


• 
Utdrag l\r Sjöhistoriska Samfundets stadgar: 

§ I . Sjöhistoriska Samfundet har till UI?pgift 'att bidraga till utforskandet av 

sjöhistorien,' i första hand den svenska, i alla dess sammanhang och former. 

För detta ändamål skall samfundet i mån , av tillgångar bl. a. 

a) utgiva vetenskapliga under~ökningar inom samfundets forskningsområde, med

delanden från samfundet, etc., samt publicera historiska ' urkunder; 

b) söka inom akademiska och andra forskarkretsar väcka ökad förståelse för och 

vidgad kontakt med sjöhistoriska arbetsuppgifter; 

c) genom föredrag, diskussioner m. m. stödja samarbetet mellan sjöhistoriskt 

intresserade; 

d) samarbeta med utländska, i första hand nordiska och baltiska samfund med 

likartade syften; 

e) verka för förbättr ade möjligheter att inom landet tidsenligt tillvarataga äldre 

marina föremål. 

§ 2. Envar välfrejdad person kan vmna inträde såsom medlem i samfundet. 

Medlemskap kan ock vinnas ,av institutioner eller föreningar, . ävensom utländ

ska medborgare. 

StäQdig medlem betalar till samfundet en gång för alla ett belopp av minst 

150: - kronor. 

Arligt betalande medlem erlägger till samfundet en årsavgift av 10: - kronor, 

dock att person under 25 år må erlägga halv avgift. 

Till hedersledamot kan samfundet ' vid årsmöte på förslag av styrelsen kåUa 

person, som inlagt synnerlig förtjänst om samfundets syften. 

Medlemskap i samfundet vinnes enklast genom insättande av medlemsav

giften (för årsbetalande' 10: - kr.; för ständiga minst ISO: - kr.) på Samfundets 

postgirokonto n:r 1;$6519. Samf~ndets adress är: c/oFöreningen Sveriges Flotta, 

Birgerjarlsgatan 18, Stockholni. 

Samfundets, medlemmar kunna ' hos Föreningen Sveriges Flottas expedition, 

rekvirera »SvensKsund' 1790'-':'1940. En minnesbok utarbetad av Försvarsstabens 

, krigshistoriska avdelning» till ett nedsatt pris av kr. 4:-. Samfundets me,dlemmar 

kunna dessutom vid direkt rekvisition erhålla »Korvetten Carlskronas sista resa') 

av Otto Sylvan till ett nedsatt pris av 6:- kr. Den av samfundet utgivna 

minnesskriften »Slaget vid Femern 1644 ' 3/,0 1944», ,utarbetad av- Försvarsstabens 

krigshistoriska avdelning, kan rekvireras hos Göteborgs sjöfartsmuseums förlag. 
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Georg Christian de Frese och sjötåget 1790 

Av Fil. Dr. wilhelm Odelberg 

Hösten 1789 och våren 1790 innebar för den svenska roende flottan 
eller som den officiellt kallades Armens flotta en ansvällning utan mot
stycke. Efter det allvarliga nederlag som den ryska skärgårdsflottan den 
24 augusti 1789 tillfogat den svenska under befäl av Carl August Ehren
svärd blev det nödvändigt att väsentligt utöka fartygsbeståndet om nästa 
års kampanj skulle ha utsikt att leda till ett för Sverige tillfredsställande 
resultat. Mannen bakom verket blev överste Mikael Anckarsvärd. 

Ehuru från början varm anhängare av Gustav III hade Anckarsvärd 
småningom glidit in i kretsen av oppositionsmännen mot dennes krigspoli
tik, mot vars följder han energiskt varnat i sin egenskap av chef för Svea
borgseskadern av Armens flotta. Under den första krigssommaren började 
konungen också allvarligt betvivla Anckarsvärds lojalitet och senare då 
han övertygats om att denne varit invecklad i samma konspirativa verk
samhet som Anjala-männen lät han hämta Anckarsvärd från Sveaborg 
och hålla honom fängslad på Drottningholm i avvaktan på närmare un
dersökning. Emellertid lyckades Anckarsvärd fritaga sig från de allvarliga 
beskyllningarna och Gustav III, som väl kände dennes stora duglighet och 
kapacitet, icke blott frigav Anckarsvärd utan gjorde honom på försom
maren 1789 till generaladjutant med särskild uppgift att leda utbyggna
den av den roende flottan. Till stor del måste Anckarsvärds energiska, 
administrativa arbete tillskrivas förtjänsten av att den svenska skärgårds
flottan under det följande året kunde göra en så god insats. Men hur 
gagnrik än Anckarsvärds insats var och hur energiskt han än arbetade på 
att skapa ett slagkraftigt sjövapen åt Gustav III, förblev han utan tvivel 
starkt kritisk mot konungens politik. Konungen var väl medveten om 
detta och föredrog att våren 1790 själv överta befälet på skärgårdsflottan 
hellre än att ställa denna under i hans tycke för offensiv krigföring mindre 
lämpliga befälhavare såsom Ehrensvärd eller Anckarsvärd. Den senare 
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kände trots sin rehabilitering något av Konungens misstroende och sparade 
i fortsättningen ännu mindre på sin kritik av kriget, vilket nogsamt be
lyses av hans brev till olika korrespondenter. »Man kanske ogillar ända
målet men man vårdar ändå sin hantverkarheder» hade C. A. Ehrensvärd 
en gång skrivit appropå Gustav III:s anfall på Ryssland och yttrandet 
gäller utan tvivel icke blott Ehrensvärd utan även åtskilliga lägre befatt
ningshavare. Med bitterhet i sinnet utförde många officerare lojalt och 
plikttroget sin tjänst. 

Ehuru avkopplad från den rent operativa tjänsten höll emellertid 
Anckarsvärd en god kontakt med sina vänner och förutvarande under
lydande inom skärgårdsflottan. En av dessa korrespondenter var Anckar
svärds adjutant, stabskaptenen Johan Georg af Sillen, vars redogörelse för 
sina upplevelser under 1790 års sjötåg med skärgårdsflottan utgivits under 
titeln »En månad på Amphion». Sillen som större delen av tiden vistades 
i Gustav III:s omedelbara närhet var kritisk mot konungen och andan i 
hans berättelse är insinuant, ett skrivsätt som den unge officeren knappast 
kunnat tillåta sig, om han ej vetat att han i Anckarsvärd haft en menings
frände. Emellertid avbröts Sillens berättelse den 16 juni då han som adju
tant hos överste Sidney Smith förlorade ett öga och vänstra armen under 
en attack vid Trångsund i Viborgska viken. 

En underton av kritik mot konungen, ehuru uttryckssättet är betydligt 
återhållsammare än af Sillens, kännetecknar också Georg Christian de 
Freses brev till Anckarsvärd, vilka hittills obegagnade av forskningen legat 
i Ericsbergsarkivets omfångsrika och värdefulla autografsamiing. De Frese 
hade sedan Ehrensvärd i missmod lämnat skärgårdsflottan fört befälet på 
denna och då i början av maj 1790 konungen officiellt övertog chefskapet 
förordnade han samtidigt de Frese till flaggmajor, vilket var benämningen 
på stabschefen inom detta vapenslag. Bakom sig hade de Frese en lång och 
hedrande karriär. Bland de många svenska sjöofficerare som tjänstgjort 
på franska flottan under amerikanska kriget hade de Frese fått särskilt 
vitsord för duglighet. Till en början såg han i sina brev till Anckarsvärd 
tämligen ljust på situationen. Attacken på Fredrikshamn den 15 maj hade 
slutat med att svenskarna rivit upp den där stationerade ryska skärgårds
eskadern och de Frese sparade inte på superlativerna för Anckarsvärd: 
»Huru gladeligt detta tillfälle varit för oss kan min Bror visst gissa. Den 
hurtighet och det verkeliga mod som alla, men i synnerhet kanonsluparna 
haft tillfälle visa, är så utmärkt att det förtjänar allt beröm» skrev han 
följande dag. 
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Helt andra tongångar höres emellertid i den långa redogörelse som de 
Frese sände sin korrespondent den 7 juli fyra dagar efter flottornas ut
brytning ur Viborgska viken och två dagar före det andra slaget vid 
Svensksund. Det är nu en deprimerad och trött skribent som för pennan i 
en skrivelse som för övrigt bär alla spår av att ha tillkommit under hast 
och oro. Rapporten är emellertid av stort intresse framför allt därigenom 
att, den ger en viss inblick i planläggningen av utbrytningen särskilt gäl
lande vilka enheter som skulle leda utseglingen. Ä ven beträffande flera 
detaljer i utbrytningens förlopp ger de Frese nytt källmaterial, vilket är 
desto värdefullare som de skildringar vi äger av det dramatiska förloppet 
i flera fall utgöres av memoarer, vilka författats på mer eller mindre långt 
avstånd i tiden från händelserna. De reflexioner de Frese framför i an
slutning till skärgårdsflottans läge är också av stor vikt för att bedöma 
bakgrunden till det byte av stabschef som konungen företog kort före 
slaget vid Svensksund den 9 juli. 

»Vi kunna ej länge undgå att bliva antingen attackerade eller inne
stängda ånyo» skrev de Frese, »ty så mästare i sjön som fienden är, kan 
man ej förmoda något gott.» Efter att ha missmodigt redogjort för styrke
förhållandena på svensk och rysk sida sammanfattade flaggmajoren: 
»Svensksund är ej att hålla, men man vill så hava det.» Härmed uppen
barar de Frese fullkomligt meningsmotsättningen mellan honom och ko
nungen. I sekreteraren J. A. Ehrenströms memoarer, vilka såsom den ut
förligaste berättande källan om dessa händelser måste särskilt beaktas, 
ehuru den på åtskilliga punkter icke tål en strängt genomförd källkritik, 
skulle denna åsikt delats av de flesta brigadcheferna. Enligt en uppgift 
av Carl Olof Cronstedt, den officer med vilken konungen ersatte de Frese 
som flaggmajor skulle han den 8 juli om natten ha fått order att komma 
till konungen och enligt formuleringen i det bevarade orderbrevet »följa 
honom i anseende till Freses sjuklighet». En annan samtida uppgift - den 
officiella kommunikens - meddelar också att Cronstedt »som under 
överste Freses sjukdom» varit stabschef gjort en rekognosering tillsam
mans med konungen. Får man tro Ehrenströms minnesanteckningar skulle 
emellertid de Freses omtalade sjukdom mera varit formell än reell. Den 
dramatiska situationen tecknas sålunda, att de Frese tidigt på morgonen 
den 9 juli störtar in i kavaljersalongen på kungliga skonerten Amphion 
och väcker de närvarande med orden att »fienden är över huvudet på 
oss». Han blir hänvisad till konungen, som genast låter kalla till sig de 
högre förbandscheferna inom skärgårdsflottan. Han vänder sig så till de 



6 

Frese med orden: »Ni är sjuk de Frese och uttröttad. Jag befriar Eder 
idag från den skyldigheten att tjänstgöra hos mig som flaggkapten. Jag 
utser Cronstedt härtill. Skicka efter honom.» Ehrenström kommenterade, 
att händelsen var »ett dunderslag för de Frese, som bar själv till Cronstedt 
konungens ordre» . I den fortlöpande korrespondensen med Anckarsvärd 
hävdar emellertid de Frese drygt en månad efter slaget att han själv utbett 
sig att få slippa tjänstgöra som stabschef. »Tvenne månaders oupphörlig 
fatigue, nattvak och bekymmer» hade gjort de Frese »mer än sjuk» och 
det var honom nu en glädje att se Cronstedt »hedrad och avancerad» för 
den andel denne haft i segern. Det kan alltså diskuteras huruvida de 
Frese - frivilligt eller mot sin vilja blivit remplacerad som flaggmajor 
före slaget. Egentligen är det bara Ehrenströms uttryck att den kungliga 
ordern innebar »ett dunderslag» för de Frese som kan tyda på att bytet 
skett ofrivilligt från den förutvarande flaggmajorens sida. Vad man med 
bestämdhet kan sluta sig till av källmaterialet är att de Frese före slaget 
varit deprimerad och pessimistisk till sinnes, vilket naturligtvis icke und
gått konungen. Samtidigt var han en motståndare till konungens plan att 
stanna i Svensksundställningen - enligt berättande källor skulle de flesta 
av de högre befälhavarna ha velat söka skydd under fästningen Svartholm. 
Konsekvensen av detta blev emellertid att Gustav III måste ha funnit 
de Frese olämplig att vara stabschef i den stundande drabbningen och 
ersatt honom med en friskare kraft. Antingen nu detta skett frivilligt eller 
ofrivilligt från de Freses sida är det emellertid helt naturligt att bytet 
skedde under pretexten sjukdom. Det föll sig ju svårt att inte ange någon 
orsak till en så iögonenfallande åtgärd. Det kunde ju näppeligen officiellt 
förklaras att de Frese på grund av sin pessimistiska syn på läget och sin 
ovilja att axla det med den omedelbart förestående operationen förenade 
ansvaret blivit tillfälligt suspenderad som flaggmajor. Ur strängt käll
kritisk synpunkt kan man givetvis uteslutande fästa sig vid de samtida 
dokumentens vittnesbörd och i så fall blir resultatet att de Frese verkligen 
varit sjuk, dvs. fysiskt oförmögen att leda stabsarbetet. Att sjukdomen 
emellertid inte varit av det allvarligaste slaget framgår dock av ett ur
säktande brev från de Frese till konungen den 10 juli då segern redan låg 
i svenskarnas händer. Han hade med sin slup blivit avskuren från den 
svenska sty;kan och legat bakom en holme åtskilliga timmar innan han 
kunnat ta sig fram. »Vid min ankomst blev jag häpen», skrev han, »och 
kunde ej tro mina ögon. J ag har olyckligtvis haft för liten del i detta. 
Min sjukdom, min inquietude och fiendens verkliga styrka gjorde mig 
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häpen. Eders Kungl. Maj:t av vanlig nåd förlåte mig detta.» Detta akt
stycke bestyrker knappast att de Frese varit ur stånd att göra tjänst, men 
det rimmar också väl med rapporten till Anckarsvärd av den 7 juli, från
sett att där inte nämnes något om sjukdom. Det sannolikaste torde sålunda 
vara att de Frese blivit permitterad på grund av sin defaitistiska inställ
ning, vari givetvis kan ingå ett visst mått av överansträngning, men att 
detta förhållande i både konungens och de Freses intresse doldes bakom 
rubriken sjukdom. Då slaget mot de Freses förmodan slutade med en 
svensk framgång hade han ju intet intresse av att framhålla sin tidigare 
pessimistiska inställning utan fastmer av att framhålla sjukdom som det 
bärande motivet till att han ej fått tillfälle att vara stabschef då svenska 
skärgårdsvapnet vann sin största seger. 

De Freses rapport till Anckarsvärd av den 7 juli 1790 återges här nedan 
in extenso. Stavningen har normaliserats, icke minst på grund av att skri
velsen är så hastigt hopkommen, att ortografin blivit i hög grad lidande. 
Den i brevet nämnda kartskissen har tyvärr icke kunnat återfinnas. 

S.H.T. 

Lyckan är visst icke varaktig och vår varade en kort stund. Vår avgång här
ifrån till Pitkepas hade jag det nöjet berätta. Tiden har sedan varit dels otillräcke
lig dels så tillstängd att jag ej hunnit och ej kunnat skriva. De resonnementer 
som före gin go innan vår avresa från Pitkepas voro för vidlyftige att berätta. Jag 
vet ej vem som ingav oss det rådet och det är ej värt att utleta. Tiden visar allt. 
Att örlogsflottan hade batalj, att vi voro åskådare därav, och även till en liten 
del däri deltogo, är bekant. örlogsflottan fick sedan sin andra och tredje batalj, 
allt odeciderat, och måste sluteligen retirera sig inom grunden i Viborgs vik. Jag 
vill tro det mera var för att ej lämna konungen med skärgårdsflottan i Björkö 
sund, där han kunde vara echapperad, än för att sauvera sig själva. Ryska styrkan 
lade sig genast utanför kombinerad. Den tillväxte genom den tid vi gåvo dem 
medelst en debarkering mellan Viborg och Petersburg. Den fick ännu mera tid 
att sätta sig i ordning och taga alla möjeliga steg för att instänga oss medelst 
en attack på Trångsund, som misslyckades, ty det var av naturen och läget omöje
ligt att forcera. Några gamla pråmar emellan trenne starka batterier inom över
och undervattensgrund, som sträckte sig 3000 alnar ut, och lämnade ej rum för 
mer än högst trenne kanonslupar att approchera. Sidoattackerne för att tournera 
voro ej lättare, smala trånga sund, befäste med batterier i myckenhet. Desse åter 
flankerade av gamla, svåra galärer gjorde den högra mycket äventyrlig. Där kom
menderade överste Sidney Smith med fyra kanonslupar och 200 man garden till 
debarkering. De togo första batteriet bestående av trenne kanoner med föga för
lust. Vid det andra blevo de tillbakadrevne och förlorade 65 man. Den till vänster 
kommenderade Hjelmstierna, i fronten Törning, som lovade bränna upp dem. 
Desse sistnämnde kunde ej för en kontinuerlig storms skull börja på en gång med 



8 

den högra, som var under lä land. Någon, som trodde attacken vara möjelig, talade 
mycket därom. Jag utverkade Konungens ord att Törning utan signal, när han 
fant det möjeligt, skulle få börja. Han lyfte en timma därefter, lopp in på 
grundena mitt för pråmarne, men kom ej närmare än på 2000 alnar eller mer, 
nödgades vända för blåsten utan att skjuta, som satte honom på grundena och 
måste själv rapportera Konungen omöjeligheten. Vi hade fyra fregatter av örlogs
flottan, som var inne med oss däri viken, väl driva med bredsidan mot pråmen, 
men grunden a hindrade sådant. Änteligen gjorde ryska örlogsflottan en rörelse, 
som lät oss frukta det Hertigen kunde bliva attackerad och några skepp bryta 
genom linjen samt instänga oss in i Viborgs hamn, varpå Konungen befalt det 
flottan, alla, skulle gå till Björkö norra udde. Då voro redan 800 man embarke
rade, som varit i land. Deras debarkering och rembarkeringsställe var vid Koivisto 
kyrka och under det de boro vid Viborg försvarades debarkeringsstället av Stedingk 
med Styrbjörn, Norden, Torborg och Ingeborg samt 15 kanonslupar. Allt detta 
skedde emellan den 6 och den 20 [juni]. Sedan den dagen kontinuera beständigt 
VSV och västlig vind med beständig storm. Ryssarne flytta sig mellan grundena, 
utprickade alla ställen och väntade endast momenten då vi skulle gå, Skärgårds
flottan preparerades i Kronstadt, Viborg och Fredrikshamn. En del låg sedan 
den 25 vid Murila endast för att hindra oss att ej med stiltje kunna avgå den 
vägen. Vi hindrades även häruti av vår stora transport, utgörande över 80 fartyg. 
Med kultje kunde vi ej gå, då attackerade fregatterne oss. Stillt fingo vi aldrig 
och i det fallet måste konvojen lämnas. Örlogsflottan var indeciv. Ibland ville de 
bryta igenom linjen, ibland åter löpa genom Björkö sund ut på södra ändan. Her
tigen gjorde ett project att kombinerande utgå. Vi sågo klarligen att utan en 
stor förlust kunde det aldrig avlöpa. Den hade kunnat bliva dräglig, om ej oför
utsedde olyckor tillstött, vilka nu skola berättas. 

Konungen hade föresatt sig att med första NO vind utgå. Den började blåsa 
den 2 vid middagstiden. På stunden visade sig från SO inloppet av Björkö en 
rysk eskader, som lopp inne åt landet. Konungen mötte densamma själv med de 
stora fartyg och med 90 kanonslupar och jollar under Hjelmstierna. Denna senare 
jämte Leijonancker utgörandes 3 O kanonslupar och jollar ockuperade denna skär
gårdsflotta, som Hjelmstierna säger utgjorde minst 8 O segel, varibland många 
stora. De ockuperade dem i fjärde timman. Den flottan var kommenderad ay 
Prins Nassau, menar man. Konungen beslutade då i en hast, att som vinden var 
NO eller ONO skulle vi medan Hjelmstierna ockuperade Prins Nassau hela 
eskadern så örlogsflottan som skärgårdsflottan utgå vanliga Viborgska farvattnet 
åt Vidskär. Under det Konungen gick ned till Koivisto kyrka för att möta 
Prins Nassau, blev jag kommenderad vid Norra udden med 40 fartyg för att 
passa på dem som till äventyrs kunde utkomma från Viborg. Emellertid var 
Anckarheim hos Konungen. Vi undrade storligen att, sedan vi aventuerat oss 
ända till Björkö för att träffa Prins Nassau, vi just när han kommer, skulle 
gå undan, men Sidney Smith förde Konungens orders härom och de vora orygge
liga. Vår plan för att utgå och dispositionerna därtill voro sådane som tabellen 
utvisar. Skärgårdsflottan lade ut från Björkö sund den 2 om natten. Alla trans
porter och hästskutor, fouragefartyg etc. etc. lade sig mellan örlogsflottan och 
landet och skärgårdseskadern i förut skriven ordning, ävenlunda för topp och 
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tackel långs örlogsflottans linje för att komma med täten i höjd med flottans 
högra flygel. Den 3 kl Yz 8 om morgonen ankrade skärgårdsflottan, emedan 
örlogsflottan ännu ej börjat röra sig, och som Hertigen deciderat att låta sin 
vänstra flygel börja bryta igenom och hela flottan därigenom kom att lyfta i en 
succesiv ordning, som gick långsamt, lågo vi till ankars tills vi kunde intaga våra 
ställen. Jag nödgades göra flera ändringar med divisionerne som utgjorde avant
och arriärgardet av den orsak att Hjelmstierna och Leijonancker ännu lågo i 
Björkö sund, att Törning lovat uppbränna fyra linjeskepp på ryssarn·es högra 
flygel, vid vilken attack Smith med Toll och Jönssons divisioner gjorde på nämnde 
fyra skepp även attack. Varken den ena eller den andra verkade något. För min 
del hade jag storligen önskat få bibehålla var och en på sitt anbefalta ställe. Genom 
detta retardement som örlogsflottan förorsakade samlades likväl Törnings, Malm
borgs och Leijonanckers divisioner vid täten av vår skärgårdsflotta. Malmborg 
hade fått genom Hertigens itererade begäran hos Kungl. Maj:t orders att i täten 
för örlogsflottan bryta igenom där de 5 ryska linjeskeppen voro embosserade. 
Ehuru jag tyckte det var hårt att låta kanonslupar emottaga första salvan, var 
det intet att ändra. Malmborg lade sig på andra linjen framom för Tapperheten 
[Dristigheten], förd av Puke. Ryska skeppens läge var så fördelaktigt mellan 
grunden som möjeligt nånsin vara kan. Närmast landet lågot tvenne skärgårds
fregatter, mycket grundgående. Dessa hindrade i synnerhet skärgårdsflottans ut
gång, varföre jag begärde så vida få ändra rengeringen att Styrbjörn och N orden 
skulle i täten samfällt med kanonsluparne få attackera dessa tvenne fregatter, som 
voro en sort flatbottnade små pråmar av 16 st. svåra kanoner, starka grova sidor 
och på halvdäck eller akter ner, en svår mörsare. 

På detta sätt lyfte vi ankar kl. 8. Styrbjörn och Tapperheten [Dristigheten] 
började elden och kanonslupsdivisionerne följde därpå uti gord ordning. Jag måste 
tillstå med glädje, att Stendingk och Olander manövrerade väl. Det blåste för starkt, 
vinden undan förlig så att de ej kunde giva fienden mer än tvenne lag vardera. 
Emellertid lade de genast kryssmasten överbord på den ena fregatten. Detta tys
tade väl icke vår fiende, som var synnerligen katig. Galärernas och transportens 
passage kom nu i sin tur. De kunde icke stort skjuta utan saken var att forcera 
sig igenom. Allt gick i fullkomlig god ordning hos båda flottorne och 'l3 delar 
så av den ena som den andra voro värsta passagen redan förbi, när en svensk stor 
brännare från örlogsflottan utan orders trodde sig göra väl att sätta eld på ett 
av de skepp som boucherade passagen. Chefen och styrman gick för hastigt där
ifrån. Brännaren lovade upp av sig själv. Skeppet Lovisa Ulrica sökte passera ho
nom i lovart, nödgades hålla i lä, fattade eld och tände på fregatten Zemire. Genom 
denna olycka nödgades flera skepp av örlogsflottan kupera vår linje för att ej 
fatta eld och vi däremot så med galärer som transportfartyg vika undan för dem. 
Vi nödgades passera över ett grund, som vi bort lämna om babord, endast för 
Hedvig Elisabeth Charlotta, som stannade vid Grillen. De skepp som där stan
nade vet jag annars visst ej namnen på, men 3 voro de visst. Flera galärer stannade 
även. Största delen hjälpte sig av, men Upsala hade fått grundskott, flera å rad. 
Vi bärgade besättningen och galären sjönk. Till denna stund voro vi ännu i 
tämlig ordning - sedan vi hunnit retablera vår linje - men som det blåste täm
meligen hårt, seglade örlogsflottan alldeles ifrån oss samt lämndade vår vänstra 
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flank öppen för hela ryska flottan. Vi voro nu passerade Vidskär då trenne fre
gatter posterade vid Pitkepas föllo in i vår svaga linjes högra flank och ett linje
skepp i den vänstra. örlogsflottan var långt för ut. Vi blevo då disperserade och 
5 galärer nödgades stryka. Tvenne hade förut sjunkit. Som jag hade varit nöd
sakad kommendera Styrbjörn och Norden i avantgardet, hade Kungl. Maj:t expres
sement befallt att 3 a 4 fregatter skulle appuera kön av vår flotta och sedan hålla 
vår högra flank ledig medan vi jämt cotoyerade örlogslinjen. Desse orders förde 
överste Smith till Hertigen, men genom den olyckeliga elden blev passagen stop
pad och detta arrangement förmodeligen till intet. Sedan de omnämnde fregatter 
från Pitkepas kuperat vår linje, blev skärgårdsflottan naturligtvis delt i tvenne 
delar, varav en del sökte sig in åt Aspö och den eftersta in vid Itakivi och Hopar. 
Flera kanonjollar sjönko av hård sjögång. Kanonsluparna bärgade sig väl. 

Konungen kom kl. 7 om morgonen ombord på Seraphimsorden. När vi började 
passagen genom ryska linjen vi Krosserort, obligerade vi Hans Majestät att gå i 
sin slup. Vi trodde den kunna passera längs landet, tätt under detsamma utan att 
bliva oroad, men vi bedrogo oss, ty hallstenar [läsningen osäker] hindrade oss 
den vägen, utan måste såväl slupar som större fartyg alla en väg, där druvhagel 
och kulor haglade. Konungen fick en man skjuten i sin egen slup, som var andra 
man från aktersta åran. När passagen var gjord gick Konungen åter ombord på 
Seraphimsorden. Vi sågo oss en salva men de omtalte fregatter från Pitkepas och 
skepp av linjen påträngde med den force att jag ej i moment såg allt som på 
sjön flöt borta. Ingen trodde att Konungen kunde bärgas. Jakten Colding seglade 
oss i detsamma på sidan och som det blåste starkt, hon dessutom förde läsegel och 
bramsegel, sköt hon god fart. Jag forcerade den att minska segel och obligerade 
Konungen gå dit ombord. Eskadern var nu rent ut sagt på flykten. Skärgårdsflot
tan hade aldrig mindre att slåss emot än fregatter isynnerhet Venus, som seglade 
som en brand. Konungen befallde mig gå med på Colding, som var endast förd 
aven underofficer. Vi satte segel till och jag såg att vi vunno för ut. Avantgardet 
av skärgårdsflottan med en del av corpsen följde Colding tätt efter. Vi lupo kl 7 
in till Aspö och ankrade för att få lots. Med oss voro till ankars Torborg, Inge
borg, l sjukturuma, 6 galärer och circa 40 kanonslupar jämte en hop transporter 
- Amphion och Amadis. De nödgades ankra för NNO vind, som ej tillät dem 
ligga in. Vi voro ej längre där än till kl 9 då en ny flotta visade sig, sammansatt 
av fregatter och skärgårds fartyg, minst 50, vilka alla styrde in åt Aspö. Alla våra 
fartyg så skingrade att intet motstånd var att göra. Alltid hade vi 10 a 12 fregat
ter att göra med, varmedelst alla nödgades ehuru genom mörka natten och storm, 
gå till segels. Colding och Amadis loverade sig in och lupo åt Svensksund. Alla 
de övrige gin go utom och sedan i dagningen in, dels mellan Virorna dels mellan 
Orngrunden. Törning med sin division kanonslupar låg vid Aspö och blev upp
fordrad av brigadör Slislov, men svarade honom att vänta dager och vackrare 
väder, då han vidare ville yttra sig. Hela dagen var vinden NO, ONa och OSS 
[aSa?] med revad märsegelskultje. 

Den 4, 5, och 6 samlade eskadern sig efter hand i Svensksund. Skärgårdsflottan 
har förlorat galärerna Upsala, Ekeblad, Palmstierna, som innehade Livgardet under 
Pontus Lilliehorn, som även blev tagen. Upsala och Ekeblad fin go grundskott och 
sjönko. Folket bärgades genast, men olyckeligtvis sattes de ombord på Palmstierna, 
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som stannade och blev tagen. Ehrcnpreutz, östergötland, Nordstjerneorden och 
Dalarne - de voro kommenderade av fänrikarne Ekelöf, Ritterberg, Egerström, 
Strandman, Ulner, Coyet och Claes Wrangel. Största delen blev o forcerade på 
grundena genom olyckeliga brännarne och blev o där tagne. Erik Ab. Leijonhufvud 
var på Nordstjerneorden med Nylands dragoner och Otto Armfelt på östergöt
land med Livdragoner. Av folk som sauverat sig veta vi säkert att ingen officer 
var skjuten om ej fänrik Ritterberg, om vilken det säges samt att efter honom 
kapten Tersmeden vid Gardet tagit befälet - ganska få även blesserade. Kanon
slupar hava vi förlorat 6 stycken, bland vilka vi sakna kapten Scharff med löjt
nant Silvius på en slup - Reichenbach, Dorph, Roos, v. Unge, Theel, även 6 
jollar, som mesta alla sjunkit av den starka sjögången. Besättningen är bärgad. Det 
är otroligt att då vi nödgades flera gånger med öppna galärerne och kanonsluparne 
löpa under linjeskeppen på pistolskott, sköto jämt med druvhagel från dem, och 
hela vår förlust i döda är ej mer än 3 O man in alles och samt 41 man blesserade på 
hela eskadern medberäknat alla bärgade skutor och transporter. Minsta båtar voro 
lika exponerade som alla andra fartyg ty alla måste vi en väg fram. Sjukturumor 
äro bärgade jämte en mängd hästskutor. Jakten Aurora, på vilken överste Smith 
var, blev skjuten i sank. Han förtjänte det, ty han lopp alltid under linjeskeppens 
kanoner med henne och vid attacken med kanonsluparne gick han i täten med 
Aurora, som ingen kanon hade, varigenom även den stora olyckan hände Sillen 
att bliva blesserad i arm och öga samt av samma skott, Lilliehorn blesserad i örat. 
Vid affären i Viborgs vik där inne uti en smal ränna, kanonsluparne en och en 
framträngde och Aurora i täten fick det tredje skott från fältstycken på 200 
alnar, som gjorde denna olycka. Smith är bärgad - det är eljest en flink och 
hurtig man - har connaissancer och mycket hardie. 

Vår förlust är icke att räkna mot örlogsflottans. Jag känner ej deras ännu med 
säkerhet, ty jag har en gång ej velat fråga därefter. Ryssarne hade mästerligen 
preparerat sig att oss emottaga. Långt inne i deras skärgård låg 40 a 5 O skär
gårdsfartyg som destinerade att uppsnappa vad av oss kunde sauveras in i skären, 
men då vi detta observerade, höllo vi till sjöss med forcerad vind, varigenom så 
många hade den lyckan undslippa. Styrbjörn har fem från akter demonterade av 
egna kanoners häftiga rörelse, ehuru han ej sköt över 10 il 12 skott med var. 
Stedingk säger att endast för kanonernas lätthet och korthets skull är det ett 
fartyg som uti en längre kanonad deshonorerar en chef. Likaså är det med slu
parne, som föra 36-pundiga kanoner. De måste repareras mellan vart skott och 
de exalerar slupen efter 12 [lO?] il 12 skott. Ju tyngre kanon är både på slupar 
och i synnerhet på jollar desto makeligare är rekylen och slupen står längre emot. 
Det är med teori enligt och praktiken visar det alla dagar. Jag menar ingen god 
har ingivit dem att minska tyngden på kanonerne. De bästa kanoner i eskaderna 
äro galärernas gamla 24-pundiga. De borde vara på bättre fartyg. 

Jag hinner ej skriva detta rent. Hoppas med Bror av vanlig godhet excuserar 
mig som så slarvar. Jag har även gjort en espece karta över vår ställning under 
blockeringen och utgången, som medföljer. Den är i största hast på fri hand gjord 
och följakteligen felaktig i anseende till landens läge, men ställningen var unge
färligen så. Alla kamrater må väl och bedja oändeligen hälsa. 

Vi kunna ej länge undgå att bliva antingen attackerade eller instängda ånyo, 
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ty så mästare i sjön som fienden är, kan man ej förmoda något gott. Vi äro väl 
här nu 100 kanonslupar, 55 jollar, 17 galärer, tvenne hämema, 3 tururna och 
udema, men som aldrig fienden agerar mot oss annat än med 15 il 20 fregatter 
jämte sin skärgårdsflotta, synes redan huru det bör gå. Svensksund är ej att hålla, 
men man vill så hava det. Jag fruktar att om ryssarne tränga på vid Anjala och 
general Meijerfeldt blir nödsakad retirera, bliva vi forcerade att ännu göra en 
promenad mellan linjeskeppen för att komma till födan, den vi kunde få över 
land. Med all aktning och en oupphörlig vänskap föbliver jag min Brors 

Den 7 juli 1790 
vän och tJanare 

Georg C. de Frese 



Om de primära örlogsbaserna vid 

Östersjön och Nordsjön 

ur strategisk-geografisk synpunke 

Av Lektor Ake Stille 

Med örlogsbas förstås i denna framställning anläggningar, avsedda att 
tillgodose de krav på underhåll, som en örlogsflotta ställer för att kunna 
förbli i verksamhet.2 Sådana krav avse naturligtvis i första hand ersätt
ning av den materiel, som är utsatt för löpande förbrukning, alltså far
tygsbränsle, proviant, ammunition, osv. Men de stanna ingalunda därvid. 
Ytterligare måste nämligen personalförluster ersättas, eller besättningar 
ställas till förfogande för nyupprättade anstalter i land och nytillkom
mande fartyg, varjämte måste repareras de skador, som uppstå på fartygs
materielen, och förlorade fartyg om möjligt ersättas med nybyggnader. 
Motsvarande gäller naturligtvis också för annan materiel såsom befäst
ningar, kaserner, förrådsrum, osv. Med primära örlogsbaser förstås här 
anläggningar, vilka dels äro ständigt upprättade, dels äro av den omfatt
ning, att de kunna tillgodose alla de ovan nämnda anspråken, åtminstone 
beträffande den egna örlogsflottan. I vårt land liksom i flertalet länder äro 
de primära baserna uppdelade i ett antal olika enheter: örlogsstationerna, 
vilka skola utbilda personalreserver och tillhandahålla intendenturmateriel 
(bränsle, proviant, beklädnad, osv.) och sjukvårdsanstalter, samt örlogs-

1 Uppsatsen förelåg utarbetad 1948. Hänsyn till senare förhållanden har endast delvis 
kunnat tagas. 

2 För allmänna synpunkter på örlogsbaser se Örnberg, Sjökrigets medel och mål på 
grundval av världskrigets erfarenheter (Militärlitteraturföreningen n:r 143, 192 5), särsk. 
s. 80 ff., samt Fioravanzo, Basi navali nel mon do (1936) och Räckel, Seeräume und Flot
tenstutzpunkte (1942). En i detaljer helt naturligt föråldrad men eljest god svensk över
sikt är Lindssträm, Maritima operationsbaser (Marinlitteraturföreningen n:r 4, 1905). 
Terminologien i denna uppsats överensstämmer icke i allo med den officiella svenska. 
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varven, vilka ha till uppgift att underhålla, reparera och nybygga fartyg 
och dessas vapen samt ställa dithörande utrustnings föremål till sjöstyrkor
nas förfogande, samt slutligen staber med tillhörande förbindelse (signal-) 
anläggningar och befästningar för basernas skydd. 

I den mån örlogsbaserna icke kunna fullgöra alla de ovan nämnda upp
gifterna eller endast tidvis äro i verksamhet, benämnas de sekundära eller 
tillfälliga. Sådana baser finnas av ett flertal kategorier. Krigsankarplatser 
bruka sådana anläggningar benämnas, vilka utgöras av på förhand utsedda 
ankarsättningar eller hamnar, där en örlogsflotta eller eskader avses uppe
hålla sig mellan gångperioderna. Ofta utrustas krigsankarplatserna redan i 
fredstid med olika förråd eller andra anstalter. De bli då, vad som i Sverige 
kallas för örlogsdepåer, vilka skilja sig från de primära baserna därigenom, 
att de icke kunna ställa ersättningspersonal till förfogande och sakna 
egentliga varvsresurser. Gränsen mellan primära och sekundära baser kan 
icke dragas alldeles skarpt, ty den varierar mellan olika länder, beroende 
på de krav deras örlogsflottor ställa: en anläggning, som i ett land, exem
pelvis Finland, kan tillgodose alla dess örlogsflottas behov, kan i ett annat 
land, exempelvis Storbritannien, endast tillgodose en ringa del av dess 
örlogsflottas. De sekundära baserna komma emellertid i denna framställ
ning endast att behandlas i den mån deras samband med de primära gör 
detta önskvärt för förståelsen av de senares betydelse. Samma är givetvis 
förhållandet med kategorien tillfälliga baser. 

Vilka allmänna krav ställas på en ort för att den skall lämpa sig för 
anläggning aven primär örlogsbas?3 

Främst kommer kravet på en ändamålsenlig belägenhet ur strategisk 
synpunkt. För att förstå innebörden härav måste vi först sätta oss in i 
några av sjöstrategiens elementa.4 Sjökriget rör sig nämligen icke om själva 
havsytan i annan mån än denna (numera även underliggande vattenskikt 
och lufthavet därovanför) tjänar som transportväg. Transporterna - vil
ket ord här avser framförandet över huvud av örlogs- eller handelsfartyg 
(eller flygplan) i något visst syfte - kunna givetvis vara av såväl militär 

3 Om kraven på örlogsbaser se bl. a. Lindssträm, ov. anf. arb., och Brownrigg, Naval 

bases in relation to Empire defence (Royal United Services Institution 1932), särsk. s. 
49 tf., samt en sammanfattning hos Clemensson, Flottans förläggning till Karlskrona 
(1938), s. 1 tf. 

4 Se ex:vis Landquist, Några av sjöstrategiens grunder (Marinlitteraturföreningen N:r 
39,1935). 
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som civil art. Då krigföringen till sjöss avser att vinna, vad som brukar 
benämnas »herravälde till sjöss», menas därmed kontroll över havets trans
portvägar. Denna kontroll kan vara såväl negativ som positiv: det förra, 
om den behärskande makten endast är i stånd att hindra motståndaren 
att nyttja havets färdvägar, det senare, om den därjämte kan framföra 
sina egna transporter. Införandet av minan, undervattensbåten o~h flyg
planet i sjökriget har väsentligt försvårat utövandet av positivt sjöherra
välde men däremot underlättat erövrandet av negativt. 

För att kunna negativt eller positivt behärska en sjöväg fordras att 
kunna hålla stridskrafter beredda till insats för att lösa ifrågakommande 
strids- och övervakningsuppgifter. Allt eftersom tillgängliga baser ligga 
längre bort från eller närmare operationsområdet, åtgår längre eller kor
tare tid för vila, översyn, reparationer, förrådskompletteringar och för
flyttningar till och från, vad man brukar kalla fartygens operativa sta
tion. Ä ven storleken av basernas resurser spelar naturligtvis sin roll i detta 
sammanhang. Basernas belägenhet utövar alltså ett avgörande inflytande 
på den effekt, som kan utvinnas ur en viss given sjöstyrka. Som exempel 
må anföras, att av de 28 sjögående undervattensbåtar, varöver Tyska riket 
1914 förfogade, endast 7 a 8 av det brittiska amiralitetet beräknades sam
tidigt kunna insättas på olika stridsuppgifter; de återstående väntades bli 
tagna i anspråk för utbildning av nya besättningar, ligga på varv för 
översyn eller vara på väg mellan örlogsbaserna och de operativa statio
nerna.5 Något på förhand givet mått på längsta tillåtna avståndet mellan 
en sjöstyrkas bas och operationsområde kan emellertid ej anges, ty detta 
avstånd växlar med fartygens fart och aktionsradie och med arten av de 
uppgifter, som skola lösas, samt med storleken av och styrkan hos till för
fogande stående stridskrafter. Motsvarande egenskaper hos fienden måste 
naturligtvis också på varje punkt tagas med i beräkningen. 

Därjämte spela naturligtvis en mångfald andra, så att säga mera lokala, 
förhållanden stor roll för valet av plats för en örlogsbas. Det behöver ju 
icke sägas, att först och främst en god hamn bör stå till förfogande, ehuru 
det kanske bör tilläggas, att denna hamn icke behöver vara naturlig. Bästa 
möjliga ankarbotten inom de av strategiska skäl ifrågakommande områ
dena och lämpligt djup äro ytterligare viktiga omständigheter. De naviga
toriska förhållandena äro ävenledes betydelsefulla, även om detta var fallet 
i högre grad på segelflottornas tid än nu. 

5 Churchill, Världskrisen 1911-1918, s. 718. 
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Vidare måste tagas hänsyn till, att basen skall vara försvarbar. Då en 
sjöstyrka befinner sig i sin bas, antingen det är för teknisk översyn, för 
förrådskomplettering eller för vila, har den oftast små möjligheter att 
bruka sina egna vapen. De rörliga stridskrafterna få ej heller bindas vid 
uppgiften att försvara basen, som i så fall skulle förvandlas till ett själv
ändamål. Basens försvar kan alltså som regel icke anförtros den sjöstyrka, 
som basen har till uppgift att betjäna, utan måste ombesörjas av särskilda 
stridskrafter. Ju gynnsammare de topografiska förhållandena äro för an
ordnande av befästningar och övriga försvarsanstalter , vilka vid en primär 
bas måste vara av permanent natur åtminstone åt sjösidan, desto fördel
aktigare är detta även för sjöstyrkorna. Desto mindre del av de till för
fogande stående totala resurserna måste nämligen i så fall tagas i anspråk 
för den lokala uppgiften att försvara basen, en uppgift som binder strids
krafter eller ekonomiska värden i deras verksamhet och undandrager dem 
de rörliga operationer, där nästan undantagslöst avgörandet faller. 

Tidigare uppställdes som ett viktigt önskemål, att det lokala basförsva
ret skulle vara så framskjutet, att själva basen icke skulle kunna bombar
deras aven styrka, som ej forcerat befästningslinjerna. Med artilleriets 
ökade skottvidder har detta önskemål blivit allt svårare att tillgodose. Det 
har också så till vida minskat i betydelse, som det är omöjligt att på detta 
sätt undandraga sig flygbombardemang eller anfall av V -vapen. Ä ven den 
ökade tid för alarmering vid flyganfall, som på detta sätt erhölls, har 
minskat i vikt, sedan radarsystemen möjliggjort förvarning utan optisk 
kontakt på så stora avstånd, att några kilometer mer eller mindre icke spela 
någon roll, allrahelst som de moderna flygplanen tillryggalägga en kilo
meter på mindre tid än 5 sekunder. Till gengäld måste emellertid numera 
till det oundgängliga lokala basförsvaret räknas skyddsrum ej blott för 
personal utan även för fartyg, förråd och verkstäder. 

Ett önskemål, som slutligen må omnämnas här, ehuru hänsyn visst icke 
alltid tagits till detsamma, är skydd mot främmande insyn och krav på 
goda arbetsförhållanden. I en hamn med livlig civil sjöfart liksom över 
huvud taget i en ort, där en mångfald andra verksamheter än den militära 
förekommer, är det omöjligt att ens i någon mån bibehålla sekretessen 
kring där baserade sjöstridskrafter. In- och utlöpandet av fartyg liksom 
dessas intagande i docka eller avrustning för reparationer och översyner 
komma alltid att observeras med därav följande stora olägenheter ur opera
tiv synpunkt. Om en hamns olika hjälpmedel såsom kajer och kranar, 
bojar, dockor och slipar m. m. också måste tagas i anspråk av ett stort an-
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tal handelsfartyg, kan detta visserligen vara fördelaktigt ur fredsekono
misk synpunkt men icke ur strategisk. Det är exempelvis oftast förenat 
med stora tekniska vanskligheter att flytta ett fartyg under reparation 
från en docka, om denna måste tagas i anspråk för en brådskande torr
sättning av ett stridsskadat örlogsfartyg. 

Behovet av arbetsro i basen har ytterligare en aspekt. För att kunna hålla 
en fartygsbesättning i form och för att kunna manövrera sitt fartyg 
under alla uppkommande förhållanden måste en fartygschef ha tillfälle 
att öva under gång med hög fart samt att utföra övnings- och inskjut
ningar med artilleri och torpeder, roder- och maskin prov osv. Under så
dana övningar och manövrer är fartygets stridsberedskap väsentligt ned
satt, allra helst om delar av eller hela besättningen är nypåmönstrad, så 
som fallet måste vara efter större stridsförluster eller med nybyggda ör
logsfartyg. Det är därför en stor fördel, om en flotta kan förfoga över 
en örlogsbas med så tillbakadraget läge, att nämnda övningar - vilka som 
regel kräva ganska vidsträckta farvatten - kunna bedrivas, utan att mer 
än ett minimum av störande inverkan från fiendens sida behöver befaras. 

Det är uppenbart, att de synpunkter, som här anlagts på örlogsbaserna, 
gjort sig gällande med olika styrka i olika tider. Före de maskindrivna 
fartygens tid ställde örlogsflottorna över huvud mindre anspråk på sina 
baser. Materielen var i tekniskt avseende föga komplicerad, och fartygen 
voro för sin framdrivning oberoende av bränsleförråd. Å andra sidan var 
behovet av vinteruppläggning snarast större än nu, i varje fall i farvatten, 
där isläggning förekommer. Efter ångdriftens införande ha fartygens be
roende av baserna förblivit stort. Visserligen äro nutidens oljeeldade pan
nor och högtrycksturbiner avsevärt mera bränslebesparande än de kol
eldade pannorna och kolvångmaskinerna, varför mycket större aktions
radier med ekonomisk fart förekomma än tidigare. Men detta betyder ej 
så mycket, som ofta antages, eftersom de krigsmässiga farterna samtidigt 
ökat väsentligt. För övrigt har införandet av snabbskjutande hel- eller 
halvautomatiska kanoner med höga utgångshastigheter även då det gäller 
större kalibrar betydligt ökat ammunitionsåtgången och minskat pjäsernas 
livslängd, varför baserna numera oftare än förr måste tagas i anspråk för 
ammunitionskomplettering och byten av kärnrör. Ä ven fartygsmaski
nerna äro oftare i behov av översyn än tidigare på grund av de nutida 
höga ångtrycken och stora hästkrafttalen på turbinerna. 

De olika fordringar - rättast uttryckt kanske den olika graderingen av 
fordringarna - som i olika tider ställts på örlogsbaserna, medför givetvis, 

2 - 547589 Sjöhist. Samfundet. XII. 
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att en bas, som kanske var idealisk för hundrafemtio år sedan, nu kan vara 
mindre lämplig. Flyttningen aven bas är emellertid ett dyrbart företag. 
Det kan därför hända, att den trots de ändrade betingelserna får ligga 
kvar, om den blott någorlunda kan fylla sin uppgift. Så är i själva verket 
fallet med ett mycket stort antal av de primära örlogsbaserna. 

Sverige 

Då den svenska örlogsflottan upprättades 1522, var dess strategiska 
huvuduppgift i förhållande till huvudfienden, den överlägsna danska, 
närmast defensiv. Det gällde att hindra danska sjötransporter mot Stock
holm och på detta sätt tvinga danskarna att som etapplinjer till Mälar
dalen använda de besvärliga och sårbara vägarna över land.G Därjämte 
borde den svenska flottan om möjligt hålla sjövägarna mellan Mälardalen 
och Finland samt förbindelserna med hansestäderna i Balticum öppna. 
Från nämnda städer kom nämligen den enda absolut nödvändiga import
varan i dåtidens svenska folkhushåll, saltet. Möjligheterna att operera i 
södra Östersjön voro beroende av, att en tillräckligt kraftig bundsförvant, 
det vill närmast säga Liibeck, kunde erhållas. Helt naturligt kom därför 
den svenska flottan att få en central basering i dess huvudoperations
område. Den primära basen förlades till Stockholm, varjämte sekundära 
utposter i form av mindre s. k. »skeppsgårdar» anlades i Åbo och Väster
vik samt Kalmar och Elfsborg. 

Med den svenska statens snart nog inträffade makttillväxt och följande 
strävan att vidga sitt inflytande över Östersjön, främst på Danmarks be
kostnad, fick emellertid örlogsflottan strategiskt offensiva uppgifter. För 
dessa var Stockholm en alltför tillbakadragen bas, allra helst som den led 
av betydande navigatoriska olägenheter för en seglande flotta. Betydelsen 
av skydd för förbindelserna med Finland minskade, allteftersom Öster
sjöns östra kust i allt större utsträckning blev svensk. Östersjön sopades 
också vid denna tid ren från andra örlogsflottor och örlogsbaser än de 
svenska och danska. Först försvann den ryska, så den polska och sist den 
kurländska flottan, medan hansestädernas eskadrar blevo helt betydelse
lösa ur militär synpunkt. Behovet aven ny svensk flottbas i södra Öster
sjön tillgodosågs till en början provisoriskt genom inrättandet aven se
kundär bas i Wismar men blev ett svårt problem. Detta kunde först lösas 

6 För de svenska basernas historia se Svenska Flottans historia, I--III (1942-1945), 

passim. 
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definitivt, sedan de skånska landskapen förvärvats åt Sverige. 1679 beslöt 
Carl XI anlägga Karlskrona stad, avsedd att helt ersätta Stockholm som 
flottbas, och från 1685 var örlogsflottan förlagd dit, efter att åren 1680 
-1685 ha varit baserad på Kalmar. 

1680-1715 var Stockholm helt övergivet av flottan. Den strategiska 
omkastning, som utvecklingen under Stora Nordiska kriget medförde, 
nödgade emellertid flottans ledning att åter uppmärksamma den centrala 
Östersjön och den svenska östkusten. Särskilt de sista krigsåren gåvo hård
hänta erfarenheter om, att de skärgårdsklädda delarna av kusten endast 
med stor svårighet kunde försvaras aven på Karlskrona baserad seglande 
utsjöflotta. Därför genomfördes den ordning, som sedan i viss mån kom 
att gälla ända fram till 1900-talets början, enligt vilken Karlskrona för
blev bas för den i egentlig mening sjögående delen av örlogsflottan, medan 
Stockholm fick taga hand om den för skärgårdarna avsedda. Detta bas
system kompletterades vidare aven sekundär bas på Västkusten (Nya 
Varvet) samt från mitten av 1700-talet därjämte aven bas vid Sveaborg 
utanför Helsingfors, avsedd såsom primär för såväl den sjögående flottan 
som skärgårdsflottan. 

Övergången från seglande eller huvudsakligen seglande (jämte rodda) 
örlogsfartyg till uteslutande maskindrivna sammanföll nära med vår ör
logsflottas begynnande återväxt ur en djup förfallsperiod. Visserligen 
upphörde man redan på 1860-talet att bygga andra än maskindrivna far
tyg, men segelriggen kvarstod dock även på stridsfartygen ända in på 
1880-talet. På 1890-talet hade återuppbyggnaden av flottan kommit så 
långt, att icke blott enstaka moderna fartyg utan även fartygsförband 
började stå till förfogande. Basläget var då följande: I Karlskrona ägde 
flottan tillgång till en efter tidens förhållanden ganska väl utrustad och 
befäst bas, som kunde tillgodose alla dess anspråk. I strategiskt avseende 
var basen välbelägen för ett ingripande mot rysk sjöhandel och ryska sjö
militära framstötar i södra Östersjön. Däremot kunde en flotta, som avsåg 
att täcka den svenska ostkusten mot ryska företag över sjön, icke omedel
bart basera sin verksamhet på Karlskrona utan måste söka sig krigsankar
platser annorstädes, närmast i Stockholms eller Södermanlands skärgårdar. 
Som primär bas för dessa styrkor lämpade sig följaktligen Stockholm 
bättre. 

Ingen av nämnda baser var effektiv vid operationer på västkusten eller 
vid Norrlandskusten. Inom båda dessa områden saknades emellertid baser, 
sedan Göteborgs örlogsdepå 1868 slopats. Vad västkusten beträffar, gjorde 
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detta ej så mycket, så länge under den svensk-norska unionen norska baser 
med säkerhet kunde påräknas. Annorlunda blev läget, sedan unionens 
förestående, snart därefter fullbordade sprängning hänvisat Sverige till 
uteslutande egna krafter även i Skagerack och Kattegatt. 1914 års för
svarsordning medförde därför upprättandet av nya baser (örlogsdepåer) 
såväl i Göteborg (Nya Varvet) som vid Ångermanälvens mynning 
(Gustavsvik) . 

Mellankrigsårens konjunktur såg ingen utveckling av betydelse vid de 
svenska örlogsbaserna. Tvärtom minskades deras resurser och krigsbered
skap avsevärt under, vad man 1914 ansett erforderligt. 

Först under 1930-talets sista år begynte arbetet på modernisering av 
örlogsbaserna. Man begynte med utflyttande t av befästningarna för att 
utnyttja de möjligheter artilleriets ökade skottvidder givit att vidga de 
skyddade områdena. Inom ramen för detta arbete anlades också en ny 
skyddad krigsankarplats vid Fårösund. Sedan kriget begynt, tog man också 
itu med arbetet att vidga kapaciteten hos varv och förråd, varvid särskild 
uppmärksamhet ägnades Stockholms helt föråldrade varv och Göteborg, 
vars örlogsdepå 1942 uppflyttades till örlogsstation, och där ett nytt ör
logsvarvanlades. 

Stockholm 

Sedan ångan avlöst vinden som framdrivningsmedel för örlogsfartyg, 
har Stockholms skärgård naturliga förutsättningar som få andra ställen i 
världen för en örlogsbas.7 Antalet ankarsättningar, där en flotta är skyd
dad för väder och vind, är högst betydligt utan att något exakt tal kan 
anges. Som exempel må tjäna Stora och Lilla Värtan, Baggensfjärden, 
Trälhavet, Kanholmsfjärden och Hårsfjärden. Dessa och flera andra här 
ej nämnda vattenbassänger äro utmärkta även ur luftskyddssynpunkt. 
Utrymmena äro tillräckliga även för en mycket spridd förläggning av 
fartygen. Möjligheterna att ordna skyddsrum i höga klippstränder både 
för fartyg och förråd äro goda. Växlingen mellan höga och låga stränder 
underlättar anordnandet av bryggor och kajer för kommunikation mellan 
fartygen och land. Anordnandet av luftvärnsställningar i land för att 
förstärka fartygens eget luftvärn möter oftast inga hinder. Som regel ha 
också de ifrågakommande ankarsättningarna flera utlopp till öppet vatten, 

7 Om de navigatoriska förhållandena i Stockholms skärgård se Svensk Lots (1940). 
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så att riskerna för blockering genom vrak eller dylikt minskas, samtidigt 
som dessa utlopp dock icke äro bredare, än att de effektivt kunna spärras 
mot forceringsförsök av exempelvis motortorpedbåtar. De navigatoriska 
förhållandena äro i stort sett gynnsamma. Farledernas djup och bredd äro 
som regel sådana, att de icke kunna passeras av fartyg, avsevärt större än 
den svenska örlogsflottans. Undantag från denna regel äro blott huvud
inloppen från Grönskär och Söderarm och även dessa blott under förut
sättning, att fartygen föras av personal, som genom långvarig övning gjort 
sig förtrogen med förhållandena. Utanför de prickade lederna kunna ej 
ens smärre fartyg röra sig under krigsmässiga förhållanden annat än under 
denna förutsättning. Undervattensbåtar kunna över huvud taget endast 
med största svårighet navigera inom skärgården i undervattensläge. 

För basområdets eget försvar finnas flera gynnsamma moment. Skär
gårdens anordning med ett antal huvudfarleder, åtskilda av områden med 
ringa eller ingen framkomlighet även för smärre fartyg, möjliggör en 
koncentration av kustförsvarets sjöfrontartilleri, varigenom över huvud 
den stora utsträckningen av den med befästningar skyddade kusten blivit 
ekonomiskt genomförbar. Uppdelningen av skärgården i ett stort antal 
öar, av vilka endast få äro av någon betydligare storlek, minskar också 
risken för luftlandsättningar. Slutligen må ej förbises, att Stockholms skär
gårds läge omedelbart utanför Mälardalen med angränsande industriområ
den medger goda förbindelser med inlandet. Detta underlättar uppgiften 
att snabbt få fram nya industriprodukter och andra förnödenheter till 
basens olika förråd i ersättning för dem, som utlämnas till sjöstyrkorna för 
förbrukning. 

En nackdel är visserligen, att förbindelsen mellan Stockholms stad med 
huvuddelen av basens varvs- och förrådsresurser och den yttre skärgården 
är hänvisad till väsentligen blott två smala och varandra nära liggande 
inlopp, Oxdjupet och Kodjupet. Till på köpet kan ju det ena av dessa, 
Kodjupet, icke annat än med försiktighet passeras av andra än smärre 
fartyg. Dessa i våra dagar ogynnsamma förhållanden äro delvis betingade 
av äldre tiders begränsade fortifikatoriska möjligheter, som nödvändig
gjorde, att spärren mot fientliga forcerings försök av farlederna till Stock
holm koncentrerades till en, högst två punkter. På senare tid ha svårig
heterna i någon mån lättats, dels genom fördjupning av de nämnda in
loppen, dels genom anläggningen av Hammarbyleden och Södertälje kanal, 
som tillåta fartyg upp till jagares storlek att passera. Svagheten hos Söder
täljeleden är beroendet av två, från luften betydligt sårbara slussar. Ett 



22 

förverkligande av den gamla planen på en kanalisering av farleden vid 
Baggenstäket, som nu endast tillåter passage av motortorpedbåtar och små 
minsvepare och patrullbåtar, är därför alltjämt önskvärd.8 

I övrigt bero nackdelarna med Stockholms örlogsbas framförallt på den 
omständigheten, att staden med dess handelshamn och otaliga civila in
stitutioner och verksamheter ligger alltför nära inpå flertalet av de marina 
anläggningarna. Det kan exempelvis aldrig bli tal om att för intresserade 
dölja, vilka fartyg som ligga inne för dockning eller andra arbeten på 
varvet. Det är likaså omöjligt att anordna luftskyddsrum i tillräcklig 
mängd för personal och förråd och helt uteslutet att bygga sådana för 
verkstäder eller fartyg. Utrymmena i land, exempelvis för anläggning av 
nya förråd eller verkstäder, skjutövningar med handvapen eller kulsprutor, 
idrottsövningar o. dyl. äro också alldeles otillfredsställande. Det bör ej 
heller förbises, att de marina anstalterna äro till avsevärd olägenhet för 
vissa civila institutioner i närheten; detta gäller särskilt Nordiska Museet, 
som i hög grad besväras av rök och avgaser från varvet. 

Frågan om flyttning av hela anläggningen (utom dockorna på Beck
holmen) har därför sedan lång tid stått på dagordningen.9 Kostnaderna 
härför skulle, åtminstone till största delen, täckas av försäljningen av den 
nuvarande tomtmarken. Att intet förslag i denna riktning ännu kunnat 
genomföras, har dels berott på den bekanta motsättningen mellan kronan 
och staden i fråga om tomtmarkens pris, dels på att man ej kunnat enas 
om den plats, dit anläggningen skulle flyttas. Sannolikt är också, att en 
viss, ur fredsmässiga synpunkter förklarlig, motvilja hos personalen att 
flytta långt utanför staden gjort sig gällande. Partiella lösningar av pro
blemet ha emellertid vid flera tillfällen blivit nödvändiga. Sålunda ha ett 

8 Om detta kanalprojekt se Munthe, Baggensstäket (Nordisk Familjebok, 2. uppl., 
bd 2), sp. 600 f. 

g Om denna fråga se bl. a. det ov. anf. arb. Svenska Flottans historia, III, s. 111 f., 
409 ff., samt Utredning och förslag beträffande Stockholms flottstations förflyttning 
från huvudstaden 1930 (Statens offentl. utredn. 1930: 33) och Utredning och förslag 
rörande plats i Stockholms skärgård för förläggning av Stockholms örlogsbas 1939 (Sta
tens offentl. utredn. 1939: 2). För belysning av stämningar inom sjöofficer kretsar se 
ex:vis Beck-Friis, Stockholms krigshamn, örlogsstation och befästningar åt sjösidan (Tid
skrift i sjöväsendet 1923) och Broman, Bör Stockholms station förflyttas till Lidingön 
eller någon annan avsides liggande ort? (Tidskrift i sjöväsendet 1931). 

Nordiska Museets olägenheter ha muntligen bestyrkts för förf. av Livrustkammarens 
chef. 

Numera (19 5 3) har beslut fattats om denna flyttning. 
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flertal förråd och verkstäder numera uppförts vid Hårsfjärden, så att en 
örlogsdepå där inrättats. Dit ha också flera skolor förlagts, bland dem 
Marinens underofficersskola. Till Näsby vid Stora Värtan har som bekant 
Sjökrigsskolan förflyttats, och en avmagnetiseringstation har förlagts till 
Fjäderholmarna i Lilla Värtan. På flera ställen i skärgården ha upprättats 
ammunitions- och oljeförråd. Alla dessa utflyttningar, särskilt ianspråk
tagandet av vidsträckta områden vid Hårsfjärden, ha utan tvivel medfört, 
att den enda rationella lösningen av frågan om örlogsbasens plats numera 
är att förlägga även resten till Hårsfjärden. Huvudvillkoret härför torde 
dock vara anläggandet aven järnväg dit (stickspår till N ynäsbanan). 

Naturligtvis är det på visst sätt en svaghet för Stockholmsbasen, att dess 
land fronter sakna stödet av permanenta befästningar. Anordnandet av 
dylika skulle emellertid säkerligen draga med sig orimligt stora kostnader, 
om man ville skapa ett skydd för hela basområdets rygg. Då rikets vik
tigaste strategiska objekt - huvudstaden med Mälar- och Hjälmarområ
dena och angränsande bergslager - omedelbart hotas aven styrka, som 
söker att väster ifrån närma sig Stockholm, måste man under alla förhål
landen tänka sig, att försvarsledningen disponerar armen så, att skydd 
mot ett sådant anfall i första hand tillgodoses, varigenom även örlogs
basens rygg täckes. Lokala luftlandsättningar kunna visserligen bli obe
hagliga. Under förutsättning av tillfredsställande beredskap hos försvaret 
kunna de dock knappast utbreda sig över så stor sammanhängande yta, att 
de få erforderligt frontdjup för att kunna uträtta något väsentligt ofog. 

Om storleken av de resurser, som i Stockholm kunna stå örlogsflottan 
till buds, behöver ej mycket ordas. I sig själv är ju Stockholm rikets största 
och mest mångsidiga industristad och har ju dessutom, som redan påpekats, 
utmärkta förbindelser med landet i övrigt. Förutom örlogsvarvet finnes i 
staden nu ytterligare flera varv, av vilka två äro i stånd att bygga och 
reparera även större fartyg, nämligen Finnboda nära Danviken och Ekens
berg på Mälarsidan. Som bekant ha dessa varvs dockresurser på sistone 
väsentligt utökats. 

Vid bedömandet av de operativa möjligheter, som Stockholms skärgårds 
örlogsbas erbjuder, må antagas, att svenska övervattensstyrkor, avsedda 
att insättas vid betydelsefullare sjöoperationer, för närvarande hava en 
aktionsradie av 600' vid en krigsmarschfart av 30 knop.1 Maximala radien 

1 Gäller operationsgrupper av kryssare, typ »Tre kronor», och jagare av »stads»- eller 
»landsskaps»-typ. Marginden är dock tillräcklig för att under gynnsamma förhållanden 
medge även kryssaren »Gotland» och jagare (torpedbåtar) av »R»- och »M»-typ att in-
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i den cirkel, som begränsar farvatten, inom vilken i Stockholm baserade 
sjöstyrkor kunna ingripa och därefter återvända utan bränslekomplet
tering, är alltså 300', motsvarande omkring 10 timmars gång. Detta inne
bär, att operationer teoretiskt sett kunna riktas vart som helst inom den 
centrala Östersjön.2 Med hänsyn till sannolikheten av fientlig överlägsen
het i luften bör emellertid uppställas den fordran, att åtminstone under 
8 månader av året lättning, utlöpande och anmarsch skall kunna äga rum 
under den mörka delen av dygnet för ett ingripande mot fienden i dag
gryningen. Cirkelradien begränsas härigenom till 240' (= 8 timmars gång
tid) eller med lämplig säkerhetsmarginal 200'. De farvatten, som då 
ifrågakomma för svenska operationer, begränsas aven linje i ungefärlig 
höjd i norr med Sundsvall-Kristinestad, i öster med Reval-Porkkala och 
i söder med Vindau-ölands södra udde. Inom nämnda farvatten - bort
sett från av fienden behärskade skärgårdsområden och farvattensförträng
ningar, där förhållandena självfallet bliva annorlunda - måste alltså varje 
företag av mot Sverige fientlig makt utföras med iakttagande av alla 
vederbörliga marina försiktighetsmått, så länge Sverige förfogar över sjö
stridskrafter av här antagen (och för närvarande befintlig) beskaffenhet, 
vilket väsentligt inskränker både den operativa valfriheten och omfatt
ningen av möjliga sjötransportföretag. 

Vad angår skyddet av kusttrafiken, bör hänsyn tagas till Sveriges offi
ciella marina indelning i fem marindistrikt, då kustsjöfartens skydd när
mast åvilar dessa organisationer. Ostkustens marindistrikt med Stockholm 
som bas sträcker sig från Öregrundsgrepen (Björns fyr) till norra delen 
av Kalmarsund (Kråkeiund) . Av denna sträcka faller emellertid hela om
rådet norr om Landsort inom de av skärgård och permanenta befästningar 
skyddade delarna av kusten. För övrigt möjliggöres sjöfartsskydd med 
relativt obetydliga insatser (jagare och minsvepare) även på sträckan 
Landsort-Kalmar genom att utnyttja de inomskärsleder, som sträcka sig 
ända ned till Oskarshamn, och genom utläggande av minspärrar längs 
kusten. De farleder, som äro direkt utsatta för fientliga framstötar från 
öppna havet, äro sålunda mycket begränsade. 

Den enda uppgift, för vilken basområdet vid Stockholm är mindre 
lämpat, är den utbildning och trimning av besättningar och fartyg, vilken 

gripa under det givna villkoret. Däremot är detta ej fallet med pansarskepp, vilka dock 
på grund av föråldring ej längre kunna räknas till de egentliga stridsfartygen. För tek
niska data rörande de olika fartygen se Jane's Fighting ships 1947-1948. 

2 Jfr distanstabell i slutet av uppsatsen och därtill hörande fig. 
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Schematisk skiss över distanser från Stockholm. Cirklarnas radier motsvara 600', 300' 200'. 

- som ovan påpekades - även i krigstid måste fortgå. Visserligen torde 
man genom mineringar av sträckan Landsort-Kopparstenarna-Fårön 
och Hoburgen-Ölands norra udde kunna skapa en viss avskildhet för 
vattenområdet mellan Gotland och svenska fastlandet, så länge Gotland 
är i svensk hand. Men trots detta måste ostkustfarvattnen anses ligga allt
för utsatta i förhållande till en fiende inom Östersjön för att lämpa sig 
väl till »skolrum» . 

Det återstår att diskutera Stockholmsbasens förhållande till issituationen 
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i Östersjön.3 I äldre tid, dvs. före de maskindrivna järnfartygens tillkomst, 
var detta mycket ogynnsamt. För segelfartyg liksom även för ångfartyg 
av trä med svaga maskiner var brytandet av fast is en omöjlighet. Far
tygen blevo följaktligen bundna i skärgårdarna, så länge fast is där kvar
låg. Fördelarna lågo vid denna tid snarare hos hamnar vid öppen kust, där 
isen ofta kunde av vind och ström skingras tidigare än i skärgårdarna. 
Gynnsamma tillfällen kunde då utnyttjas för att sticka till sjöss och upp
söka isfria farvatten. Efter tillkomsten av isbrytare och med de moderna 
fartygens starka maskiner är emellertid brytning av fast skärgårdsis en 
lätt sak. Annorlunda förhåller det sig med den drivande havsisen. Denna 
bildar ofta tjocka vallar eller vidsträckta bälten av block och issörja. Så
dana isbildningar äro oftast ogenomträngliga hinder för lätta örlogsfartyg 
(jagare och minsvepare samt undervattensbåtar, om de senare ej kunna 
dyka). Ä ven större eller kraftigare byggda fartyg kunna ofta endast med 
svårighet och med isbrytarhjälp forcera packisen. Nu är emellertid pack
isen som regel ej så utbredd och mindre besvärlig i centrala Östersjöns 
västra delar än i de östra, ibland även lättare än i de södra. Isen har så
lunda till största delen upphört att vara det allvarliga problem för Stock
holms örlogsbas, som den tidigare utgjorde. 

Karlskrona 

Örlogsbasen Karlskrona tillkom, som ovan framhållits, på grund av 
det strategiska behovet aven bas, lämpad för att tillgodose svenska sjö
operationer i södra Östersjön. Närmast var det fråga om att skydda sjö
transporter från Egentliga Sverige till besittningarna i Tyskland. Staden 
anlades ur exklusivt sjömilitära synpunkter. Dess uppgifter i det svenska 
samhället ha också förblivit ensidigt marina, vilket utgör den största skill
naden mellan Stockholm som örlogsbas och Karlskrona.4 

3 Skildringen i denna uppsats av isförhållanden stöder sig på följande arbeten: Östman, 
Isförhållandena vid Sveriges kuster (Statens Meteorologisk-hydrografiska anstalts med
delanden 6: 6, 1937), Betänkande med förslag till ordnande av statens isbrytningsverk
samhet (Statens otfentl. utredn. 1942: 53), lee-Atlas of the northern hemisphere (1946), 
s. 46-54, Ostsee-handbuch, Sudlicher Teil, s. 82 tf., 149 tf., Mittlerer Teil, s. 60 tf., 
118 tf., Nördlicher Teil, s. 50 tr., 75 tf., Handbuch fur Belte und Sund, s. 58 tf., 
106 tf. och Handbuch fur Skagerack und Kattegatt, s. 77 tf., 131 tf. samt Ram,ay, I 
kamp med Östersjöns isar, särsk. s. 12-22. Det sistnämnda arbetet tager visserligen när
mast sikte på farvattnen kring Finland men bjuder en rikedom av synpunkter och er
farenheter. Se även Ericson, Sjökrig vintertid (Tidskrift i sjöväsendet 1929). 

• Jfr tabellbilagorna i slutet av denna uppsats. 
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De direkt för marinen avsedda anläggningarna äro i Karlskrona mera 
omfattande än i Stockholm. Men tillgången på civila anläggningar, vilka 
vid behov kunna understödja marinens, saknas så gott som helt. Detta är 
givetvis ur ekonomisk synpunkt en nackdel, emedan det med hänsyn till 
marinens mobiliserings behov innebär krav på större marina resurser än 
sådana, som enbart fredstjänsten fordrar. Men ur andra synpunkter inne
bär Karlskronas trots den goda hamnen ringa betydelse för den civila 
sjöfarten icke uteslutande nackdelar. Det skulle sålunda säkerligen låta 
sig göra att i krigstid stänga Karlskrona för all annan sjötrafik än den 
militära (och rent lokala), utan att detta behövde medföra alltför svåra 
rubbningar i samhällslivet. Den djupare orsaken härtill får emellertid helt 
visst sökas i Karlskronabasens väsentliga brist: staden äger icke något ome
delbart uppland och är ej heller belägen vid någon viktig ekonomisk för
bindelseled till landets inre delar. Detta innebär ur sjömilitär synpunkt, 
att staden varken i fråga om rekrytering av flottans manskap eller ersät
tandet av dess förråd av råvaror eller halv- eller helfabrikat har något 
gynnsamt läge. I våra dagar är denna nackdel säkert kännbarare än vid 
tiden för stadens uppkomst, då för övrigt den viktigaste råvaran, ekvirke, 
ännu fanns i sydöstra Sverige i betydande mängd. 

Ur alla andra synpunkter äro emellertid de naturliga förutsättningarna 
för en örlogsbas vid Karlskrona goda. Skärgården där kan, i vad avser till
gången på ankarsättningar, navigatoriska förhållanden och lokala försvars
och skyddsmöjligheter, anses som en förminskad kopia av Stockholms 
skärgård. Det mindre utrymmet, som dock är fullt tillräckligt även för 
stora flottor, uppväges av ökade försvarsmöjligheter på landfronten, till 
vars skydd befästningar anlagts. Fördelen för segelflottorna av de korta 
inloppen ansågs visserligen efter flygvapnets tillkomst och med det nutida 
sjöartilleriets skottvidder ha blivit en nackdel, men detta får åter anses ha 
utjämnats efter radarteknikens införande. Karlskronas relativt fram
skjutna läge i förhållande till Tyskland ansågs också på 1930-talet olägligt 
på grund av den ökade flygfaran, men numera saknar detta betydelse på 
grund av flygstridskrafternas avsevärt ökade prestanda.5 Medan Stock
holm 1935 nätt och jämnt låg inom räckhåll för i Pommern baserat tungt 
bombflyg och utanför det tyska jaktflygets aktionsradie, kunde Karls
krona nås av båda flygslagen efter en flygtid av omkring 40 resp. 30 mi-

r. Om uppfattningen av det luftstrategiska läget i mitten av 1930-talet se ex:vis 1930 
års försvarskommission s betänkande (Statens offentl. utredn. 1935: 38), del I, s. 132 fl. 
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nuter. Numera kan emellertid från den pommerska kusten även Stock
holm nås av jakteskorterat bombflyg och detta med obetydligt längre 
flygtid än för 15 år sedan Karlskrona; därtill komma ju de omkastade 
strategiska förhållandena, som innebära att samma eventuella motståndare 
åtminstone tills vidare förfogar över både de pommerska och de baltiska 
flygbaserna. 

De operativa möjligheterna från Karlskrona karakteriseras av, att inom 
den tidigare berörda cirkeln med en radie av 200' ligga farvattnen söder 
om en ungefärlig linje Oxelösund-Fårön-Libau och öster om en unge
färlig linje något västligare än Gedser-Warnemiinde. Betingelserna för 
skydd av kustsjöfarten inom Sydkustens marindistrikt (Smygehuk-Krå
kelund ) och det tidigare Öresunds marindistrikt (Smygehuk-Båstad), 
som nu ingår i Sydkustens, äro sämre än inom Ostkustens till följd av 
bristen på skyddande skärgård utanför Skåne. Därtill kommer, att exem
pelvis avståndet Swinemiinde-Sandhammaren är endast obetydligt längre 
än Karlskrona-Sandhammaren. Verksamt sjöfartsskydd kan sålunda en
dast påräknas antingen genom ingripande av starka sjöstridskrafter, på 
vilka tillgången som bekant är ytterst begränsad, eller genom samverkan 
mellan kustbefästningar och lätta sjöstridskrafter (jagare och minsvepare). 
Öresund måste ur sjömilitär synpunkt snarare betraktas som en bred flod 
än som en havsarm.G På grund av djupförhållandena är det ej svårt att 
med minor eller försänkningar (vrak) hindra passage av Sundets södra 
del, enär sjöfarten där är hänvisad till smala rännor med måttligt djup 
mellan mycket grunda partier. All kommersiell sjöfart i Sundet måste be
traktas som utesluten, om stränderna äro i händerna på sinsemellan krig
förande makter. 

Tillgången på »skolrum» till sjöss är för Karlskronabasens del oviss. 
Under kriget 1939-1945 kunde sålunda farvattnen i Sydkustens marin
distrikt icke utnyttjas för detta ändamål av svenska flottan, bortsett från 
vissa stationära skolor inom Karlskrona skärgård. 

Ur issynpunkt är Karlskrona under normala vintrar förhållandevis gyn
nat. Några svårigheter torde då icke föreligga att in- .och utlöpa med 
örlogsfartyg (undantagandes motortorpedbåtar och motorminsvepare ). 
Under svåra isvintrar kan däremot besvärlig isskruvning uppträda såväl 

6 Om förhållandena vid Öresund se Landquist, De danske Gennemsejlingsfarvandes 
strategiske Betydning (Tidsskrift i Sjilvesen 1934, även referat i Tidskrift i sjöväsendet 
1934 med titeln Bältens och Sundets strategiska betydelse ur svensk synpunkt) samt 
Strämbäck, Sverige och Östersjön (Marinlitteraturföreningen n:r 40, 1936), s. 10 ff. 
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Schematisk skiss över distanser från Karlskrona. Cirklarnas radier motsvara 600', 300', 200'. 

i farvattnen utanför Skåne och Blekinge som i Kalmarsund, undantagsvis 
även i Öresund. 

Göteborg 

Göteborgs örlogsdepå var alltsedan sitt återupprättande 1916 av blyg
sam omfattning. I den mån militära skällågo till grund för detta, bestodo 
de däri, att man ville koncentrera resurserna till den viktigaste sjökrigs
skådeplatsen. Som sådan uppfattades allmänt Östersjön, emedan man icke 
räknade med ryska framstötar av större styrka så långt från de ryska 
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baserna som i Kattegatt och Skagerack. Efter 1918 räknade man ej heller 
med, att den reducerade tyska flottan skulle kunna uppträda annat än 
rent tillfälligt och med svaga krafter i dessa farvatten, vilka man ansåg 
behärskas av den brittiska flottan. Bristen på örlogsvarv täcktes ju för 
övrigt till en väsentlig del av de stora civila varvsresurserna i Göteborg. 
Sorglösheten markerades i 1925 års försvarsbeslut av, att befästningarna 
vid Göta älvs mynning förlades i materielreserv. 

Hela denna strategiska uppfattning, som för övrigt också hystes i Norge 
med känt ödesdigert resultat, befanns 1940 vara en ren skrivbordskon
struktion. Täckta av djärva framstötar i Nordsjön och Norskehavet, vilka 
bundo den brittiska flottans uppmärksamhet, och stödda på de öppna 
sjövägarna mellan Östersjön och Skagerack kunde tyskarna - visserligen 
till stor del tack vare bristande dansk och norsk krigsberedskap - över
rumpla såväl Danmark som södra Norge. Sedan detta skett, ansåg den 
brittiska flottan en återerövring av sjöherraväldet i Skagerack kräva så 
stora offer, att de - som man då ansåg - begränsade strategiska förde
larna därav icke vora värda priset. Samtidigt var Sverige genom den tyska 
ockupationen av Själland berövat möjligheten att vid krig med Tyskland 
fritt förflytta sina sjöstridskrafter från Östersjön till Kattegatt eller 
tvärtom. Läget innebar också, att åtminstone hela västkusten söder om 
Kungsbackafjorden var i överhängande fara att bli föremål för en invasion 
över havet.7 

• Det blev därför nödvändigt att omedelbart igångsätta en forcerad ut
byggnad av örlogsbasen vid Göteborg. Det kort före krigsutbrottet på
började utflyttandet av kustbefästningarna från Göta älvs mynning till 
havsbandet fullbordades. Befästningarna återfingo därjämte permanent 
bemanning. Göteborgs örlogsdepå utvidgades till en fullständig örlogssta
tion och förseddes med ett örlogsvarv, det senare dock av naturliga skäl 
endast avsett för översyns arbeten, eftersom de civila varvens resurser mer 
än väl räcka till för övriga uppgifter. 

Efter krigsslutet löste sig visserligen åter spänningen i Kattegatt och 
Skagerack. Men de militära tomrummen i Danmark och Norge bestå allt
jämt och möjliggöra utan tvivel en återupprepning av 1940 års händelser. 
Erfarenheterna ha därjämte lärt, att om Sverige självt blir krigförande är 
det icke möjligt för landet att utan katastrof tåla en avspärrning västerut. 

7 Om tilldragelser och förhållanden under kriget 1939-1945 se Starck, Andra världs
kriget till sjöss I (Marinlitteraturföreningen n:r 45, 1948) och v. Arbin, Kort redogörelse 
för flottans beredskapstjänst 1939-1945 (Tidskrift i sjöväsendet 1945). 
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För att hindra en sådan kräves dock säkerligen, att Sverige är berett att 
insätta även egna maktmedel till skydd för den fria passagen ut i Nord
sjön. Händelserna 1940 ha visat det okloka i att lita på, att främmande 
makter skola insätta sina sannolikt även annorstädes behövliga resurser på 
att upprätthålla ett sjöherravälde endast i vårt intresse utan att ens stödjas 
i denna uppgift av Sverige. Detta innebär ytterligare ökning av Göteborgs 
örlogsbas' strategiska betydelse. 

De naturliga förutsättningarna för en örlogsbas äro i Göteborgs skär
gård mycket lika de i Stockholms, ehuru dimensionerna äro mindre. Skär
gården medger sålunda anordnandet av utmärkta och i alla avseenden 
skyddade förrådsutrymmen, verkstäder och ankarplatser. Närheten till 
Göteborg med dess stora och mångsidiga industrier och goda kommunika
tionsleder inåt landet gör det lika lätt i Göteborg som i Stockholm att 
ordna tillförseln av industriprodukter och övriga förnödenheter. Av vikt 
är särskilt - bortsett från de redan nämnda storvarven - att i Göteborg 
liksom i Stockholm numera finnas för svenska förhållanden betydande 
oljeraffinaderier. En omständighet på gott och ont är tillgången på sjöfolk. 
Å ena sidan är denna i Bohuslänsområdet bättre än annorstädes i landet, 
å andra sidan är konkurrensen med handelsflottan där kännbarare än på 
andra håll. 

N ackdelarna med Göteborgsbasen sammanhänga som i Stockholm fram
förallt med närheten till storstaden med dess livliga sjötrafik, vilken stry
ker just förbi de marina anläggningarna. Tillgången på örlogsfartyg, vilka 
under senaste krig kunde avdelas till västkusten, var ringa. Intet omedel
bart skäl fanns alltså att kosta dyrbart material och arbete på att utvidga 
förläggningsutrymmena till motsvarande kapacitet som i Stockholm och 
Karlskrona. örlogsstationen vid Nya varvet är därför alltjämt av betyd
ligt mindre omfattning än de övriga, vilket i nuvarande strategiska läge är 
en avsevärd nackdel, eftersom det närmast skulle ankomma på denna att 
vi.d ett nytt krig betjäna eventuella bundsförvanters till Sveriges för
fogande ställda sjöstyrkor.s Fråga är dock, om några ytterligare kostnader 
böra nedläggas på de nuvarande anläggningarna, eftersom deras flyttning 
till mera skyddad plats av ovan anförda skäl är lika trängande som flytt
ningen av Stockholms station och varv. 

De operativa möjligheter, som Göteborgs örlogsbas erbjuder, karakteri
seras främst av, att västkustfarvattnen äro de enda, där man i vissa, icke 
osannolika lägen kan hoppas på understöd av allierade sjö- och flygstrids-

8 Se Svenska försvarsväsendets rulla 1947, s. 73 3, 897 tf. jfrt med s. 718 tf., 726 tf. 
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krafter. Den förut nämnda inskränkningen av »operationsradien» till 
200', vilken kommer att omsluta Kattegatt och Skagerack, förlor"r därför 
åtskilligt av sitt intresse, eftersom den som ovan framhölls berodde på 
hänsyn särskilt till fientlig överlägsenhet i luften. Större vikt tillkommer 
i stället cirkelradierna 300' och 600'. Det senare avståndet kan anses vara 
det största, som allsidigt sammansatta operationsgrupper. ur den befintliga 
svenska örlogsflottan kunna tillryggalägga under krigsförhållanden utan 
bränslekomplettering. 300' är största avstånd, som kan tillryggaläggas, 
om samma bränsleförråd måste räcka för såväl fram- som återfärden. 
Detta innebär, att en konvoj från Göteborg västerut icke utan bränsle
komplettering kan med säkerhet framföras längre än till Stavanger eller 
(om det mot förmodan skulle bli möjligt att använda Kielkanalen ) till 
Holtenau. Endast om bränslekomplettering kan ske i destinationshamnen 
kunna konvojerna föras fram till den brittiska ostkusten eller till neder
ländska hamnar. 

Då flertalet örlogsfartyg byggas på västkusten och farvattnen där i 
övrigt även äro lämpliga, bruka dessa normalt anlitas som »skolrum» för 
nybyggda fartygs verkstads- och leveransprovturer. Under krigsåren 
1940-1945 kunde emellertid så ej ske annat än i mycket begränsad ut
sträckning. Tvärtom var, som bl. a. olyckan med undervattensbåten Ulven 
visar, redan marinens normala utbildningsverksamhet starkt hindrad. För
hållandena i kommande krig bli givetvis beroende av, i vilken utsträck
ning utvecklingen 1940 kommer att upprepas. 

Isförhållandena i Göteborg äro på det hela taget gynnsamma. Endast 
under svåra år fryser hela Skagerack till, och som regel blir det även sådana 
år möjligt att hålla trafiken på Göteborg öppen med isbrytare. I Kattegatt 
händer dock, att all trafik omöjliggöres. 

Den diskussion, som härovan förts om de operativa möjligheterna från 
basområdena i Stockholms, Karlskrona och Göteborgs skärgårdar, har visat, 
att dessa möjligheter i stort sett äro goda i Skagerack, Kattegatt och Öster
.sjön. Annorlunda ligga förhållandena till i Bottenhavet och i all synnerhet 

i Bottenviken. Bottenhavets farvatten ligga visserligen till skillnad från 
Bottenvikens till största delen inom radien 200', räknat från Stockholms 
skärgård. Denna omständighet förlorar emellertid en stor del av sin bet y
·delse genom farvattensförträngningen mellan Åland och Upplandskusten.1l 

• Se härom Jungstedt, Ålands befästningar i äldre tider och i våra dagar (meddel. från 
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Schematisk skiss över distanser från Göteborg. Cirklarnas radier motsvara 600', 300', 200'. 

Åboiands och Ålands skärgårdar bilda ett hotfullt utskott mot de svenska 
farlederna mellan Östersjön och Bottenhavet, så mycket olägligare som 
skärgården på svensk sida icke fullständigt täcker kusten i Södra K varken. 
Redan under 1800-talet var den militära uppmärksamheten riktad på detta 
ur svensk synpunkt ogynnsamma läge. Sveriges intressen tillgodosågos 
också i någon, om än ytterst bristfällig mån genom Parisfredens förbud 
mot befästningar på Åland 1856. Bestämmelsen kunde trots sura ryska 

fören. för Stockholms fasta försvar 1921), samt Ericson, Försvarsproblem kring Ålands
öarna (Marinlitteraturföreningen n:r 44, 1939) och Strömbäck, ov. anf. arb., s. 27 ff. 

3 - 547589 Sjöhist. Samfundet. XII. 
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miner upprätthållas, så länge fred rådde i Östersjön. Men 1915 begynte 
ryssarna anlägga befästningar och flygfält på ögruppen, varjämte en krigs
ankarplats iordningställdes. Härigenom ökades avsevärt faran för, att 
svenska sjöstridskrafter med bas i Stockholms skärgård skulle avskäras från 
möjligheten att fritt passera in i eller ut ur Bottenhavet. De ryska åtgär
derna illustrerade sålunda bjärt nödvändigheten att anlägga en svensk 
örlogsbas på Norrlandskusten. Genom 1914 års försvarsbeslut kom också 
en sådan till stånd vid Gustafsvik (vid Ångermanälvens mynning) och 
Härnösand, skyddade av den nyuppförda Hemsö fästning. Arbetenas om
fattning inskränktes dock, sedan Finlands frigörelse 1918 omkastat det 
strategiska läget. Därtill kom från 1921 den nya Ålandskonventionen, 
som neutraliserade ögruppen så väl i freds- som krigstid. 

Visserligen vora de reella garantierna för Ålandskonventionens upprätt
hållande ganska bräckliga, så mycket mera som Ryssland aldrig erkände 
konventionen. Bevarandet av Ålandsöarnas neutralitet berodde utan tvivel 
mera på den svenska örlogsflottans effektivitet än på signatärmakternas 
eventuella respekt för sina givna löften. Erfarenheten har i alla fall visat, 
att det var berättigat att på grund av det ändrade läget skjuta frågan om 
en svensk örlogsbas vid Norrlandskusten så pass mycket i bakgrunden, 
som skedde, och att särskilt kraven på dennas krigsberedskap kunde efter
sättas. Med enstaka undantag lyckades det som bekant Sverige och Fin
land att 1939-1944 genom gemensamma marina ansträngningar hindra 
de krigförande parternas sjöstridskrafter från att vinna tillträde till Bot
tenhavet. För den svenska örlogsflottan blev det av utomordentligt stor 
betydelse, att man på detta sätt bl. a. vann en ersättning för västkust
farvattnen, när det gällde beredandet av »skolrum». Minskningen av be
hovet av eskort åt handelssjöfarten utefter Norrlandskusten var också av 
största betydelse, eftersom tillgången på lämpliga eskortfartyg var hån 
begränsad. 

Huruvida förhållandena efter 1944 alltjämt ge anledning till grundade 
förhoppningar att kunna upprätthålla det gynnsamma läget från 1918, 
därom torde man vara berättigad till skepsis. Ryssland har visserligen sent 
omsider erkänt Ålandsöarnas neutralisering, ehuru med det talande för
behållet att Sverige icke får hava någonting att göra med dess upprätt
hållande. Frågan om Härnösandsbasen har därför ingått i ett nytt skede. 
Ett förslag av 1945 års parlamentariska försvarskommitte att indraga be
fästningarnas fredsbesättning och förlägga örlogsdepån i materielreserv 
har också av hänsyn till det nya läget på goda grunder avvisats. 
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Finland 

Då Finland 1918 erhöll sin frihet, fanns i landet en rysk örlogsbas, 
Helsingfors. Dennas upphov gick tillbaka till anläggningen av Sveaborg 
under den svenska tiden. För Finlands behov var emellertid Helsingfors 
ur många synpunkter icke särskilt lämpat som örlogsbas, i varje fall icke 
som enda sådan.! Den finländska örlogsflottans uppgifter vor o nämligen 
av tvåfaldig art. Det gällde att med hjälp av det av ryssarna jämförelsevis 
väl utbyggda kustartilleriet försvara sydkusten mot landstigningar. Men 
det gällde också - och detta var icke mindre viktigt - att hålla sjöför
bindelserna med svenska kusten öppna. För den senare uppgiften är Hel
singfors' läge ogynnsamt, emedan det ligger för långt inne i Finska viken, 
och emedan isläggningen varar längre i trakten av Helsingfors än längre 
västerut. Inloppen till hamnen äro därjämte ofta utsatta för svår isskruv
ning, så att man icke ens med isbrytare förmår hålla trafiken öppen året 
om. Därtill kommer, att Helsingfors liksom Stockholm och Göteborg upp
visar storstadens och den livliga sjöfartsstadens olägenheter över huvud för 
en örlogsbas. 

Andra mera trängande uppgifter fingo emellertid under det finländska 
försvarsväsendets uppbyggnadsår försteget framför anläggandet aven ny 
örlogsbas. Först mot slutet av 1930-talet stod denna fråga i tur att lösas, 
nu särskilt pådriven av Helsingfors' ogynnsamma läge ur luftförsvars
synpunkt. Valet av plats för den nya örlogsbasen stannade vid Pansio
området väst om Åbo och mittemot Runsala utefter farleden till Nåden
da1.2 Detta ägde ett i viss mån avskilt läge i förhållande till hamnen j 

övrigt men låg ej längre bort från staden, än att man kunde utnyttja 
dennas civila varvsresurser, de största i Finland. Eftersom Finlands flotta 
hade en blygsam omfattning krävdes inga jätteanläggningar. Beslut om 
anläggningen fattades 1938, och arbetet bedrevs så snabbt, att flottan re
dan under vinterkriget kunde ha sin vinterstation där. Helsingfors bi
behålles emellertid alltjämt som sekundär bas, »flottstödjepunkt» . 

1 Se Steen, Finnlands sjpforsvarsproblem og dets lpsning (Norsk Tidsskrift i sjpvcsen 
1931). 

2 Tidskrift i sjöväsendet 1938, s. 311. Finlands statskalender 1948, s. 189 ff. Det bör 
observeras, att varvsresurserna numera ökat i Åbo till följd av krigsskadesdndsindustriens 
behov, jfr Meinander, Tungt skadestånd (1946), s. 22 ff. Tysk officiell publikation från 
1939 anger djupet i den icke långt från örlogshamnen liggande oljehamnen vara 8,5 m. 
(Ostseehandbuch, Nördlicher Teil, s. 401 ff.) 
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I nuvarande läge, då Finlands örlogsflotta av allbekanta orsaker är både 
liten och föråldrad, saknas anledning att närmare vidröra de operativa 
möjligheter, som i och för sig kunde föreligga från Åbo och Helsingfors, 
i annan mån än detta redan skett. Finlands utrikespolitiska rörelsefrihet 
är ju också högst begränsad. Några ord böra dock ägnas de risker, som ur 
svensk synpunkt äro förbundna med eventualiteten, att dessa baser råka i 
orätta händer. Helsingfors är i detta sammanhang för oss av mindre vikt 
genom sin belägenhet innanför linjen Porkkala-Nargö. Däremot bli 
konsekvenserna kännbara, om ÅboIands skärgård med dess farleder till 
Åland och Bottenhavet råkar i mot Sverige fientlig makts hand. Man 
måste då bereda sig på, att Ålandsöarnas neutralitet icke kan upprätthållas, 
och att den svenska örlogsflottan måste avdela betydande krafter för 
operationer i Bottenhavet och Bottenviken. På grund av Sveriges lång
smala konfiguration, ännu mera markerad genom västra Norrlands eko
nomiskt och befolkningsmässigt svaga betydelse, kunna nämligen mva
sionsföretag mot Norrlandskusten lätt leda till katastrof. 

Ryssland 

Då Peter I grundlade den ryska örlogsflottan, stod ännu blott till hans 
förfogande såsom basområde den innersta delen av Finska viken.3 Där an
lade han också trots i många avseenden ogynnsamma förutsättningar vid 
Nevamynningen sitt S:t Petersburg med den skyddande sjöfästningen 
Kronstadt utanför på ön Kotlin. Ur synpunkten, att flottan skulle beredas 
skydd för anfall från havet, var och är denna position för en bas utom
ordentlig, men i andra avseenden är den ogynnsam. Finska viken är myc
ket utsatt för packis med åtföljande isskruvning, och dess inre delar bindas 
varje år av tjock fast is. En på Kronstadt-S:t Petersburg baserad flotta 
är redan av detta skäl oförmögen att uppträda till sjöss omkring halva 
året. Därtill kommer, att farvattnen i Kronstadtbukten äro så grunda, 
att större fartygs rörelsefrihet även under sommarhalvåret är mycket be
gränsad. I den omständigheten att Peter I lät sin flotta kvarstanna i S:t 
Petersburg, trots att han icke många år efter stadens grundläggning fick 
tillgång till åtskilliga andra sjöstäder med bättre läge, får man i förbigå
ende sagt se ett starkt bevis på, hur osäker han trots allt kände sig be
träffande möjligheterna att varaktigt göra Rysslands inflytande gällande 

Östersjön. 

3 Här bortses från Svarta havs-flottan. 
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Det av Peter skapade läget förblev emellertid karakteristiskt för Ryss
lands marina bas förhållanden ända fram till Alexander III:s tid. Väl 
kunde andra hamnar, särskilt Revaloch efter 1808 Helsingfors, temporärt 
nyttjas av örlogsflottan, men dess enda primära bas förblev Kronstadt 
-S:t Petersburg. Med Rysslands ökade utrikespolitiska aktivitet under 
Alexander III - väl också med hänsyn till alliansen med världens dåva
rande flottmakt n:r 2, Frankrike - kändes detta läge alltför besvärande. 
Till ny huvudbas i Östersjön utsågs då Libau. Där anlades under 1800-
talets sista årtionden den s. k. »kejsar Alexander III:s krigshamn» . Den 
tyska flottans starka ökning vid sekelskiftet och Libaus sårbara förbindel
ser över land och hav med det inre Ryssland och övriga hamnar medförde 
emellertid, att redan under det nya seklets första år Libau ansågs vara allt
för framskjutet för en huvud bas. Denna uppfattning förstärktes efter den 
ryska flottans kraftiga decimering i kriget mot Japan 1904-1905. I sam
band med de energiska åtgärder, som några år efteråt vidtogos för att 
återupprätta Rysslands sjömakt, antogs ett helt nytt program för örlogs
basernas utbyggnad.4 Till grund för detta låg bl. a. den möjlighet till vid
sträckta, sammanhängande befästningslinjer och basområden, som artille
riets ökade skottvidder och minvapnets fullkomnande medfört. Ursprung
ligen avsågs att skapa en baslinje från Ålandsöarna till Rigavikens myn
ning och att därbakom ordna Revaloch Helsingfors som primära baser 
med Kronstadt som en tillbakadragen förråds- och varvshamn. Till följd 
av bl. a. diplomatiska invändningar från svensk sida, vilka man icke ansåg 
sig kunna negligera i fredstid, nödgades man emellertid skjuta tillbaka 
låset för Finska viken till linjen Hangö-Baltischport. Denna s. k. »Peter 
den stores sjöfästning» begynte byggas kort före kriget 1914-1918 och 
visade sig under detta motsvara sitt ändamål, trots att anläggningarna icke 
hunnit att helt fullbordas. Bl. a. hade örlogsbaserna i Revaloch Helsing
fors icke hunnit att fullt utbyggas, ehuru den senare orten under kriget 
kom att bli den ryska flottans huvudkrigsankarplats. Under kriget till
kommo de tidigare nämnda framskjutna anläggningarna på Ålandsöarna. 
Alla dessa anstalter gin go ju förlorade genom kriget, så att efter detta 
endast Kronstadt-S: t Petersburg (Petrograd) återstod. 

Det ryska marina intresset koncentrerade sig under mellankrigstiden 
helt naturligt mera på andra farvatten än den obetydliga och svår
navigabla Kronstadtbukten. Sjöstridskrafter överfördes sålunda bl. a. till 

4 Se ex:vis Lybeck, Allmän sjökrigshistoria, II: 1 s. 24 tf. 
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Svarta Havet och Barents hav från Östersjön. Uppenbarligen kände rys
sarna sin handlingsfrihet i den sistnämnda starkt beskuren. De utnyttjade 
också första tillfälle att 1939 spränga banden. Genom »överenskommel
ser» med de baltiska staterna förvärvade de en hel rad orter, ägnade för 
anläggning av örlogsbaser i dessa länder, och genom vinterkriget till
tvingade de sig ju Hangö, senare utbytt mot Porkkala.5 Den senare poli
tiska utvecklingen torde här icke behöva rekapituleras. 

Resultatet av det senaste årtiondets omkastningar har blivit, att i detta 
nu följande för offentligheten kända örlogsbaser stå till Sovjetrysslands 
förfogande i Östersjön: Porkkala, Kronstadt-Leningrad (S:t Petersburg), 
Reval, Baltischport, Libau och Pillau-Königsberg samt det ockuperade 
Stralsund (med Sassnitz). Indirekt stå därjämte till Sovjetunionens för
fogande de av Polen ockuperade (annekterade) f. d. tyska örlogsbaserna 
Danzig och Swinemiinde-Stettin samt det av polackerna på 1920-talet 
anlagda Gdynia. Utöver dessa kända baser inom Sovjetunionens och Po
lens nuvarande områden är ingenting för offentligheten bekant om even
tuella ytterligare anläggningar, ehuru sannolikheten talar för, att sådana 
befinna sig under uppförande åtminstone i den estniska skärgården, vid 
Rigavikens mynning och på Riigen samt vid Wismar. Lika litet är någon
ting säkert känt om tillståndet i de äldre anläggningarna. Följande syn
punkter, byggda på tidigare förhållanden, torde dock vara av intresse. 

Park kala tillhörde före 1944 ett av Helsingforsbornas mest besökta som
marnöjesområden. Vissa fortifikatoriska anläggningar torde dock ha kvar
stått från tiden före 1918 och underhållits av det finländska kustartilleriet. 
Förmodligen ha ryssarna nyuppfört såväl befästningar som förråd, kajer 
och kaserner. 

Kranstadt-Leningrad (S:t Petersburg) ägde före revolutionen Ryss
lands förnämsta skeppsvarv, på vilka alla slags fartyg kunde byggas från 
30000 tons slagkryssare och nedåt. Även övriga marina anstalter voro 
dimensionerade för att tillgodose en stormaktsflotta. Anläggningarna för 
översyn, reparation och utrustning av fartyg voro liksom flottans förråd 
och utbildningsanstalter förlagda till Kronstadt, medan nybyggnadsvar
ven lågo i S:t Petersburg. På grund av otillräckligt djup i den uppmudd
rade kanalen mellan dessa bägge hamnar måste dock nybyggda slag fartyg 
efter sjösättningen bogseras till Kronstadt för att utrustas där. Kronstadts 
befästningar ansågos utomordentligt starka. 

5 Se härom Biörklund, Årsberättelse i sjökrigsvetenskap vid K. Krigsvetenskapsakade
mien 1940 (Tidskrift i sjöväsendet 1940). 
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Under revolutionsåren förföll naturligtvis även basens anläggningar av
sevärt. Från 1923 grep man sig dock an med reparations- och moderni
seringsarbeten. Dessa hade före krigsutbrottet 1939 fortskridit så långt, 
att den då enda ryska östersjöbasen kunde betjäna en örlogsflotta, vilken 
vad materielen beträffar icke mycket understeg den dåvarande tyska. Un
der byggnad befunno sig bl. a. såväl slagfartyg som hangarfartyg~ Kanalen 
mellan Kronstadt och Leningrad hade fördjupats, så att även de största 
fartyg kunde gå in till Nevamynningen.6 

Örlogsbasen måste under belägringen av Leningrad, då den var utsatt 
såväl för intensiva flygbombardemang som beskjutning med artilleri, ha 
lidit skador. Dessa förefalla emellertid ha varit överraskande små att döma 
av, att ryssarna efter krigsslutet kunnat iståndsätta ett betydligt antal 
örlogsfartyg, vilka under kriget lågo upplagda i Kronstadt. Ryska under
vattensbåtar kunde också, om än med stora svårigheter, 1942-1944 taga 
sig igenom den tyskfinländska spärren i Finska viken och operera i Öster
sjön, vilket icke varit möjligt, om Kronstadts verksamhet som örlogsbas 
då varit helt förlamad. 

Revat med den närbelägna uthamnen Baltischport (för jagare och un
dervattensbåtar) befann sig 1914 under utbyggnad. Ett stort krigshamns
område hade redan iordningställts och befästningarna till hamnens skydd 
förstärkts och moderniserats. Däremot hade de planerade stora varven 
ännu icke blivit färdiga, utan man var i detta avseende hänvisad till äldre 
och blygsamma anläggningar. Det utbrytande kriget och Estlands fri
görelse satte stopp för planernas fullföljande. Estlands eget ekonomiska liv 
utan det stora ryska upplandet hade lika litet som landets blygsamma 
örlogsflotta behov aven varvsindustri i den planerade skalan.7 De stora 
krigshamnarna i Revaloch Baltischport voro därför under Estlands fri
statstid mera att betrakta som monument över en förgången tid än som 
verksamma organ i statslivet. Vid ryssarnas utrymning av Estland 1941 
skadades för övrigt båda hamnarna svårt. Det måste följaktligen förutsät
tas, att de vid reockupationen 1944 voro i behov av reparation och mo
dernisering. Sannolikt ha ryssarna redan gripit sig an därmed. 

Libau var, som redan sagts, 1914 en bas med en karaktär på gränsen 
mellan primär och sekundär. Efter Lettlands frigörelse blev hamnen vis
serligen bas för den lettiska örlogsflottan, men dennas blygsamma omfatt-

• Tysk officiell publikation uppger djupet i kanalen till 9,5 m. vid medelvattenstånd 
(9 m. vid lågvatten), Ostseehandbuch, Mittlerer Teil, s. 316. 

7 Jfr uppgifterna om Revals varvsindustri i Ostseehandbuch, Mittlerer Teil, s. 157. 
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ning torde icke ha föranlett mera än de allra nödtorftigaste underhålls
arbetena på anläggningarna. Någon större varvsindustri har aldrig funnits 
i Libau.8 För att motsvara en stormaktsflottas anspråk torde alltså avse
värda moderniseringar och utvidgningar krävas. 

Pilla u utanför Königsberg (som av ryssarna nu kallas Kaliningrad ) spe
lade redan före 1933 en roll i det tyska marina bassystemet. Efter Väst
preussens avskiljande från Tyska riket och de rustningsbegränsningar, som 
Versaillesfreden föreskrev, kom Ostpreussens försvar mot en överlägsen 
polsk arme att bli beroende av sjöförbindelserna med det övriga Tyskland. 
Dessa förbindelser krävde skydd mot den framväxande polska flottan 
och mot de allierade sjöstridskrafter, som man på tyskt håll befarade 
skulle ställas till Polens förfogande.9 Versaillesfreden förbjöd visserligen 
utvidgandet av de tyska kustförsvarsanläggningarna. Åtgärder, vilka 
stodo i samklang med det skisserade strategiska läget, kunde sålunda icke 
vidtagas öppet förrän 1935. Men då hade å andra sidan den tyska under
lägsenheten till lands mot Polen snart försvunnit, och det tyska marina 
intresset vände sig främst åt annat håll. Pillau förblev sålunda under den 
tyska tiden, vad det var redan före 1914, en sekundär, framskjuten bas 
för jagare och torpedbåtar. 

Danzig (på polska språket Gdansk) har sedan gammalt varit en av de 
viktigaste hamnarna vid Östersjön. I äldre tid stödde den sin ställning 
framförallt på den polska spannmålsutförseln längs Weichsel. De spo
radiska försök, som Polen under 1500- och 1600-talen gjorde att skaffa 
sig en örlogsflotta, utgingo därför helt naturligt från Danzig som bas, 
ehuru staden alltid intog en ganska självständig ställning gentemot den 
polska kronan.1 Sedan den genom Wienkongressens beslut 1815 införlivats 
med Preussen, blev den huvudbas för den preussiska flotta, som små
ningom begynte uppväxa i Östersjön. Som sådan överflyglades den emel
lertid av Kiel, sedan Preussen annekterat Holstein 1866, sålunda vid en 
tidpunkt, då den preussiska flottan ännu var jämförelsevis obetydlig.2 

Danzig fortfor emellertid även efter den kejserliga marinens tillkomst 
1871 att räknas som en primär tysk bas. Under kriget 1914-1918 spelade 

8 D:o s. 19. 

• Se bl. a. dåv. riksvärnsminister Groeners tal inför tyska riksdagen 15/11 1928, åter
givet i Marine Rundschau 192 8, s. 563 tf. 

1 Se härom bl. a. Sveriges sjökrig 1611-1632, utgivet av Generalstaben (Bilagsband I 
till Sveriges krig 1611-1632), s. 55 tf. 

2 Se Kirchhoff, Seemacht in der Ostsee, II, s. 158 tf., 224 tf. 
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den dock ingen större roll för operationerna. Endast vid två tillfällen, 
Öselexpeditionen 1917 och Finlandsexpeditionen 1918, utgingo moderna 
tunga tyska sjöstridskrafter mot fienden från Danzig.3 Orsaken härtill är 
främst att söka i den ryska flottans tillbakahållande strategi. De tyska 
baserna flankerade sjövägarna från de ryska mot södra Sverige och Dan
mark. Så länge ryssarna höllo sig passiva, kunde den tyska sjökrigsled
ningen alltså utan strid vinna sitt huvudmål i Östersjön att hålla sjö
vägarna Tyskland-Sverige öppna och samtidigt spärra Rysslands väg till 
Nordsjön och dess allierade. I annan mån än så var erforderligt för att 
säkra den tyska armens vänstra flank, fanns då ej något skäl för tyskarna 
att genom offensiva företag mot den ryska kusten riskera örlogsfartygs
förluster, som skulle ytterligare ökat tyskarnas underlägsenhet i Nordsjön. 

Versailles freden föreskrev Danzigs demilitarisering och utbrytning ur 
Tyska riket samt ställande under polsk överhöghet i vissa avseenden. Ör
logsstationen nedlades därför, men på Westerplatte tilläts upprättandet av 
vissa militära förråd och fortifikatoriska anläggningar för polsk räkning. 
Polen fattade emellertid i sikte planen på en stor maritim utveckling, för 
vilken man ingalunda ville vara beroende av Danzig med dess tyska be
folkning och relativa oberoende. Någon lämplig naturlig hamn fanns icke 
på den polska kusten. Man beslöt därför anlägga en helt ny sådan vid den 
lilla fiskarbyn GdYl1ia (på äldre kartor Gdingen) innanför Hela-halvön, 
som befästes. Här uppstod under åren 1925-1930 en storstad, som hotade 
att helt taga loven av Danzig, då polackerna på allt sätt gynnade Gdynia. 
Danzigs fördelaktiga läge vid Weichsels utlopp hade redan tidigare redu
cerats i värde, genom att flod trafiken av navigatoriska skäl avsevärt 
minskat. Polackerna reducerade nu detta ytterligare genom att anlägga en 
direkt järnväg till Gdynia över uteslutande polskt territorium, vilken bana 
gynnades med betydande tariffpremier i förhållande till vägen över Dan
zig. I Gdynia uppväxte också början till en polsk örlogsflotta, vars sam
mansättning tydligt visade, att Polen icke avsåg att nöja sig med en kust
och vaktmarin utan ville utsträcka sitt inflytande över södra Östersjön.4 

Denna utveckling avbröts av krigsutbrottet 1939. Det blev i början ett 
problem för tyskarna, hur de skulle reglera förhållandet mellan Gdynia 
och Danzig. De stannade för tanken att utveckla båda städerna, varvid 
Danzig främst borde tillgodose handelssjöfarten, medan Gdynia, som 
skulle förvandlas till en rent tysk stad, borde företrädesvis fylla militära 

3 Lybeck, av. anf. arb., II: 2, s. 88 tf., 102 if. 
4 Se Tidskrift i sjöväsendet 1926, s. 196, samt Starck, av. anf. arb., I, s. 19, 27 f. 
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ändamål. Denna plan kunde endast delvis förverkligas, trots att man för
sökte genomföra den med synnerlig hänsynslöshet. Brist på arbetskraft 
gjorde det omöjligt för tyskarna att avlägsna alla polacker från Gdynia. 
När de allierade bombningarna började i större skala, samtidigt som etapp
förbindelserna till lands österut mer och mer ansträngdes, dirigerade tys
karna allt större delar av sin handelsflotta till de pommerska och preussiska 
hamnarna för underhållstransporter till Norge, Finland och Balticum. 
Samtidigt tvingade det allierade flygets allt mera ökade slagkraft och räck
vidd tyskarna att förlägga sin örlogsflottas »skolrum» , som 1914-1918 
legat i västra Östersjön (farvattnen mellan Femernbält och Flensburgfjor
den ), till farvattnen utanför Pommern och Preussen. 

Efter polackernas återtagande av Gdynia och annekterande av Danzig 
ha vid flera tillfällen uppgifter varit synliga i pressen om stora polska ut
vecklingsplaner både för örlogs- och handelsflottorna. G Genom annek
terandet av allt tyskt land öster om Oder har Polen nu också fått flera 
hamnar till sitt förfogande, främst Stettin med dess uthamn Swinemiinde. 
Vilken eller vilka av sina hamnar Polen tänker göra till sin primära örlogs
bas är ännu icke känt, liksom man ej heller vet mycket om, hur långt 
planerna på en polsk örlogsflotta av stormaktsmått kunna genomföras. 
Betydande svårigheter finnas i alla händelser, främst kanske bristen på en 
befolkning förtrogen med sjön, vilket redan före 1939 tvingade den polska 
marinen att upprätthålla en orimligt stor landorganisation, jämfört med 
exempelvis Sverige eller Norge. 

Den kedja av direkt eller indirekt sovjetryska örlogsbaser, vilken här j 

allra största korthet omnämnts, medger uppenbarligen en sovjetrysk ör
logsflqtta ett mycket stort inflytande och en vidsträckt operationsfrihet 
i Östersjön. Därtill kommer ett så stort antal flygbaser, att ingen av de 
andra Östersjörnakterna äger någon motsvarighet därtill. Den starkaste av 
de övriga strandmakterna - Sverige - överflyglas koncentriskt av dessa 
bassystem, vilket är en given fördel för den kvantitativt betydligt över
lägsna makt, som Sovjetunionen i dag utgör. Den strategiska nackdel, som 
den ryska flottan 1914-1918 måste vidkännas, i det att de fientliga ba
serna, enligt vad ovan påpekats, flankerade sjövägarna västerut, har nu 
eliminerats, i vad det gäller Östersjön. I själva verket äro, som tidigare 
framhållits, möjligheterna ganska goda för ryssarna att ingripa mot de 
svenska sjövägarna utmed Skånekusten med mindre kraftinsats än för-

5 Se exempelvis tidskriften Sveriges Flotta 1946, s. 52. 
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svaret. Frågan om ryssarnas möjligheter att följa tyskarnas exempel från 
1940 och spärra Östersjön och Skagerack har redan tidigare berörts; att i 
detta sammanhang gå ytterligare in därpå, skulle föra till komplicerade 
problemställningar, vilka utrymmet här förbjuder att behandla. 

Inom säkert eller med största sannolikhet av ryska kustbefästningar 
avspärrade farvatten, såsom Finska viken och Rigaviken, har Sovjet
unionen tillgång på lämpligt »skolrum» för sin flotta. Den nackdel, som 
den ryska örlogsflottan sedan gammalt måst räkna med, i det att dess verk
samhet varit mera utsatt för ishinder än grannarnas, har nu eliminerats 
genom basernas framskjutande långt västerut. Visserligen äro icke heller 
dessa alltid isfria, men om man bortser från exceptionellt svåra isvintrar, 
bör det icke möta något hinder att hålla exempelvis hamnarna i Danzig
bukten öppna med isbrytarhjälp. Packisen, som ju är det svåraste hindret, 
bildar i södra Östersjön normalt relativt smala band, mellan vilka öppet 
vatten ligger. Dessa band kunna som regel genombrytas åtminstone med 
isbrytarhjälp och spärra för övrigt sällan alla hamnar på en gång. 

I och för sig synas sålunda betingelser för en betydande sovjetrysk mari
tim kraftutveckling i Östersjön vara för handen. 

Danmark 

Den danska örlogsflottan har som bekant lysande historiska traditioner.6 

Här är icke platsen att redogöra för dem, knappast heller att orda om 
orsakerna till den danska sjömaktens relativt så ofantligt minskade infly
tande och betydelse; delvis ligga de ju i öppen dag. 

Som örlogsbas hade emellertid Köpenhamn ett utomordentligt gynn
samt läge, då det gällde att spärra vägen från centrala Östersjön till 
Skagerack eller omvänt. Den viktigaste - i äldre tid enda - vägen ge
nom Öresund mellan dessa båda farvatten går tätt förbi staden. Från det 
skyddade sundet mellan Amager och Själland ägde danska flottan också 
städse kortare anmarschvägar än en fiende, som österifrån var på väg ut 
ur Östersjön eller från Skagerack på väg in, om han i stället för Öresund 
valde leden genom Stora bält; danska flottan befann sig med andra ord 
på »de inre linjerna». 7 

6 Se ex:vis Schaffalitzky de Muckadell, Haandbog i Nordens Si2lkrigshistorie eller Horn
borg, Kampen om Östersjön. 

7 Jfr Lindssträm, av. anf. arb., s. 16 tf. 
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Detta Köpenhamns ur vissa sjöstrategiska synpunkter gynnsamma läge 
består alltjämt. Men det torde icke vara något tvivel underkastat, att den 
nuvarande svaga danska örlogsflottan icke har några möjligheter att effek
tivt utnyttja detsamma. Det må vidare erinras om, att fördelarna i Köpen
hamns läge främst kommo till sin rätt på en tid, då några främmande 
örlogsflottor icke funnos i västra Östersjön. Först 1864 förlorade Dan
mark den slesvig-holsteinska kusten, och först 1866 begynte upprättandet 
av den tyska (preussiska) flottans bas i Kiel. I förhållande till Kiel är 
emellertid Köpenhamns läge ett helt annat än förut sagts och vida mindre 
fördelaktigare; i själva verket äro anmarschvägarna till Stora bält kortare 
från Kiel än från Köpenhamn.8 Sedan Danmark omkring 1870 förlorat 
sin kvantitativa överlägsenhet gentemot den tyska flottan, ändrades där
för dess sjöstrategiska läge i grund, vilket också kom till uttryck i full
ständigt ändrade danska försvarsdispositioner , vilka det här skulle föra 
för långt att gå in på. Det må endast helt kort framhållas, att medan Dan
mark före denna tid avsett att med stöd av herraväldet i de danska far
vattnen möta fienden i Jylland med den danska armens huvudkrafter , 
blev efter denna tid huvuduppgiften att upprätthålla Själlands ockupa
tionsfrihet. 9 

Med tiden har i Köpenhamns örlogsbas åtskilliga lokala olägenheter 
framstått. Främst må nämnas, att det för örlogsstationen med tillhörande 
varv tillgängliga utrymmet på intet sätt medger någon frihet från främ
mande insyn. I detta avseende är läget nästan ännu sämre än i Stockholm. 
I Köpenhamn saknas emellertid de naturliga betingelserna för en flytt
ning, för så vitt man icke vill avstå från det skydd, som Köpenhamns 
sjöbefästningar kunna bereda mot överrumplingsförsök. l Möjligheterna 
att i Köpenhamn inrätta luftskyddsrum för fartyg och förråd äro också 
otillräckliga, ty berg saknas helt, och de ifrågakommande delarna av sta
den äro byggda på utfylld mark, som antagligen ej förmår bära mycket 
tunga betongkonstruktioner . 

s I förbigående sagt har man här att se en av orsakerna till att den svenska flottans 
huvudkrigsankarplats förlades just till Kielbukten under krigen 1643-1645 och 1657-

1660. 
fl Se ex :vis La Cour, Danmarks Historie, II, s. 416. 

1 I början av detta århundrade diskuterades en flyttning av Köpenhamns örlogsstation 
till Agersp utanför Skelskpr vid Stora Bält, se Lindsström, ov. anf. arb., s. 17. Dessa far
vatten användes som krigsankarplats för den danska eskader, som 1914 skyddade det i 
Stora Bält utlagda minfältet. En flyttning av örlogsbasen till nordvästra Själland disku
teras nu (1954). 
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Andra omständigheter bidraga till att ytterligare minska Köpenhamns 
sjömilitära betydelse. Som tidigare påpekats är Öresund ur militär syn
punkt mera att betrakta som en bred flod än som en havsarm. Befinna 
sig stränderna i sinsemellan fientliga makters händer, blir kommersiell sjö
trafik i Öresund omöjlig och militär åtminstone mycket försvårad. Be
sittningen av Köpenhamns örlogsbas saknar då värde, även om anlägg
ningarna icke skulle bli föremål för direkt beskjutning. Därtill kommer, 
att vattendjupet i Öresund visserligen är otillräckligt för ubåtskrig (vilket 
är en fördel ur örlogsbasens synpunkt) men å andra sidan är idealiskt för 
fällning av magnetminor från flygplan. Sådana fälldes också under se
naste krig så flitigt, att den tyska fartygstrafiken tidtals måste helt spär
ras. Denna känslighet för minkrig är så mycket allvarligare, som på grund 
av djupförhållandena blott ett fåtal vrak under olyckliga omständigheter 
kunna spärra både Drogden och Flintrännan. 

Frågan om Köpenhamn som örlogsbas är sålunda komplicerad. Stadens 
betydliga varvsresurser och övriga anläggningar stå, kan man säga, till 
buds för den, som kan tillkämpa sig luftherraväldet, men utan sådant 
är det tvivelaktigt, om resurserna kunna utnyttjas. Eftersom Danmark 
självt för närvarande närmast är att betrakta som ett militärt tomrum och 
i varje fall icke kan tänkas få möjlighet att på egen hand tillkämpa sig 
luftherravälde, äro de anförda omständigheterna närmast att betrakta 
som skäl till en militär kapplöpning till Köpenhamn vid ett nytt krigs
utbrott eller rättare redan vid utsikten till ett dylikt. lu 

Norge 

Den dansk-norska örlogsflottan ägde endast en primär bas, Köpenhamn. 
1758 upprättades emellertid i Norge en sekundär bas vid Fredriksvärn 
vid Larviksfjorden. Efter lösgörandet från Danmark ansågs denna otill
fredsställande, varför man beslöt att anlägga en ny, primär bas.2 Ganska 
naturligt kom denna, benämnd Karl Johans vxrn, att förläggas till Oslo
fjorden, där en örlogsstation med varv anlades i Horten. Fjorden med an
gränsande områden var ju Norges befolkningsrikaste och ur ekonomisk 
synpunkt viktigaste trakt, som i första hand måste skyddas för närblockad 

la Genom Danmarks anslutning till Atlantpakten ha chanserna för de allierade att 
kunna tillgodogöra sig Köpenhamn nu (1954) ökat väsentligt, men den grundläggande 
situationen är oförändrad. 

2 Se Sparre, Norges sjpforsvar 1814-1914, s. 223. 
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och landstigningar. Något annat väntade man sig icke, att den norska 
flottan ens i förening med den svenska skulle kunna uträtta. Allteftersom 
spänningen inom unionen steg och ett skandinaviskt krig i Norge på all
var begynte tagas i betraktande, steg också betydelsen av flottans skydd 
för Oslofjorden ytterligare. Horten ansågs emellertid vid sekelskiftet lida 
av fortifikatoriska olägenheter, sammanhängande med att det låg utanför 
spärren för Oslofjorden vid Dröbak. En förrådsplats anlades därför 
1897-1899 vid Melsomvik i Tönsbergfjorden och små sekundära baser 
vid Marviken vid Kristiansand (1897) och Bergen (1898). Knappt hade 
unionen upplösts och den svensk-norska spänningen något lättat, förrän 
det kommande världskriget kastade sin skugga även över Norge. Intresset 
ökade därigenom något för övriga delar av kusten. Ytterligare smärre 
sekundära baser begynte anläggas 1912-1913 vid Trondheim och Ram
sund (vid Ofotenfjorden) , på det förra stället med utnyttjande av äldre 
befästningar. Oslofjordens befästningar begynte utflyttas till linjen Rauer 
-Bolxrne. Genom denna utflyttning kom Oslofjorden som helhet att 
bilda ett basområde jämförligt med ex:vis Göteborgs skärgård. Ingen av 
de marina baserna kunde dock vid det tyska anfallet 1940 anses vara i 
tidsenligt skick; alla utom Horten voro helt obetydliga och Ramsund helt 
utan befästningar. 

Tyskarna uppgjorde genast efter sitt besittningstagande av Norge ett 
väldigt projekt till utbyggnad av örlogsbaser i landet. Horten hade de 
mindre intresse för på grund av dess indragna läge. För Atlanthamnarna 
var intresset desto större. Bergen, Trondheim och Tromsö avsågos bli ut
byggda till stora örlogsstationer med varv. Brist på arbetskraft och mate
rial hindrade visserligen planernas fullständiga genomförande. Varv med 
dockor orkade man sålunda icke bygga för större fartyg, varemot stora 
ubåtsdockor utfördes såväl i Bergen som i Trondheim under fullträffsäkra 
luftskydd av betong. Även i Tromsö uppfördes kaserner, förråd och re
parationsverkstäder. Vidare upprättades tillfälliga krigsankarplatser på 
åtskilliga ställen, och befästningar byggdes längs snart sagt hela kusten. 
Dessa anläggningar tillföllo vid tyskarnas kapitulation de allierade som 
krigsbyte. 

I nuvarande läge bemannar den norska marinen endast örlogsstationen i 
Horten. Där befinner sig därjämte marinens huvudvarv. Sjömilitära kom
mandon med staber, motsvarande de svenska marindistriktsstaberna, äro 
upprättade i Horten, Kristiansand, Bergen, Trondheim och Tromsö samt 
»sjömilitära avsnitt» i Stavanger och Kirkenes, varvid tyngdpunkten lagts 
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på Horten, Bergen och Tromsö.3 Största avståndet mellan dessa baser utgör 
764'. Då den norska flottans nyare stridsfartyg torde ha en aktionsradie 
av minst 1 000' vid krigsmässig fart, synes basernas belägenhet väl medge 
en ändamålsenlig gruppering för övervakning av norskt sjöterritorium och 
skydd åt kusttrafiken.4 Koncentrationen till sydvästra Norge i st. f. som 
tidigare Oslofjorden tyder på, att man numera ser som en av marinens 
huvuduppgifter att biträda vid skyddet av Norges sjöförbindelser väst
vart. Då den nuvarande norska örlogsflottan säkerligen icke mäktar på 
egen hand och i öppen sjö avvärja ett med starkare krafter utfört fientligt 
invasionsförsök, må en sådan eventualitet här lämnas utanför diskussionen. 

Storbritannien 

Den brittiska flottan har uppstått i farvattnen kring Engelska kana
len.5 Dess första betydande motståndare var Spanien, dess andra Neder
länderna och dess tredje Frankrike. I krigen mot dem alla gällde, att -
bortsett från syd- och utomeuropeiska farvatten - huvudkrigsskådeplat
sen var förlagd till Biscayabukten, Engelska Kanalen och farvattnen mel
lan Themsenbukten och nederländska västkusten (söder om de frisiska 
öarna). Den egentliga Nordsjön var under alla dessa krig endast ett se
kundärt operationsområde, där den brittiska örlogsflottan visserligen 
gjorde anspråk på att hälsas som obestridd herre - som bekant till de 
nordiska makternas stora förtret - men där sjökrigshandlingarna in
skränkte sig till handelskrig, jakt på kapare och ett och annat konvoj e
ringsföretag. Den brittiska flottans Nordsjöbaser vid denna tid, Chatham 
och Sheerness vid Themsenbukten, vilka kunna betraktas som efterträdare 
till London, stodo i allmänt intresse tillbaka för Kanalbaserna Portsmouth, 
Portland och Devonport. 

Den tyska örlogsflottans tillväxt, särskilt efter flottlagen av 1900, om
kastade detta läge. I samma riktning verkade det omsider inträdda »hjärt
liga samförståndet» med Frankrike, som i allt utom namnet utgjorde en 
militär allians fr. o. m. omkring 1911. Storbritanniens sjömilitära läge 
gentemot Tyskland måste betraktas som gynnsamt.6 Visserligen befanns 

3 Norges statskalender 1946, s. 901 ff. 

4 Siffran l 000' beräknad av förf. på grundval av uppgifter Jane's Fighting ships 
1947-1948. 

5 Se ex:vis Richmond, Statesmen and Seapower. 

6 Se härom ex:vis Lybeck, ov. anf. arb., II: l, s. 17 f., Lloyd, A short history of the 
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den tekniska utvecklingen ha omöjliggjort en sådan när blockad av de tyska 
örlogshamnarna, som den brittiska flottan upprätthållit mot de franska 
under revolutions- och Napoleonkrigen. Icke heller räknade man i allmän
het med möjligheten att kunna intränga i Östersjön. Men tyskarnas vägar 
ut mot världshaven måste under alla förhållanden gå förbi de brittiska 
öarna antingen genom Engelska kanalen eller norrut me1,lan Skottland och 
Norge. I båda dessa farvatten ägde den brittiska flottan de gynnsammaste 
naturliga betingelser för att kontrollera handelssjöfarten och utöva fjärr
blockad eller uppfånga och tvinga till strid tyska sjöstridskrafter. I själva 
verket medförde ju detta geografiska läge redan från början av kriget 
1914-1918, att Tyskland skars av från världshandeln. Men tyskarna 
kunde icke utöva motsvarande tryck på den brittiska och allierade sjö
handeln. Ty denna framgick dels »i lä» av de brittiska öarna till dessas 
väst- och sydkuster dels utmed den brittiska östkusten i skydd av lokala 
sjöstridskrafter och där utlagda minfält och nätspärrar. 

Dessa naturliga fördelar kunde emellertid endast fullt utnyttjas, om 
den brittiska huvudflottan bleve baserad nordligare än Themsenbukten, 
så att den på samma gång kunde flankera den norra vägen ut ur Nordsjön 
och hota tyskarnas återtågs väg i södra Nordsjön från farvatten nära Eng
land till Helgolandbukten. Redan 1903 uppgjordes därför planen till en 
ny stor örlogsbas vid Rosyth (S:t Margaret's Hope) vid Firth of Forth, 
och 1909 igångsattes arbetena på densamma.7 Vid Cromarty vid Firth of 
Moray längre norrut och vid Scapa Flow vid Orkneyöarna beslöts sam
tidigt att ordna krigs ankarplatser, där huvuddelen av slagflottan skulle 
kunna uppehålla sig, väl skyddad för obehörig insyn. Ehuru dessa arbeten 
icke voro fullt färdiga vid krigsutbrottet 1914, togos anläggningarna då i 
bruk.8 Under större delen av kriget uppehöll sig den brittiska slag flottans 
huvudstyrka i Scapa Flow, medan dess spaningsstyrka med de starkaste 
och modernaste slagkryssarna som kärna voro baserade på Cromarty och 
Rosyth. På Harwich, som på 1800-talet blivit en sekundär bas, baserades 
spaningsstyrkor av pansarkryssare och jagare med uppgift att observera 
fiendens rörelser i söder. I Kanalen slutligen funnos andra styrkor (hu
vudsakligen äldre slagskepp och kryssare samt jagare för ubåtsjakt) av-

royal navy (1941), s. 68 tf. och Wegener, Die Seestrategie des Weltkrieges, s. 13 tf., 
93 tf. 

7 Lindssträm, av. anf. arb., s. 63 f. och Encyclopa:dia Britannica, vol. 19, s. 570 (14'h 

edition, 1929). 

8 Lybeck,ov. anf. arb., II: l, s. 17 tf., 405 tf. samt II: 1-2, passim. 
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sedda dels att skydda Kanaltrafiken, dels att spärra Dover strait för un
dervattens bå tar. 

I avseende på blockaden mot tysk (och småningom även neutral) SJO

handel visade sig denna gruppering helt fylla sitt ändamål. Ä ven mot den 
tyska övervattenskrigföringen visade den sig effektiv. Endast enstaka och 
för krigets utgång betydelselösa tyska hjälpkryssare vågade smyga sig ut 
ur Nordsjön. 

De tekniska hjälpmedlen voro dock icke tillräckligt utvecklade för att 
effektivt kunna hindra tyska undervattensbåtar att löpa ut på världshaven 
och hota den brittiska sjöhandeln. Min- och nätspärrar hejdade väl i 
Engelska kanalen många av dem och avskräckte ännu flera. Men dessa 
anordningar voro aldrig hundraprocentigt effektiva, trots att slutligen 
10000 minor voro utlagda i Dover strait. Då så icke var fallet i Kanalen 
trots de gynnsamma förutsättningarna där i form av måttligt vattendjup, 
ringa bredd på farvattnet och starka tidvattensströmmar, som försvåra 
undervattensnavigering, ligger det i sakens natur, att motsvarande åtgär
der mellan Skottland och Norge voro ännu mindre effektiva; för övrigt 
medgav tillgången på minor först 1918 minspärrar i stor skala och flera 
våningar i dessa farvatten, där de allierade detta år utlade 70 000 minor.9 

Erfarenheterna från 1914-1918 uppmärksammades av båda parter. 
Visserligen förlades örlogsvarvet i Rosyth 1925 i materielreserv under in
trycket av den tyska flottans dåvarande svaghet. Men vid krigsutbrottet 
1939 intog den brittiska flottan i hemlandet omedelbart samma basering 
som 1914. Bekant är ju också, att strävandena att spärra den norra vägen 
ut ur Nordsjön ledde till upprepade konflikter med Norge, innan detta 
land drogs in i kriget genom det tyska anfallet. På tysk sida strävade man 
under det nya kriget att medelst djärva framstötar med både örlogsfartyg 
och hjälpkryssare föra ut även övervattenskriget på oceanerna. Det blev 
då ett dominerande intresse för tyskarna att kringgå de brittiska basernas 
flankställning genom egen basframskjutning. De genomförde detta i fält
tågen i Norge och Frankrike 1940. Dessa gåvo dem baser i Nordnorge och 
vid Biscayabukten, vilket ledde till en ombasering av den brittiska flottans 
Atlantstyrkor till farvattnen mellan Skottland och Island (som 10/5 1940 
ockuperades av britterna) och de sydengelska hamnarna. Därigenom kom 

9 Om dessa mineringsföretag se Lybeck, ov. anf. arb., II: 2, s. 43 if., 48 if. samt Ahl
mark, Minornas ökade inflytande på kriget till sjöss (Tidskrift i sjöväsendet 1938) s. 697. 
Efter utläggandet av den stora Doverspärren ville cheferna för de större tyska undervat
tensbåtarna ej gärna gå genom Engelska Kanalen. 

4 - 547589 Sjöhist. Samfundet. XII. 
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sjökriget i Nordsjön väsentligen att mista sitt intresse för belysningen av 
de basförhållanden, som utgöra ämnet för denna framställning. Då den 
brittiska hemlandsflottans huvudstyrka hösten 1942 återvände till Scapa 
Flow, var det icke med hänsyn till Nordsjökriget utan för att insättas i 
kampen om Norskehavet och Barents hav. 

Här har i skilda sammanhang redan talats om de tyska baserna vid 
Nordsjön och västra Östersjön. I detta nu ha de antingen demolerats eller 
stå till Storbritanniens förfogande. Deras strategiska för- och nackdelar 
ur tysk synpunkt torde ha framgått av tidigare skildrade förhållanden. 
Några kompletterande anmärkningar rörande dem må emellertid här till
läggas. 

Främst må beaktas, att det egentligen är mera berättigat att tala om ett 
stort basområde än om flera skilda baser. Inom detta funnos två stora 
huvudanläggningar, Kiel och Wilhelmshaven, kompletterade av ett fler
tal mindre och förenade med varandra (sedan 1895) genom Kielkanalen 
från Holtenau till Brunnsbiittel. Kiel, som tidigare huvudsakligen haft 
provinsiell betydelse som säte för hertigdömenas regering och universitet, 
förvandlades efter 1866 till en utpräglad örlogsstad med en starkt växande 
varvsindustri. Den långsträckta Kielfjorden erbjöd den tyska flottan en 
utmärkt rymlig hamn med god ankarbotten och förträffliga djupförhål
landen, som var lätt att skydda med befästningar vid fjordens mynning 
och yttre delar. I Versaillesfreden påbjöds emellertid slopandet av Kiels 
befästningsverk och nedläggandet av örlogsvarvet. Ehuru åtskilliga marina 
institutioner fortforo att vara förlagda till Kiel, och örlogsvarvet ombil
dades till en civil industri, inneburo dock dessa bestämmelser ett hårt slag 
för staden. Försök att öka dess betydelse för den civila sjöfarten misslycka
des, i det att hamnen väl anlöptes av ett tillfredsställande antal fartyg, 
men detta ledde icke till någon väsentlig varuomsättning. Stadens läge 
ändrades ånyo, sedan Hitler kommit till makten. Men genom krigsut
gången har katastrofen än en gång och nu mycket fullständigare brutit 
in över Kiel. 

I avsikt att skapa en förstklassig örlogshamn vid Nordsjön tillbytte sig 
1853 den preussiska regeringen ett område vid Jadebuktens västra strand 
av Oldenburg. Där anlades åren 1857-1869 Wilhelmshaven. Denna ort 
har sålunda aldrig haft någon annan betydelse än som örlogshamn. Som 
sådan har den dragit fördel av det fortifikatoriskt lämpliga läget, i det 
att Jadebuktens mynning lätt kan spärras av befästningar och minlinjer. 
En nackdel har däremot varit den stora tidvattensskillnaden, som er-
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fordrar slussanläggningar och omöjliggör för större fartyg att utlöpa vid 
lågvatten. Likaså är den starka dynbildningen i Helgolandbukten be
svärlig. 

Utom dessa huvudhamnar förfogade den tyska örlogsflottan över ett 
helt system av sekundära anläggningar. Vid Nordsjön funnos sålunda 
mindre örlogsstationer i Emden, Bremerhaven och Cuxhaven" samt på 
Helgoland (som Tyska riket 1890 tillbytte sig från Storbritannien mot 
Sansibar), vid Östersjön i Miirwik invid Flensburg.1 

Den kortfattade översikten över de primära örlogsbaserna vid Östersjön 
och Nordsjön är härmed till ända. Som sammanfattning må påpekas, att 
de ursprungligen tillkommit på helt olika sätt. I ena, det historiskt sett 
äldsta, fallet har man utvalt en bland redan förefintliga hamnar, försett 
denna med erforderliga befästningar, om sådana icke funnits förut, och 
där anlagt varv, förråd och kaserner. Exempel på sådana baser äro Stock
holm, Köpenhamn, Danzig och i viss mån Kiel. I det andra fallet har man 
utvalt en ur strategisk synpunkt lämplig plats och där anlagt en ny hamn, 
direkt avsedd för den nya" basen. Sådana hamnar ha från början försetts 
med de särskilda anläggningar, som örlogsflottan fordrat. Exempel äro 
Karlskrona, Wilhelmshaven och Rosyth. De båda typerna äro givetvis 

icke alltid renodlade. Kronstadt-S:t Petersburg anlades exempelvis liksom 
Gdynia både för civila och militära ändamål. De nackdelar, som i regel 
äro förenade med den förra typen - ökade risker för obehörig insyn, 
konkurrens mellan örlogsflottans och handelssjöfartens anspråk på ortens 
tjänster, icke sällan trånga utrymmen, osv. - göra i våra dagar ofta 
frågan om flyttning av dessa basanläggningar aktuell. Där en sådan kom
mer till stånd, såsom till exempel delvis blivit fallet i Stockholm, övergår 
basen från att vara av den första till den andra typen. 

Slutligen må framhållas den tydliga tendensen i våra dagar att frångå 
systemet med till en viss ort koncentrerade och enhetliga örlogsbaser, 
exempelvis Köpenhamn, Libau, Rosyth. I stället söker man skapa hela 
basområden, där ett flertal krigs ankarplatser och förrådshamnar stå till 
förfogande. För sådana basområden utgöra de svenska skärgårdarna utom
ordentliga naturliga förutsättningar, som man gärna vill hoppas skola till
varatagas i än större utsträckning än hittills skett. Frågan om så kommer 
att ske, sammanhänger givetvis nära med frågan om örlogsflottornas fram-

1 Se ex:vis Marine Rundschau 1936, s. 37 if., Nauticus 1938, s. 27 if. 
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tid över huvud. Komma dessa ej att inom kort helt ersättas av flygstrids
krafter, vilka ju kunna verka såväl över hav som land? Så länge haven 
nyttjas av människan som transportvägar, vilka för närvarande äro av 
ojämförligt större ekonomisk betydelse än luftvägarna, synes det sanno
likt, att dessa sjötransportvägar också komma att bli föremål för militär 
verksamhet. Flygvapnet har följt den allmänna krigshistoriska utveck
lingslag, som säger, att med ökad fullkomning följer ökad specialisering. 
Hittills har det icke lyckats någon makt att skapa ett enhetligt flygvapen, 
som är lika användbart mot mål på land som på havet. Beaktas måste slut
ligen, att flygstridskrafternas uppträdande bygger på principen om stor 
räckvidd och momentan verkan men liten uthållighet, medan sjöstrids
krafternas styrka ligger i deras förmåga av ihållande verkan. Det finnes 
därför större skäl att tro, att flyg- och sjöstridskrafter i framtiden som 
hittills skola komplettera än utesluta varandra. De flesta insiktsfulla be
dömare mena också, att erfarenheterna från det senaste kriget ge vid han
den, att ett mindre men marint skolat flygvapen i förening med sjöstrids
krafter har större utsikter till framgång än ett - låt vara i och för sig 
starkare - ensamt flygvapen, där den teoretiska all-round-träningen i 
praktiken lämnat blottor, som motståndaren med framgång kunnat ut
nyttja. 

Författaren har icke sökt att i denna uppsats ge någon uttömmande 
skildring av ämnet. Därtill är detta alltför stort och dessutom på alltför 
många sätt kringgärdat av sekretess. I överensstämmelse med uppsatsens 
rubrik har han blott velat framlägga några synpunkter, till vilka ett stu
dium av litteratur eller i vissa fall muntliga diskussioner givit anledning. 
Han har ej strävat efter att sammanfatta all den litteratur, som eventuellt 
kan hava samband med ämnet, då ett sådant försök på grund av littera
turens disparata natur fullständigt skulle sprängt arbetets ram. Avsikten 
har i stället blott varit att ge en tillräcklig dokumentation för att läsaren 
skulle kunna sätta sig in i ämnet. Allbekanta saker ha därför ej heller an
setts behöva styrkas med hänvisningar till andra arbeten, vilka även de i 
regel äro av kompilatorisk natur eller också hava ett endast perifert sam
band på enstaka punkter med det föreliggande ämnet. 
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Distanstabeller 

Siffrorna ange distansminuter 

Från Stockholm till Danzig. 3°0 Från Karlskrona till Arhus 25 6 
» » » Gefle. 153 » » » Ölands norra udde 12 5 
» » » Grönskär 42 Från Göteborg till Borkum 331 
» » » Hangö 165 » }} }} Brunnsbiittel1 • 33° 
}} }} }} Helsingfors 244 }} }} }} Cuxhaven 3°0 
» }} » Härnösand 247 }} }} }} Dover. 561 
}} }} }} Kalmar. 21 4 }} }} }} Fredericia 2II 
}} }} }} Karlskrona 29° }} }} }} Halmstad 9° 
}} }} }} Kiel 49° }} }} }} Holtenau 276 
}} » }} Kronstadt. 375 }} }} }} Hull. 496 
}} }} }} Köpenhamn. 4°5 }} }} }} Karlskrona . 284 
}} }} » Libau 210 }} }} }} Köpenhamn 13° 
» }} }} Mariehamn 83 }} }} }} Malmö. 143 
}} }} }} Oxelösund 1°4 }} }} }} Narvik. 951 
}} )} }} Reval. 21 5 )} )} }} Oslo. 15 8 
}} » )} Sundsvall 222 )} » }} Ostende 531 
» » » Visby 144 » » » Reykjavik 1141 
» » » Abo 174 » » }} Scapa Flow 476 
}} }} }} Ölands norra udde 167 }} }} }} Sheerness 55 6 

F rån Karlskrona till Danzig. 160 }} }} » Skagen 41 
}} )} )} Fredericia 29° }} » }} Stavanger 27 1 
}} }} }} Gedser 17° }} » }} Strömstad 100 
}} )} }} Göteborg 284 }} » }} Sunderland. 476 
}} }} }} Helsingfors. 4°5 }} }} }} Yarmouth 486 
}} )} }} Holtenau . 23° }} }} » Ijmuiden. 451 
}} » }} Kalmar 61 }} }} }} Ijmuiden1 546 
}} }} }} Kiel . 235 }} }} }} Arhus . 128 
}} }} }} Kronstadt 560 Från Kronstadt till Danzig 565 
» » » Köpenhamn 180 » }} }} Helsingfors 155 
» » }} Libau 200 }} » » Karlskrona 560 
» )} » Malmö 192 }} }} » Kiel 775 
» )} » Memel. 200 » » » Köpenhamn. 715 
» )} » Nyborg 25° }} » » Libau. 425 
» » )} Pillau 180 )} }} }} Reval. 175 
» » )} Riga. 35° }} » }} Stockholm. 375 
» )} )} Stockholm 29° }} » )} Stralsund 696 
» » » Stralsund 15° Från Danzig till Karlskrona 160 
)} » » Swinemiinde 145 » » » Kiel 335 
» » )} Visby 157 }} » » Kronstadt. 565 
}} }} » Wismar 2°5 }} }} » Köpenhamn. 255 

1 Genom Kielkanalen. 
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Från Danzig till Libau 14° Från Köpenhamn till Göteborg 13° 
» » » Stockholm 3°0 » » » Karlskrona . 180 

Från Kiel till Danzig 335 » » » Kiel. 160 
» » » Göteborg 24° » » » Kronstadt 715 
» » » Helsingfors 635 » » » Nyborg 13 8 
» » » Karlskrona 235 » » » Skagen 145 
» » » Kronstadt . 775 » » » Sto~kholm 4°5 
» » » Köpenhamn 160 » » » Stralsund. 125 
» » » Libau. 4°0 » » » Wismar 13° 
» » » Nyborg 75 F rån Bergen till Oslo 39° 
» » » Oslo 360 » » » Stavanger IlO 

) » » Reva] . 59° » » » Tromsö. 764 
» » » Skagen 320 » » » Trondheim 3°8 
» » » Stockholm. 49° Från Oslo till Stavanger . 295 
» » » Stralsund 18 5 Från Stavanger till Hull 410 
» » » Wilhelmshaven . 85 » » » Sunderland 35° 

Från Kopenhamn till Danzig 255 



Ort: 

Stockholm 
Karlskrona 
Göteborg. 
Abo . 
Libau. 
Danzig 
Gdynia 
Swinemiinde 
Köpenhamn+ 
Horten . 
Chatham 
Sheerness 

Harwich 
Rosyth++ 

VIissingen . 
Den Helder 
Kiel ... 
Wilhelmshaven . 

Ar: 

1947 
1947 
1947 
1947 
1935 
1946 

1946 

1946 

1945 
1946 

193 8 

193 8 

193 8 

193 8 

1934 
1934 
193 8 

193 8 
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Befolkning stal 

Folkmängd: Källa: 

7°3 279 Stat. årsbok 

30247 1948, s. 4 f. 

333272 

93735 Stat. årsb. f. Finland 1946-47, s. 13 

57 098 Annuaire statist. de la Lettonie 1939, tab. 9 

117 894 Rocznik Statystyczny 

77 829 1947, S. 22 ff. 

5771 

9274°4 Statist. Aarbog for Danmark 1947. s. 5 

10 775 Norges stats kal. 1947, s. 1283 

44940 

16 37° Statistics of population 1939· United 

Kingdom, s. 7, 9, 3 I 

12 760 

37 058 
21 729 J aarcijfers voor 

34394 Nederland 1934, s. 4 

25° 000 Statistisches J ahrbuch f. d. deutsche Reich 

91000 1938, s. 15 

Anm.: + Köpenhamn, Frederiksberg o. Gentofte kommuner 
++ Kommunen Dunfermline 

Ytterligare uppgifter 

Befolkningstillväxten i Stockholm, Karlskrona och Gb'feborg: 

Ar: 1800 185° 1870 

Stockholm 75517 (33 %) 93°7° (27 %) 136016 (25 %) 
Karlskrona 10166 ( 4,4 %) 14097 ( 4 %) 16 55 8 (3,1%) 
Göteborg. 128°4 ( 5,5 %) 26084 ( 7,4 %) 56288 (10,4 %) 

Ar: 189° 1900 1910 

Stockholm 246454 (27 %) 3°0624 (28 %) 343323 (25 %) 
Karlskrona 20613 ( 2,3 %) 23955 ( 2,2 %) 27434 ( 2 %) 
Göteborg. 104 657 (II,5 %) 130619 (II,8 %) 1678°9 (12,2 %) 

Ar: 1920 193° 194° 

Stockholm 41944° (24 %) 502II 3(25 %) 59°5°3 (25 %) 
Karlskrona 27°56 ( 1,6 %) 25491 ( 1,3 %) 29604 ( 1,2 %) 
Göteborg. 202 328 (II,5 %) 243414 (12,2 %) 281287 (II,8 %) 
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Ar: 

Stockholm (24 %) 

1947 

Karlskrona (I %) 

Anm.: Procenttalen ange del av rikets totala stadsbefolkning. 

Källa: Statistisk årsbok 1948, s. 4 f. 

SjäfartsuppgiJter 

Hemmahj·rande tonnage: 

Stad: Ar: An tal fartyg: 

Stockholm 1946 33 8 
Karlskrona 1946 7+ 
Göteborg. 1946 267 
(Hela Sverige 1946 . 2°73 
Abo 1946 33 
Helsingfors 1946 129 
(Hela Finland 1946 549 

Källor: Sjöfart 1946, s. 50-5 L 

Statist. årsbok f. Finland 1946-1947, s. 139. 

Anm.: + Endast motorseglare. 

Ankommande och avgående fartyg: 

Stad: Ar: 

Stockholm 1946 

Karlskrona . 1946 
Göteborg . . 1946 

Antal fartyg: 

52 68 3 
1675 

4°977 
Källa: Sjöfart 1946, s. 109, I I L 

Abo ......... 1946 
Helsingfors . . . . . . 1946 

Källa: Statistisk årsbok för Finland 1946-1947, s. 139. 
Gdynia . . . . . . . . 1937 5766 

1946 2467 
Danzig ........ 1937 5935 

1946 2018 
Källa: Rocznik Statystyczny 1947, s. 113 f. 

Köpenhamn. . . . . . 1946 
Aalborg . . . . . . . 1946 

Källa: Statistisk Aarbog for Danmark 1947, s. 101 

Vlissingen. . . . . . . 1933 79 1 

Källa: ]aarcijfers voor Nederland 1934, s. 285 

Göteborg (II %) 

Bruttotonnage: 

6°4 697 
820 

412 477 
1734 137) 

23°74 
147949 

32975 8) 

Nettotonnage: 

9 184915 
15 8698 

13 159°80 

5638 300 

233 8 3°0 

4°257°0 
243 2100 

5065°00 
1066000 



Stad: 

Harwich . 

An tal fart y g: 

4 147 

Nettotonnage: 

5447 675 
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Källa: Annual Statement of the Navigation and Shipping of the United Kingdom 1938, 

s. 68-69 

Kiel 1937 5540 2084000 

WiJhelmshaven. 1937 1699 340000 
Bremen. 1937 12298 I I 206000 

Emden . 1937 5 30 5 35 64 000 
Hamburg. 1937 31 766 34028000 
Königsberg 1937 5 l I 3 1786000 

Stettin 1937 10 793 4934 000 
Stralsund . 1937 945 100000 

Källa: Statistisches Jahrbuch f tir das deutsche Reich 1938, s. 227. 

Importerade och exporterade godsmängder: (ton) 

Stad: Ar: Export Import: 

Gdynia 1937 9006000 

1946 3743 000 
Danzig 1937 7 201OCJO 

1946 3993 800 
Kiel 1937 69 000 569 000 
Wilhelmshaven . 1937 16000 406000 
Bremen. 1937 4754 000 332 8000 
Emden . 1937 4038000 3976000 
Hamburg. 1937 8588000 16669000 
Königsberg 1937 876000 2813°00 
Stettin 1937 345 8000 4 873 000 
Stralsund . 1937 106000 83 000 

Källor: Rocznik Statystyczny 1947, s. 114; Statistisches Jahrbuch fUr das deutsche 
Reich 1938, s. 230. 

Importerade och exporterade värden (norska kronor): 

Horten . . . . . . . . 1938 

1946 
37 000 

25 0000 

Svenska skeppsvarv 

Stad: Ar: Antal: Arbetsstyrka: 

Stockholm 1945 8 1944 
Lidingö 1945 8 140 

16 2084 

Karlskrona . 1945 208 9 
Göteborg 1945 17 8793 

3860000 

1634000 

Källa 

Industri 1945 
s. 66 f. 

S·79 
s. 87 
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Befolkningssammansättning i Sverige 

Yrkesverksam befolkning enl. särskilda folkräkningen 1940: 

Stockholm: Total yrkesverksam befolkn.: 346647, därav i 

jordbruk . . . . . . 2303 ( 0,7%) 
industri och hantverk 122156 (35 %) 

samfärdsel. . . . 3°413 (9 %) 
därav sjöfarten 

handel ..... 
offentl. o. fria yrken 

därav försvaret 

Karlskrona: Total yrkesverksam befolkn.: 

jordbruk . . . . . . 80 

industri och hantverk. 5287 
samfärdsel. . . . 

därav sjöfarten. . 

handel ..... . 
offentl. o. fria yrken 

därav försvaret 

15°9°, därav i 

( 0,5 %) 

(35 %) 

(5 %) 

151 (I %) 
(17 %) 

(38 %) 

. 4422 

Göteborg: Total yrkesverksam befolkn.: 142800, därav i 

jordbruk . . . . . . 999 ( 0,7%) 
industri och hantverk. 63 228 (44 %) 

samfärdsel. . . . 17 8 3 6 ( 12 %) 

därav sjöfarten. . . 61 35 (4 %) 
handel ..... . 35536 (27 %) 
offentl. o. fria yrken 

därav försvaret 
155°1 (II %) 

Anm.: Procenttalen avse andelen ifrågakommande orts totala yrkesverksamma befolkning. 

Källor: Folkräkningen den 3l dec. 1940, III. Folkmängden efter yrke, S.IOO, 103, 105. 

Män sysselsatta inom sjöfarten 1940: 

Stockholms stad. . . . 

Stockholms län . . . . 
Stockholms stad o. län. 
Blekinge län . . . . . 

Hallands län . . . . . 
Göteborgs o. Bohus län 

Hall. o. Gtbrgs o. Boh. län . 

4°12 

1632 
5644 
1655 

697 

9°97 
9794 

Män sysselsatta inom försvarsväsendet 1940: 

Stockholms stad. 6 885 

Stockholms län . . . . . . . . 2 34 I 

(12 %) 

( 5 %) 

(17 %) 

( 5 %) 

( 2 %) 

(27 %) 

(29 %) 

(22 %) 

(7 %) 
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Stockholms stad o. län. 
Blekinge län . . . . . 
Hallands län . . . . . 
Göteborgs o. Bohus län 
Hall. o. Gtbrgs o. Boh. län . 

9 226 

455 8 

393 
141 6 
18°9 

(29 %) 

(14 %) 

( 1,2 %) 

(4 %) 
(6 %)+ 

+ avkortad siffra 

Anm.: Procenttalen avse andelen i antalet män inom hela riket, sysselsatta inom ifrågavarande 
verksamhet. 

Källor: Folkräkningen den 3l dec. 1940, III. Folkmängden efter yrke, s. 19, 30. 

Stockholm 
Karlskrona 
Göteborg. 
Gustafsvik 
Abo ... 
Helsingfors 
Kronstadt, Leningrad. 
Reval .. 
Porkkala 
Libau. 
Memel 
Danzig 
Gdynia 
Swinemiinde (Stettin) . 
Pillau (Königsberg) 
Stralsund . . 
Köpenhamn. 

Horten (Oslo) 

Bergen .. 
Tromsö .. 
Melsomvik 
Chatham-Sheerness . 
Rosyth (Leith) . 
Cromarty .... . 
Scapa Flow ... . 
Den Helder (Amsterdam) 

VIissingen . . . . . . . 

Örlogsbasernas dockningsmöjligheter 

Högst lätta kryssare 
Högst lätta kryssare 
Högst tunga kryssare (privatdockor) 
Högst jagare (pansarskepp) 
Högst jagare (pansarskepp) 
Högst jagare (pansarskepp) (priv. anläggning) 
Alla fartyg 
Högst jagare 

-? 
Högst tunga kryssare (äldre slagskepp) 
Endast småfartyg 
Högst tunga kryssare? 
Endast småfartyg? 
Endast småfartyg? 
Endast småfartyg 

? 
Högst tunga kryssare (privat anläggning, örlogsvarvet blott 

småfartyg) 
I Horten endast småfartyg, i Oslo upp till lätta kryssare (privat

dockor) 
Endast småfartyg? 

Högst tunga kryssare 
Alla fartyg 

I Den Helder endast småfartyg, i Amsterdam upp till tunga 
kryssare 

Högst jagare? 
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Wilhelmshaven . 
Kiel ..... 

+ Gäller före I945. 

Alla fartyg+ 
Alla fartyg+ 

Anm.: Dockor ej överstigande roo m i längd ha ansetts endast kunna taga småfartyg, roo
I30 m i längd även jagare, I30-I80 understigande 170 m i längd jagare men ej lätta kryssare, 
längd över 170 m men bredd ej över 20 m lätta kryssare, med större bredd även tunga kryssare 
(äldre slagskepp), med längd minst 250 m och bredd minst 33 m alla slags fartyg. 

Källa: Huvudsak!. de officiella lotspublikationerna samt Jane's Fighting ships och Taschen
buch der Kriegsflotten. 

Örlogsbasernas sannolika nybyggnadsmöjligheter 

Stockholm 
Karlskrona 
Göteborg. 
Abo ... 
Helsingfors 
Kronstadt-Leningrad . 
Reval. 
Libau. 
Danzig 
Gdynia 
Köpenhamn. 
Horten .. 
Chatham . 
Den Helder 
VIissingen . 
Wilhelmshaven . 
Kiel ... 

+ Gäller förhållandena före I 945. 

Småfartyg 
Högst jagare 
Högst kryssare 
Högst jagare 
Småfartyg 
Alla fartyg 
Småfartyg? 
Småfartyg? 
Småfartyg? 
Småfartyg? 
Högst jagare 
Högst jagare 
Högst kryssare 
Högst kryssare 
Högst kryssare 
Alla fartyg+ 
Alla fartyg+ 

Anm.: Tabellen är byggd på uppgifter om krigsfartyg, som verkligen blivit byggda på ifråga-
kommande varv. 

Källor: Jane's Fighting ships och Taschenbuch der Kriegsflotten. 
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