanset 
mellan brytpunkter. Det automatiska plottet samt radarns avstånds
och bäringsenheter kan alltså utgå i ett förenklat system. 

Radaranläggningen 
är en "vanlig" navigeringsradar (3 cm) med kursstabiliserat PPI 
anordnat för alternativt true/ relative motion. Symbolgeneratorn skal 
medge inläggning av "markstabila" symboler och vektorer, avsedd GJ 
att underlätta radarns användning för navigering och för bedömning 
av avdrift/sfrömsättning. 

Radarn skall (bör) vara försedd med anordning för digital bestäm
ning av avstånd och bäring till "fixpunkt" med en noggrannhet bätt
re än -+- 25 (±10m) resp -+-0 ° ,5 ( ± 0° ,2) till definierbara mål. 

Data för radarn, arbetande i true-motion, erhålls från kursgyrc 
och doppler-sonar-loggeri. 

Datorn 
Datorn skall kunna mottaga, lagra och bearbeta automatiskt ellet 
manuellt inmatade värden (enligt figuren) samt kontinuerligt til 
presentationsenheterna (plott, numeriska tablåer, styrindikator) ut
mata värden enligt figuren. Med hjälp av datorn bör en automatisk 
utvärdering av "bästa läge" ske med hänsyn till död räknings ocl 
fixtagningens relativa noggrannhet. 

Datorn skall kunna prediktera kurs och distans (tid) mellan tn 
valda brytpunkter. 

Autoplott 
I plottet sbll utseglad färdväg kontinuerligt ritas sjökortsbild 
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Manuell plotting (bestickföring) skall även kunna ske i plottet. 
I plottet bö~ fartygets läge enligt fixtagning (optiskt/ radar) kunn a 

anges automatiskt. 

Numeriska tablåer 
I tablåer skall numeriskt kontinuerligt utvisas bl a 
- (bästa) läge i lat och long 

kurs som bör styras (kursanvisning, kursorder) 
utseglad distans (från senaste brytpunkt) 
återstående distans/ tid till nästa brytpunkt 

Optisk/akustisk larmning skall kunna ske valfri tid före bryt
punkt. 

styrindikatorn skall ange kompasskurs, kursorder och roderläge. 

Optisk bäring 
Optisk bäring bör automatiskt eller manuellt inmatas till datorn med 
en noggrannhet > ± 0° ,5 . 

Kompassen 
Gyrokompas~en skall (bör) för att möjliggöra effektivt utnyttjande 
av true motion och en noggrann död räkning inte ha större fel än 
-+ 0° ,5 ( ± 0°,3). 

Loggen 
Loggen skall av samma skäl ha en noggrannhet bättre än ± O, l kno 
eller l 0/o av distansen inom alla fartområden över 3 knop. 

Sonarloggen skall ge fartygets kurs över grund med minst samma 
noggrannhet. 

slutord 
Det är inte möjligt att i en översiktlig artikel föra diskussionen vi
dare. Det bör ske inom marinstaben och mellan företrädare för den 
praktiska navigeringstjänsten och de tekniska specialisterna. Tyvän 
saknas sedan länge en för navigeringstjänsten sammanhållande instan~ 
i~1om stabe.r:, s.amtidigt som den tekniska tjänsten då det gäller nau
tisk matenel mom försvarets materielverk är uppsplittrat på al l:c 
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huvudavdelningar och inom ett flertal underavdelningar och sektio
ner. Nackdelarna med dessa organisatoriska brister kan inte upp
vägas av de studier rörande navigeringstjänsten och dess s~mband 
med stridsledning och eldledning som trots allt utförs för ohka far
tygstyper i SUR-grupper och pr?jektgr~pp_er. Det finns för närva
rande inom marinen ett drag av unprov1sat10n och underhandsbeslu
tande då det gäller navigerings- och manövertjänsten som - på sikt 
_ kan medföra att denna tjänst blir mindre väl tillgodosedd. 
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BJORN NILSSON 
Några synpunkter på 
försvarselektron i k en 

Bakgrund 

Denna artikel av direktör BJORN N ILSSON, Philip s] 
TeleindustriAB, är en bearbetning av författarens före 
drag inför Orlogsmannasällskapet den 11 dec 1972 . 

Som industribransch i Sverige är försvarselektroniken jämförelsev i , 
ung, c:a 20 år. Visserligen utvecklades och tillverkades elektronisk ~ 
apparater för försvaret långt tidigare, men detta skedde vanlige1 
i liten skala och som komplement till annan produktion. 

Inom marinen kan följande jämförelse något belysa hur behovc 
och tillgången av elektroniska hjälpmedel ökats. Jagaren Oland, son 
sjösattes 1945, innehöll ursprungligen elektronik enbart för kommu 
nikation. Sådan apparatur utgjorde då en ringa bråkdel av far tyget 
anskaffningskostnad - 25 Mkr. 

1972 sjösattes det första fartyget i Spica II-klassen. Denna torped 
båt har ett deplacement, som är ca 15 °/o av Olands och kostar 
1972 års penningvärde inemot 35 Mkr totalt, av vilken summ< 
elektroniksystemen uppgår till ca 15 a 20 °/o. Dessa sys tem omfatta 
bl a spaning, stridsledning och eldledning. 

Inte bara inom marinen har elektroniken visat sig a lltmer motive 
rad för höjnin g av vapensystems effektivitet. Proportionen elektro 
nik i försvarets totala materielanskaffning är numera ungefär den 
samma som för moderna stridsfartyg. Detta betyder att marknads 
området försvarselektronik uppgår till ca 600 Mkr per år i Sverig 
Det har varit ganska konstant någon tid och torde under de närmast · 
åren knappast öka. Stagnationen ger upphov till problem, som ä · 
likartade med försvarsindustrin i övrigt och dessutom med viss 
andra delar av verkstadsindustrin under de senaste årens lågkon 
junktur. 

Försvarsindustrins bakgrund och problem har belysts i åtskill ig 

388 

Bild 1. Jagaren " Öland". 

Bild 2. To1·pedb!iten "Norrköping" (Norrköping - eller Spica IT-klass). 389 



offentliga sammanhang de senaste åren och en kort rekapitulation a\ 
några v iktiga synpunkter kan därför vara p å sin plats. 

De militära motiven för en förs varsindustri har lämnats 1968 i 
föredrag och artikel av då v . generalmajor O Ljung: "Anskaffning 
av försvarsmaterie l" . En inhemsk försvarsindustri ge r 

l. handlin gsfrihet 
2. bättre hänsyn till sekretess och våra speciella förhållanden (ex. 

geografi, k limat) 
3. bättre beredskap 
4. ökad säkerhet för leveranser i kritiska lägen 
5. avancerad kunskap 
Vilken tyngd de olika motiven skall tillmätas är naturligtvis före

mål för kontinuerlig omvärdering men ingen av faktorerna torde 
ens idag kunna anses betydelselös. 

Utredningen "Materielanskaffning för försvare t", avlämnad 1970, 
studerade bl a lämpliga former för arbetsfördelningen mellan försva
ret och industrin samt belyste i samband härmed den senares situa
tion, som ej kunde sägas vara speciellt ljus. Man konstaterade att 
industriell verksamhet inom landet är ett betydelsefullt element i 
utvecklingen av FMV egen kompetens. 

Krigsmaterielexportutrednin gen, likaså av lämnad 1970, föreslog 
fortsatt principi ellt exportförbud med undantag. Betydelsefullt fö r 
möjligheterna att överhuvudtaget kunna sluta avtal är dock, at t 
sådana numera får fullföljas även om politiska förhållanden ändra 
under leveransperioden. 

K ommitten för offentlig upphandlin g slutförde sitt arbete 1971. 
Man konstaterar här bl a försvarselektronikens prekära läge. Riks
dagsbehandling skedde våren 1973. Avsteg från ren affärsmässighet 
v id upphandlingar anses ibland motiverade. Bl a innefattas upphand
lingar p å t eknisk t avancerade områden, vilka då skall underställas 
K Maj :t för avgöran de. Speciellt nämnes härvid datamaskiner m m. 

1972 års försvarsutredning ansåg inhemsk forskning, utveckling 
och produktion av försvarsmateriel vara grundläggande för hand
lingsfrihet i försvarets framtida utformnin g. Motiven härför va1 
fortfarande i stort sett desamma som tidigare anförts. Det senare föl
jande 1972 års försvarsbesl ut får bl a två konsekvenser: vissa avan
cerade projekt utgår helt och kvarvarande minskas i omfattning elle1 
sträcks ut i tiden . Effekten p å produktionen och därmed företagen: 
framtida existensmöj ligheter är uppenbara. En annan omedelbat 
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effekt är att avancerad utveckling kommer i farozone~1 genom l:no
·ektbortfall. På kvarvarande objek t blir svensk utveck lmg allt mmd
~e ekonomisk på grund av otillräckliga se riestor lekar, på v ilka kost
naderna kan fördelas. Följderna har redan visat sig p å Jakt-Viggen, 
där elektronikutvecklingen till stor del sker utom lands. 

Försvarselektronikens nuvarande struktur 
fotalomsättningen för försvarselek troniken är som nämnts ca 600 
Mkr av vi lka nu 20 °/o beställs utomlands, en andel som av ovan 
anfö,rda skäl kan väntas öka. Ett ha lvt dussin företag svarar för 
huvuddelen av omsättningen. Tillsammans har de ca 4.000 anställd a. 

Marknadsstrukturen har under de senaste åren blivi t a lltmera 
öppen, innebärande såväl inhemsk som ut~ändsk kon~urrens i de fles
ta upphandlin gsfa lL Detta är i och för stg fördelakngt och kan bl a 
leda t ill bättre möjligheter på exportmarknaden. Tendensen ger dock 
upphov till kontinuitetsproblem v ilket kan illustreras av et t exempel 
på produktcykel för ett elek troniksystem. (Bild 3 ). . . 

Ett systemföretag måste a lltså ha åtskilli ga liknande proJekt tgång, 
militära eller civila för att kunna hålla en någorlunda jämn belägg
ning inom olika före tagsenheter. Projekten bör upphandlit~ gsmässi?t 
ej vara alltför uppdelade om leverantören skall k~mna btdra.ga :dl 
lösandet av gränsproblem mellan sys temdela r. Ohka speCJahsenn.g 
hos företag kan därigenom medföra, att de växelv i ~ kan ~Jtnyttp 
varandra som underleverantörer. Huv udleverantör bltr vanltgen det 
företag som behärskar de i sammanhanget mest vitala delsystemen. 
Kom~onentutvecklingen, som innebär en fo n gående sänknin g av 

kostnad och volym per funktionsenbet, leder till att gränsen mellan 
apparat- och komponentaktivi tet ständigt förskjuts å t det senare 
hållet . D etta får en drastisk effekt på produktionstiden fö r elektro
nikmontering och o-er konstruktionstiden en a llt större andel. 

Man märker vidare, at t vapenbärarna i ökad utsträckning kan 
utnyttj a standardiserad elektronik. Detta har ock~å till fö ljd en ökad 
internationell konkurrens och därmed nödvänd1gheten att svenska 
företag får likvärdiga möjligheter med utländska i a lla sammanhang. 

Låt oss nåo-ot mera i detalj studera de teknikområden, som inne
fattas i begre~pet försvarselektronik. I tabellen har angiv its respek
tive områdes relativa ekonomiska omfattnin g vid svenska upphand
lingar 1970, graden av utländsk konkurrens, exportmöjligheter samt 
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FRÅ!Y PRODUKTIDE 

TILL LEVE/?4/'IS 

Försfudie 
S+ar-f 

Offerf
~ infordran 
o Urv+tiilv 

o Order 

vt---_0 __ -r-V ___ ~V. 
o 1 

~ J4i [D 
Uivecklins {ärdiq 1:a leveron ; 

o D 
2 3 4 år 

Bild 3 

~notsvari~het inom civil elektronik. Gränsen mellan områden ä 
1blan~ n~g~t flytande. J?en relativa omfattningen varierar givetvi 

fran a~ tdl ar beroende pa aktuella projekts strukturer. 

Ra~w-gruppen innefattar ofta materiel, som är standardiserad fö 

bruk l ett f~ertal länder, vilket kan ge låga seriepriser. Endast mindn · 

delar av produktionen kan äga rum i Sverige. Svenska tillverkar , 
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är därför ofta hänvisade till sådan materiel, som är unik för Sverige, 

och därför kräver speciell utveckling. 

Telefonigruppen omfattar också ledningsbunden transmission. An

knytning till motsvarande civil utrustning finns i å tskilliga fall. Ut

vecklingsarbeten bedrivs mera kontinuerligt än i radiofallet och pris

nivån är vanligen stabilare, d v s färre "slumpbud". 

Motmedelsområdet är ytterst speciellt för landet, vi lket ger liten 

konkurrens men å andra sidan till följd av sekretess små exportmöj

ligheter. Då området sannolikt under alla omständigheter måste bi

behållas, får man räkna med relativt sett ökade kostnader för detta 

bibehållande. 
Radarområdet är ett av de större och utgörs av radar för spaning, 

igenkänning och följning inkl angränsande signalbehandlingsutrust

ning. De stora stationära an läggningarna har hittills inte utvecklats 

eller tillverkats i landet. Det är däremot fallet med de mobila, vilka 

vanligen ingår i eldledningssystem för högkvalificerade vapen och 

vapenbärare, främst stridsfartyg och -flyg. Exportmöjligheterna 

finns men beror i viss grad på sekretess. Det torde få anses vitalt att 

bibehålla radarkunnande inom landet, bl. a. på grund av sambandet 

mellan vapen och eldledning. 
Område 5, robotelektronik och zonrör, har förmodligen i jämfö

relsen råkat få en större omfattning än genomsnittligt. Materielen 

hör intimt ihop med vapen- och ammunitionsanskaffningar. Därige

nom blir den speciell och v ital för landet så länge vi kan bibehå lla 

industriell kapacitet, vilket av bl a beredskapsskäl torde vara nöd

vändigt. Lika nödvändigt är att få exportera. 

Området 6, datautrustning, innefattar apparatur för en mängd 

tillämpningsområden och har därigenom en heterogen och svårdefi

nierbar struktur. Ytterst allmänt kan en uppdelning i kalkylator

enheter samt in- och utorgan urskiljas. Kalkylatorerna arbetar ofta 

i reell tid och kan beträffande komponenter och uppbyggnad ha ge

mensamma drag med civila datorer. Komponentteknikens snabba ut

veckling med bl a !arge scale integration (LSI) gör i ett totalt system 

datorernas egentliga räkneenheter allt mindre dominerande gentemot 

minnen, in- och utenheter. Dataområdets relativa omfattning är sti

gande. 
Övriga tabellerade områden är ekonomiskt mindre omfattande 

111en kan till vissa delar bedömas önskvärda att ha inom landet. 

Elektraoptikens intresse för försvaret ökas uppenbarligen bl a till 
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följd av nya sensorer för IR och låga ljusnivåer. Ingen sådan sensol
utveckling finns dock inom landet. 

Framtiden 
I nuläget ser man sammanfattningsvis åtminstone följande problen1 
inom försvarselektroniksektorn 

alltför små enheter 
stagnerande hemmamarknad 
sjunkande räntabilitet 
ökande utvecklingskostnader 

Alla dessa tendenser och ytterligare flera, som skulle kunna räkn a ; 
upp, är tecken på att för många företag sysslar med för liten mark 
nad. Man måste få starkare internationell anknytning både kom 
mersiellt och i fråga om inflöde av know-how. 

På hemmamarknaden kan kunden i detta läge agera på flera sätt 
Om inga speciella åtgärder vitas, riskerar man att vissa specialom rå 
den efter ett intensivt konkurrensskede försvinner. En liknand · 
effekt, fastån kanske något fördröjd, uppstår om bestäl!ningarn< 
styrs från fall till fall, exempelvis till företag med låg beläggning 
Det förefaller möjligt att i stället klargöra vilka områden man p~ 
sikt önskar bibehålla och därefter sträva att göra dessa internati 
nel!t konkurrensdugliga. Om därigenom monopo lområden kan upp 
komma, får dessa behandlas på liknande sätt som de stora område1 
av försvarsmaterielsektorn, där inom landet monopol rått i decennier 

Framtiden är givetvis full av möjligheter för en modern industri 
bransch som försvarselektroniken. Från offentlig sida kan man enlig 
ovan med måttliga engagemang ge substans åt de honnörsord, son 
givits industrin i olika utredningar. Vid alla större upphandlinga 
bör exportmöjligheterna beaktas (i förekommande fall som kompen 
sation) liksom möjligheterna till att få avancerat kunnande utifrån 
Kompetensen hos svensk industri kan också stimuleras genom ut 
vecklingsbeställningar, speciellt på de områden, som är vitala fö 
framtiden. I de fall då svenska försvaret ej är intresserat, bör svensl 
industri gå tillsammans i projekteringsarbete. Aktuellt är f n et 
patrullfartyg för export där en internationell marknad finns ocl 
svenskt tänkande ligger väl framme. 

394 

Genom mer internationell inriktning, mera eko~1omisk.a .företag~
heter och anknytning till besläktade produkter 11101?! c1v1la omra

edn a··r erldast antytt nåo-ra av de vägar, som svensk forsvarselektro-en • o · · l"k b · f ·d .k ao ste beträda för att kunna hävda s1g m1nst 1 a ra 1 ramtl en ]11 111 

som hittills. 

MILlTAR ELEKTRON IKMATERIEL I SVERIGE 

Teknikområde Bedömnin gar 

R el Utländsk Export- Civ il 

ekon omisk kon- möjlig- motsva-

omfattning kurrens* heter righet 

1. Radio ink! länkar 21 °/o 3 x 
2. Telefonmateriel m m 14 2 x x 
2. Motmedel 4 1 

4. Radar ink! eldledn 18 2-3 x (X ) 

5. Robotelektronik, zonrör 21 1-2 x 
6. Datautrustning m m 14 2-3 x x 
7. Laser, övr elektrooptik 1 2 x 
8. Hydrofonmateriel 2 x 

x 9. Ovrigt 6 

100 °/o 
* 1 = liten 

2= medelsv år 
3= svår 
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Litteratur m. m. 

Meddelande nr 4/73 från Kungl Orlogsmannasällskapet 

ACADEMIE DE MARINE 

Bland de utländska gäs ter som inbjöds till Ku ngl Orlogsma nnasä ll skapcts 200-års 

JUbileum va r den stä ndi ge sekreter a ren i Academie d e Mar in e i Pari s, amira l Sala 

I samband med de utökade k ontak ter, som dä rigenom kom till stå nd, h ar Acade 

m1 c de Marin e inbjudi t ordförand en i Kun gl Or!ogsmannasä!lskap et att utse en a 

Sä ll skapets led amöter som kunde in vä ljas som ledamot i Acadcmi e dc Marin e. 

Vid Sällskapets ordinarie ok tObersammanträde 1972 medd elade o rdföranden, a t 

ledamoten Rudberg utse tts att mottaga detta ledamotskap i Academie de M a rin e 

Form ellt in va l har sedermera äg t rum den 8 juni 1973. Va let ha r, enl igt akade 

m1 cns sta dga r, accepte ra ts av utrik esminister Jobert och ratificera ts av Republiken 

pres iden t. 

M ed inbjudan frå n Academie de Marin e följd e också en kort redogöre lse fö 

a ka demin s hi stOria, som hä r återges i en fri ö ve rsättnin g. 

Natur vetenskapern a utvcc kl ,,d cs och gavs en mera a ll män spridning un de 

16- och 1700- talen. Under dessa å rh undraden grunda des också flera akademier 

F rankrik e, F ran ska Akademin å r 1635, Vetenskapsakademin å r 1666, A ca cl emi . 

de Marin e någo t mindre än hundra å r sen are, nämli gen år 1752 . 

Ej heller marinen kunde så lund a förbli opåverka d av d en mäkti ga utvccklin <>e 1 

a v d e mänskliga idee rn a. " 

.. Di.ttills h ade de officera re som bema nn ade konungens skepp va rit grova och rå 

SJ Oman . Framemot 1750-talet fra mträdde emellertid en n y t yp av officer: de 1 

Jntellek:uell e officeren med ett bildat uppträdande, officeren som g rep s av entu 

SJas m for astronomi, geog rafi och na vigatio n. Skeppsbygga rna Övergav a lltmer d · 

rent hantverksmäss iga mecod erna oc h började också att för sin a a 1·beten använ d 

matemati ska beräknin gar. 

V id den t id då ma n i varje provins bev ittnade skapandet av reg ionala akadc 

Jlll er, h ade det va rit onormalt om ma rin en hade förbli vit o känslio- för utvcc klin o-c · 

a v d en moderna ve tenskapen. " " 

Komm endörkaptenen g reve Bigot de Mo rogues, som va r vä l bevandrad i sj0 

taknk och ba lhmk, cog JnJtlatJ vct a tt krin g sig i Bres t sam la off icerare och in o-e 1 

jörer, som delade ha ns smak och inte llektu ella sysse lsättnin o-ar. I denn a krets fö 

d es Acadcmi e de M a rin e. " 
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De arbeten som utfördes av officerarna kring Bigot de Morogues väckte upp

märksa mh et v id hovet, som bes löt a tt lå ta denna institution, som dittills förbli v it 

pr ivat, få officiell sta tus. 

Statssekreteraren i marinmini ste ri et, Rouillet , erhöll den 30 ju li 1752 konun gens 

unde rskr ift på de dokument som skapade en marin akademi va rs säte sku lle vara 

i Brest. Akademin fi ck härigenom också forme lla stadgar. Inv igningssammanträdet 

ägde rum den 31 augusti 1752. 

Det skulle föra för lå ngt att berätta hela hi sto ri en om Academie de Marin e. En 

begrän snin g till någ ra händelse r mås te ske. 

Från 1752 till 1755 levde akademin ett m ycket a kti vt liv. M en sjuårskriget som 

sedan följde min skade d ess akt iv itet. Sammanträdena bl ev alltmer sä llsynta, eft e r

som huvuddelen av akademin s medlemmar va r embarkerade p å kungens flottor. 

Parisfördraget gjorde år 1763 slut på ett kri g, so m lämnad e ma rin en bitter och 

deprimerad. 

Några å r gick inna n akademin återtog sitt arbete i regelbunden form. Det d röj

de ända till å r 1769 innan arbetet å nyo ve rkli gen igångsattes. D en 24 april d etta 

å r fick akademin n ya stadgar , som gav akademin en ny vä rdi ghet . Den b lev kung

lig, Academie roya le dc Marin e, som sin äl dre föregångare, ve tenskapsak ademin , 

Academie royale d es Sciences . Den scod hä danefter direkt und er konun gens be

skydd . D et var också då som a kademin till sitt emb lem tog ett skepp seglande för 

fulla segel och under detta devisen "Perh anc Prosunt Omnibus Artes", ("Genom 

denna fr ä mjas alla konstarter"). Denna d ev is har också bliv it den nuvarande aka

demins. 

Anda till å r 1775 upplevde Academ ie roya le de M ar ine en tid av stor aktivitet. 

Är 1773 t ex höll den inte mindre än femt io sammanträ den. Men p å nytt kom ett 

krig, denn a gång nordamer ika nska frih etskriget , och störde akademins arbeten. 

Dessa återupptogs efter freden i Versaill es , som var en revansch för Parisfördraget. 

Revolutionen, som utbröt någ ra år senare kom naturligtvis att orsaka de största 

svårigheterna i akademins li v. Ar 1793 höll s endast fem sammanträden. Den 8 

augusti samma å r a v skaffad e na tionalkon ventet alla akademier. 

I Academie royal e de Marin e hade under dess tillva ro, kort men intensiv, sam

lats eliten frå n den tidens marin: sjömän, sk eppsby ggare, läkare, astronomer och 

navigatörer. Akademin hade också i sin krets upptagit personer , som utan att 

egentligen tillhöra marin en dock v ar knutn a ti ll den på grund av- arten av deras 

a rbete . Ett antal mycket framstående a kademiledamöter var också ledamöter i 

vetenskapsakademi n. 

li.ven om In stitut de France bildades å r 1795, end ast två å r efter bes lu tet att 

avskaffa a lla akademi er, skulle d et dröja mer än hundra å r innan Academic de 

Marine rekonstruerades. 

Under hela 1800-ta lct föres log fram stående personer att akademin skulle å ter-
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upprättas. Inget a v dessa förslag ledde till något resultat. Man måste vänta ända 
till 1921. 

Dåvarande marinmm1stern , Adolphe Landry, beslöt att å teruppväcka Academi 
de Marine. Sedan han försäk rat sig om medverkan från högt uppsatta personer 
såväl inom örlogsflottan som inom handelsflottan uppn ådde han sitt mål. 

Academic de Marine rekonstruerades först som ett enskilt sällskap enligt reg
lerna i en lag från år 1901. Detta var bara en etapp. Slutligen gav en lag av den 
19 december 1926 Academic de Marine ställning som en statlig institution. Några 
månader senare gav en lag, undertecknad av marinministern Georges Leygues och 
utbildningsministern Edouard Herriot Acadcmie de Marine dess statuter. Detta 
dekfet som modifierats åtskilliga gånger utgör akademins stadgar. 

Akademin har en styrelse sammansatt av en ordförande, två vice ordförande 
en ständig sekreterare, en ställföreträdande ständig sekreterare och en sekreterare 
Styrelsen väljs för ett år i taget. 

Akademin är indelad i nio sektioner med sju ordinarie medlemmar i varje sek
tion: historiska sektionen, sektionen för juridik och administration, sektionen fö1 
ekonomi, militära sektionen, sektionen för marin materiel, sektionen för naviga 
tion, sektionen för handelsflottan, sektionen för sjösport samt den fria sektionen 

Medlemmarna i akademin uppdelas i ordinarie, korresponderande och utländsk ;c 
ledamöter. I akademin ingår 65 ordinarie (ständige sekreteraren och ständige ställ 
företrädande sekreteraren står utanför sektionerna), 24 korresponderande och 2C 
utländska ledamöter. 

Inträde i akademin sker efter val. Varje person av fransk nationalitet, kvali fi 
cerad för ett allmänt ämbete kan framföras som kandidat för ordinarie ledamot 
skap. Endast ordinarie ledamöter har rösträtt. 

Val av ordinarie och utländska ledamöter är inte definitivt förrän det har god · 
känts av republikens president. 

Academie de Marine sammanträder den andra och fjärde fredagen i varje må 
nad (fr o m oktober t o m juni) i sitt hus i Paris, 20 Avenue Emile DeschaneL 
Akademin anordnar anföranden och debatter samt publicerar avhandlingar oc 1 

utdelar belöningar. 
Akademins sammanträden är öppna utom sådana som behandlar akademins 

interna angelägenheter. 
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KOPENHAMN DEN 9 APRIL 1940 

Sedan sl utet av 1940-talct har ett omfattande arbete bedri vi ts, av det danska 
Rigsarki vet, med att sam la dokumenr som rör det tyska anfa llet mot DANMARK 

den 9 apr il 1940. 
Arbetet har helt nyligen avs lutats och bes tå r av ca 25 00 dokument. 
Huvuddragen av händelserna kring den 9 apr il är tidi ga re kända, Inre min st 

enom den svenska doktorsavhand lin gen av Carl-Axel Gemzell. 
g J årets AKTUELLT OCH HISTORISKT (Militärhistoriska Förl aget, 1973) har 
den danske riksarkivarien Joh an Hvidtfeldt skildrat anfa llet mot KOPENHAMN. 
Han har sedan 1947 arbetat med insamlin g och bearbetning av dokument som rör 
det ryska anfal let på DANMARK och har på ca 60 sidor levandegjort en av dc 
mest ödesmättade händel serna i NORDENS senare historia. o 

Då den tyske marinchefen Amiral Reader 1939 di skuterade plan erna pa ett an
fa ll mot NORGE ingick inga direkta akt ioner mot DANMARK. Hitler och Gö
ring in sisterade dock på ett anfall mot KOPENHAMN, f rån januari 1940 beteck
nat WESEROBUNG SOD. 

Amiral Rolf Carls, chef för den tyska öste rsjömarinen, hade dock redan 1938, 
påverkad av marin st rategen Wolfgang Wegener, givi t uttryck_ för uppfat~nin gen 
att man borde skaffa stödjepunkter i NORGE och att detta kravde ett besat tand e 

av DANMARK. 
In te förrän i mars 1940 blev det emellert id beslutat att KOPENHAMN och 

hela DANMARK skull e besättas. 
H ela planläggningen av anfa ll et mot KOPENHAMN känneteck nas av nästan 

otrolig opt imism och en stark tro på brister i D anmarks beredskap. 
Kuppanfallet skulle utföras av en förstärkt infanteribata ljon , som skull e land

sä ttas i KOPENHAMNS hamn från ett ä ldre transportfartyg (något av en "Tro
jansk häst"), ursprungli gen ett passagerarfartyg. 

De planläggande cheferna måste ha haft ofattbart dåliga unde~6ttelser om 
KOPENHAMNS försvar eller va rit övertygad e om a tt man med frackhet skull e 
kunna lyckas. Käl lorna ger in te direkt svar på v ilket som var fal let. . 

Planläoonin oe n före gicks vå ren 1940 av rekognoseringar. Tyska office rare be-
"" b 

sökte Langelinie, Kastellet och andra vikt iga platser för att kontrollera kuppens 
genomförbarhet. 

Det mest anmä rknin gsvärda är att al la uppl ysningar skaffades ge nom öppna 
källor och besök " på platsen". Något egen tligt underrättelseunderlag från heml iga 
källor fann s inte och något förräd eri va r det inte fråga om. 

Ilastningen i TRA VEMOND E, färden genom STORA BALT, norr om SJAL
LAND, genom ORESUND och nord ifrån förbi MIDDELGRUN DS fon . nll 
Langelini e i KOPENHAMN sk ildras mycket detaljerat av Hvidtfeldt. En hattre 
beredskap på den danska sidan sk ulle ha givit goda möj ligheter att tidi gt upptäcka 
och omintetgöra hela företaget . 

Brister i ordergiv ning, missförstånd (oklara order och meddelanden) och "blå-
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ögdhet" hos ansvari ga chefer iland utgör förklarin gar till att företaget lyckad e~. 
Gamla motsättningar mellan ledand e politiker och mi litära chefer samt mell an 
försvarsg renarna had e starkt bidragi r till "förvirringen". 

Bättre beredskap och större initi a ti vkraft hos fö rbands- och fartygschefer p. 
bevak ningsbåtar, ör logsfartyg och kustarti ll eribatter ier skulle dock utan tveka, 
hindrat kuppens genomföran de. 

Hvidfeldt ger svar på många frågor: 
Varför skör inte kustarti lleribatterierna? 

- Hur kunde inseglin gen genom minfä lten ske? 
- Varför fick landsti gningen ske os tört ? 
Bakom de mi litära chefernas agerande ligger också de ledande politikernas in 

ställning till ett militärt försvar. H vidtfeldt berör även denna fråga. 
Var och en som är intresserad av eller har ansvar för operativ pl a nläggnin ~. 

och beredskap bör läsa årets utgåva av AKTUELLT OCH HISTORISKT. 
Årsboken innehåller också en redogörelse för och analys av svensk luftförsvars 

doktorin under mellankrigst iden. 
Docent Böhme ger här en intressant inblick i den militärteoretiska debattei 

k ring luftförsvarets utformning. 
I ytterli gare avsnitt redovisas den svenska bedömnin gen av POLENS militä r< 

resurser om möj ligheter under 1930-talet samt verksamheten v id Genera lstaben ~ 
Krigshistoriska avdelnin g fram till år 1917. 

Årets AKTUELLT OCH HISTORISKT utgör ett värdefullt tillskott till vår 
militärhistOriska litteraturflora. 

Hake 
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Notiser från nar och fjärran 

Belgien 

De nya fregatterna 
~e fyra fregatte r, som f n ä r under byggnad, har fått namnen "Westhindcr " , 

Westd1ep, "Wandelaar" och "Wielingen". 

(Marine Rundschau, maj/ 73 ) 

Frankrike 

Sjösättning av nya fartyg 
Den l. ju,~i sjösattes i ~orient två fartyg för den f ransk a flottan , dels den stora 
fregatten Duguat-Trouin", dels kor ve tten (av iso på frans ka) " d 'Esrienne d 'O " D r · ·· d rves . .. en orstna~,1n a är den andra enheten i en 3-serie av 5.000 rons fregatter, varav 
forstl111gen, Tourvt!l e", f n genomgår sin f ullbordan vid varve t i Loriene och den 
tredJe,. som skall få namnet " de Grasse" väntas komma i sjön nästa å r. Korvetten 
" d'Esnenne d 'O.rves" är den första i den första 4-ser ien i en slutli g se ri e av 14 
enheter. 

(F ackpress) 

NATO 
Nytt ständigt fartygsförband uppsatt 
Ett andra stående fartygsförband inom NATO uppra·· rtades Il · · o ·· 1· . n1aJ L ar , nam t&en s: ANA ~FORCHA~ (Standi t~ g Nava l Force Channe l) bes tående av min svep:rc 
fran .belgtska, nederlandska, våsttyska och brittiska marinerna. Förband ers för ste 
chef ar den belgiske kommendörk aprenen F. J. van Begin . Operationsområder skal l 
vara E ~~ gels.k a Kanalen med närmast angränsa nde farvatten och uppgifterna att 
svara for m1nfnh eten inom dessa vatten. 

Tidigare ständigt NATO-förband är STANAVFORLANT 5 8 · ! f o . . . .. . .. o , - Jagare regattcr 
och pa senare nd forsoksvis aven ubatar och trängfartyg, för östra Atlanten, v ilket 
startade sin verksamhet i januari 1968. Härutöver bör er inras om det i Medel
have.r ve rksamma beredskapsförban det NAVOCFORMED (Naval On Call fotc 
Mednerranean), likaså sammansatt av jagare och/e ll er fregatter, vilket bildades 
ap nl 19~0 och som samlas 1-2 gånger å rligen för övningar samt däruröver v id 
behov v1d skä~pning av läger. 

(Fackpress) 
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Portugal 

Nya fregatter 
Som tidigare med delars har Portugal vid span ska varv beställt fyra ytterligare 
fregatter av "Courinho"-klassen. Den första av dessa sjösattes i mars vid örlogs
varvet i Fe rrol och fick namn et "Bapri sta de Andradc". D e övriga tre skall få 
namnen " Alfonso Cerqucria", "Joao Roby" och "Oliv eira c Carmo". När dessa 
fyra är fä rdi ga, vilket beräknas 1975, kom mer Portuga l att d isponera ö ver rio 

111oderna fregatter. 
(Mari ne News juni 1973) 

Spanien 

F ortsatt modernisering av spanska flottan 
Den första av de fem robotfregatter av amerikanska typen "B rookes", v ilka byg
gas på spanska varv med amerikanskt teknisk t bistånd , genomgår f n sina prov 
turer enli gt uppgift med utOmord entligt goda res tdtat. Farty get heter "Baleares" 
och dess fyra syskon skall få nam nen "Andalucia", " Cata li na" , "Asturias" och 
"Estremadura ", v ilka vänras färdi gsrä llas fram till 1975. Vidare har första en heten 
i en fyrafa rtygsse rie ubå tar av den fran ska 'DaphnC' '-klassen trätt i tjänst, "Del
fin " medan "Tonina" och "Marsopa" f n går provturer och "Narva l" ännu icke 
sjösatts. Aven dessa byggs på spanska varv. En spansk flottplan gällande fram 
till 1980 fö r fl ottans nybyggnader upptar: en lätt kryssare, tre roborjagare, rio 
korvetter , två ytte rli ga re ubåtar, sex motortorped-/ robotbårar på 400 ton av väst
rysk konstruk tion sam t tre trängfartyg. V idare in går ett antal landstignin gsfartyg 
och förn yelse av marink årens vapenurrustning. 

(Fackpress) 

Storbritannien 

Namn på nya fattyg 
De hittills beställda fregatterna a v Typ e 21 får namnen: " Amazon", "Act i ve", 
"Ante lope", "Ambuscade", "Alacrity", "Ardent" och "Avenger". Av dessa är de 
tre förs tn ämnda sjösatta och den första, " Amazon" , torde snart komma i tjänst. 
Den för sta enheten av " through-deck-crui ser", den beslutade " mini"-hangarfartygs
typen som skall i fram ti den ersä tta de stora han garfartygen, blir "Invincible". 
Den sjunde aromdrivna attackubåten (Fleet -submarines), "Swiftsur e", inträdd e i 
tjänst 17. apr il. 

(Fackpress) 
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