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Flottan och saltsjöfisket 
Av kaptenen vid flottan O. Lilljequist. 

Sveriges saltsjöfiske utgör en betydlig tillgång i folkför
sörjningen. Värdet av den fisk , som. årligen fångas av svenska 
fiskare i saltsjön är omkring 25 milj. kr., varav cirka 15 milj. 
komma på del fiske, som bedrives av bohuslänningarna. De 
delar av vårt land, som näst Bohuslän äro viktigast ur fiskeri
synpunkt äro Blekinge och Kalmar län med vardera ett årligt 
fångstvärde av cirka 2 milj. kr. Sverige har Ö·ver 13,000 yrkes
fiskare, omkring halva antalet av dessa bo i Bohuslän. Man 
räknar dessutom med alt i runt lal 15,000 personer i vårt land 
ha fiske som binäring. 

I salts jöfiskames materiel - fiskefartyg ocli redskap - äro 
nedlagda nåra 50 milj . kr., därav i Bohuslän ungefär hälften. 
I regel äro fiskarna själva ägare till båtar och redskap, ofta, 
specielll i Bohuslän, slå sig elt an tal fiskare på en ort tillsam
mans till ett lag, som gemensamt äger materielen och delar 
förtjänsten. Endast ångtrålarna arbeta med förhyrd besättning. 

Den ojämförlig t viktigas te fisken är sillen, som i norra 
Östersj ön ],allas s trömming. 

Fiskels betydelse för vårl land framgår bl. a. därav att 
rikskommissionen fo·r ekonomisk försvarsberedskap i sina be
räkningar rörande SYeriges förmiiga till sjäh·försörjning under 
kri g förutsatt, all fiskel i krigstid skall fortgå i samma omfatt
ning som i fred. 
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Tjänsten å örlogsflottans fartyg medför i allmänhel endast 
en yllig beröring med fisket. Dock bör en närmare kännedom 
härom vara till nytta för tjänsten såväl i fred som krig. En 
fartygschef och en vakLhaYande officer bör ha uppfattning om, 
vad som verkligen pågår ombord på och omkring de fiskefartyg, 
man möter till sjöss. Kunskaperna om sjövägsreglerna beträf
fande fiskefartyg böra komplelleras med kännedom om fiskar
nes arbetsmetoder. En befälhavare till sjöss bör vid planeran
det av sina övningar vela var, när och hur olika fisken pågå. 
l kri g ingar skyddet av fisket i marindistriktschefernas många 
uppgifter. 

Andamalet med denna uppsals är alt inom flottan sprida 
upplysning dels rörande de olika fiskena, dels till vem man på 
olika delar av kusten skall Yända sig för att erhålla närmare 
uppgifter rörande fisket. Dessutom har grunddragen av vår 
fiskeriadministration samt anvisningar beträffande för fiske 
gällande lagar m. m. medtagits. Slutligen framläggas några 
av förfaLLarens egna synpunkter på flottans ställning till fiskel 
i fred och krig. 

Vid utarbetandet av redogörelsen för Sveriges fisken ha fil. 
dr. A. Molander och fil. lic. H. Höglund vid Havsfiskelabora
toriet i Lysekil samt ombudsmannen i SYenska Västkustfiskares 
Centralförbund herr S. Corneliusson haft välviljan sl~t till 
tjänst med många värdefulla upplysningar och påpekanden. 

Kap. l. Fiskefartyg, som användas vid saltsjöfisket. 

Pa väs/kusten användas numera Yid fisket utomskärs hu
vudsaldigen däckade motorbalar på 15--80 bru tto regislerton 
(bild 1). Med dessa små fartyg bedriYes fiske ulanför Islands, 
Shellands och Hebridernas kuster. ett förhållande, som Yittnar 
gott om b!ittypens sjövärdighet. Antalet dylika båtar vid väst
kusten uppgår till omkring 1,200. Dessa båtar ha till stor del 
undanträngt de ketchriggade fiskekultrama av engelsk typ 
(bild 2), vilka dock fortfarande finna användning framför allt 
vid storsjöfisket. Fiskekullrarna äro numera undantagslöst 
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Hil<l L Modem bohusfiskebåt på cirka 60 ton. 

Bilcl :2. Fiskekuttrar clörjancle makrill. 
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försedda med molor. I Sverige finnas enelast 19 fmgtrfllare , 
samtliga lienunahörande i Göteborg (bild 3). För väslkusl
fiskcl i skärgården och dess omedelbara närhel mwändes små
båtar aY ol ika typer. 

Dc fiskcbMar, som användas vid fiskel i öslersjön, äro i 
a llmänhet mindre än de vid väs tkus ten förekommande. Dock 
användas fiskcm.ol.orbåtar av västkusttyp i Skåne oc.h Blekinge. 
Man räb1ar med al l i vårt östersjöfiske användas c. irl<a 650 
däcl{ade motorbåtar, över 4,000 odäckade motorhålar samt bort
ål 9,000 sm~t b~t lar. 

., 

Bild 3. Angt rå 1 are. 

Inregistrerade f iskebå lar ha i förstäven oc.h på storseglet 
en registreringsheteckning hesH1endc av två bokstäver oc.h etl 
lal. Boksl~tYcrna ange den Lrakl (del tulldistrikt). i vilken b<'tten 
är hemmabörande och å terfinnas i bil. l. 

Kap. 2. Fisket vid olika delar av v1år kust. 

Del svenska saltsjöfisket förs iggår under olika former och 
på olil'a Lider utefler vår långa kust. Redogörelsen behandlar 
därför fistel vid olika kuststräckor var för sig. Endast dc 
fisken, som fiollans fartyg kunna beräkna alt r~\J,a i konlaU 
med, äro ulförligare behandlade, övriga äro endast nämnda i 
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förbigående. även om de äro betydelsefulla. Dc kartor, som 
utvisa plal~crna för olika fisken, angiva naturligtvis icke några 
absoluta gränser för fiskeriområden. 

A. Fisl,el uicl uäslhzslen. 

Som föru t omnämnts är sillfiskel det viktigaste. Några 
ord om silicns uppträdande äro klarläggande för det följande. 
Som bekant uppträder sillen i stora stim, vilka under sill sö
kande efler föda - med haYSströmmarna drivande plankton -
förflytta sig till olika valtenområden. Sillen har även bestämda 
lekplatser, som stimmen uppsöka vissa tider på årel. En sådan 
lekplats är belägen i området Anholt- Läsö. Av avgörande be
tydelse för val av Hmgslmedcl är sillens uppträdande vid holten 
eller närmare ylan. I regel går sillen under dager närmare 
botten, medan den nattetid går högre. 

Sill fangas med snörpvad, drivgarn, trål och snmTevad. 
Snörpuaclsillfisl-.:e. Ett vadlag har två fiskebåtar, den ena, 

som har snörpvaden ombord oc.h är bemannad med c.irka 12 
man utför fisket, medan den andra - föl jehåten - med en 
besä ltning av 4 man har till uppgift alt ,intransportcra den 
ömtåli ga Hmgslen till försäljningsplatsen. 
. När det på elt eller annat sätt blir bekant, att sillen slår 
u:om ett visst vallenområde slyr vadflottan dit. Varje Jag ut
s~tter en roddbåt, i vilken sillkännaren befinner sig. Med till
hJalp av en med sänke försedd kopparlr~td kan kännaren av
g.?l~a, när ett sillstim går fram, i så fall märks nämligen en 
f~l]d av stötar orsakade av, att sillen vidrör tråden. P å senare 
~.~ .~ h~r man emellertid _med framgång experimenterat med sill
\.anmng mc~ eko~od,. v1lken metod synes ha framtiden för sig. 
Scdan ett slnn loKaliserats »kastas» vaden. (Bild 4 illustrerar 
~et följande). En snörpvad är 450 m. lång oc.h 70 m. djup. I 
overtelnan (telna = kant på ett nät) är den försedd med flöten 
som kvarligga i y tan, i undertelnan med sänken. Utläggande; 
sker .. medan vadb ~ttcn styr i en c.irkcl (alltid under styrbordsgir, 
varfor vaden alltid befinner sig på båtens styrbordssida). Va-
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den kommer därigenom aU bilda en stor cylinder, i vilken sill
stimmet eller en del därav beräknas befinna sig. Nu Yidtage r 
snörpningen, vilket innebär all undertelnan hopdrages medelst 
en wire, s[t att en jättestor håv bildas. Vaden halas sedan om
bord p{t vadbMen, medan följebåten med en bogsertross håller 
vadbålen fri fr[m vaden. Den roddbåt, i vilken kännaren be
finner sig, hrukar intaga plats mitt på vaden och hålla upp 

a 

d 

lff.fL!NTON'- :<:6 

Bild 4. Snurpvaclliske. a. Vaden utlagd, b. Vac!Pn snörpt, 
r. \Taclcn lutlas hPm, el. Sillr~n liggpr >>torn>. 

I vcrklighden ligger vaden alltill stil om Jisk<'ioåt\'11. 

övertelnan, så alt vaden icke sjunker. 1\'är vaden ör inhalad 
- bussad - g{n· följebåten upp och lastar in Hmgsten. 

Snöqwadsillfiske hedrives numera huvudsakligen i omr[t
det kring Koppargrund, men kan f. ö. förekomma från Anho1L 
till Hirshals meridian. I Skagerack h~llla sig snörpvadfiskarna 
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längs Jyllands kust. (Jfr karta l samt Svensk lots del I 1935 
s id. 72). Snörpvadfisket börjar i oktober och pågår ungefär till 
mitten av mars. Under tiden före årsskiftet försiggår fiskel 
under dager, efter nyår mestadels nattetid. 

VadfloHan ligger, som förut omtalats, i allmänhet samlad 
inom elt begränsat område, som man hör undvika att passera 
igenom, enär redskapen ligga mycket tätt. Nattetid erbjuder 
den samlade vadfloHan en förvirrande anblick. Förutom gång
lanternor föra varje lags bålar vissa olikfärgade igenkännings
lanternor. En båt, som kastat vaden visar ljus i likhel med 
manöverodugligt fartyg, mitt på varje vad ligger kännarens 
roddbå l med en vit lanterna. Följebåten skall - medan den 
håller vadbåten fri från vaden - föra ljus i likhet med bogse
rande fartyg. Härtill kommer att fiskarue för sitt arbete an
vända starka arbetsljus på däck. 

Antalet vadlag, som under säsongen 1935-36 fiskade sill 
med snörpvad, var ett 50- tal. 

skarpsillen - råämnet till anjovis - fiskas likaledes med 
snörpvadar, men av endast hälften så stora mått som sill
vadarna och utan följebåt. Detta fiske försiggår september
oktober i skärgårdsområdet Smögen-Marstrand, oktober-de-
cember p~1 båda sidor av Djupa rännan samt mellan Läsö och 
Sl<agen. 

Under slutet av juni och under juli pågår i någon utsträck
ning snörpvadfiske efter makrill i Simgerack och Kattegatt. 

Drivgarnsillfiske. Sillgamen hopsättas till länkar av upp
till 1,500 m. längd, garnen äro 5,5 m. djupa. De sättas på olika 
vattendj up beroende på hur sillen står vid tillfället. Man bör 
emellertid taga som regel att så vilt möjligt söka undvika att 
passera över drivgarn av vacl slag cle vara må. 

I regel börjas ulsäll'lndet av garnlänkarna före mörkrets 
inbrott. Först fälles en v{de - piplmnan (bild 5) - försedd 
med vit lanterna, därefter utsättes länken under det att fiske
håten driver eller sakta g~tr med vind och ström. När hela 
länken är ule till Emgst fastsälles dess ända vid båten, som 
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under nallen ligger och driver. Garnen dragas i dagningen 
eller even tuellt tidigare. 

P å grund av utläggningssättet kornmer garnlänken som 

Bild 5. Piptunna. 

regel all befinna sig i vind- eller strömlovart mn fiskebåten. 
Länkens sträckning från piptunna till båt markeras av en rad 
små tunnor (dunkar). Under mörker föra båtarna, från det 

-9-

utläggandel av garnlänken börjar, lvå Yita lanternor, den lägre 
åt den sida, där redskapet är fästat. 

DriYgarnsillfisket börjar i slutet av juli i Kattegatt, fram
för allt ost och sydost om Läsö och Koppargrund samt kring 
Anholt Knob, men förekornmer även längre nordvart. (Jfr 
karta 2 och Svensk lots del I 1935 sid. 73). Fisket pågår t. o. m. 
oktober. 

Bild 6. Motortrålare. 

Garnsillfiske bedrives av ett 90-tal Bohusbåtar och ett 80-
tal Hallandsbåtar. Ett av staten premierat garnsillfiske be
drives vid Island och i Nordsjön av svenska fiskare. 

Trålfiske utföres på så sätt att fiskebåten släpar efter sig 
på havsbotten en stor strut med två garnarmar. Armarna hål
las isär genom två lämmar, vilka verka såsom skärplan. (För 
hanterande av dessa lämmar är trålaren utrustad med järn
ställningar bordvarts, jämför bild 6). 
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För trålfiske fordras jämn och släl hotlen. Vid della fiske 

fångas dels sill, som uppehåller sig vid botten, dels andra fisk

arter såsom Lm·sk, villing, kolja och flundrefiskar. Trålfiske 

pågår året runt på b~1da sluttningarna av den djupränna som 

går mellan Jylland och i\;orge saml av Skageracks djupa ränna 

mellan Niaseskär och Tistlarna men även ulanför Hallands

k usten ned lill Kullen (se karta 3). Vid trålfiske ligga fiske

båtarna i allmänhet tämligen spridda. 
År 1936 var antalet ~mgtrålare 19, antalet mo lor trålare cirka 

240. Motortrålning har under senare år - på grund av båtar

nas och redskapens relativa bi ll ighet i förening med gotl resul

tat av fisket - tenderat att uttränga ångtrålningen, som i vårt 

land förefaller att vara på tillbakagående. F. n. är molortrål

ningen det fiske, som näst snurrevadfisket lämnar den slörsta 

avkastningen (se bil. 5). 
Vid molortrålning användas däckade molorbå lar av den 

vanliga väslkusttypen. 
Trålning efter nordhavsräkor hedrives av molortrålare med 

speciella räk trålar. Fisket pågår å ret runt å Gullmar- , Väderö

och Kosterfjordarna, SV Hållö samt i djupa rännan nord Ska

gen på elt djup av 50-200 m. 
Jämlikt sjövägsreglerna föres av trålande fartyg en lan

terna med tre olika sken, så inrättad att den visar vitt sken 

f rån rätt förut till 2 streck på vardera bogen, grönt sken från 2 

streck på bogen Lill 2 streck akter om tvärs om styrhord och rött 

sken i molsvarande sektor om babord. Under denna lanterna 

föres en lanterna med vitt ljus synligt runt horisonten. (För

ifrån sett för alltså trålande fartyg 2 vita lanternor, den ena 

över den andra) . Under dager för fartyg, som fiskar med bol

tenredskap, en korg eller annan tydlig signal. 
Risken all råka i kontakt med redskapet vid trålning är 

ringa för andra fartyg, om man blott iakttager alt icke slyra 

omedelbart akter om den trålande. 
Smzrrcvadfiske. Snurrevaden är ett fångstredskap, som in

förts av danska fiskare. En snurrevad hestår av lvå garnarmar, 

vilka äro fäslade till en strutformig del. Snurrevaden användes 

på följ ande sätt (se bild 7) . Förs t fälles etl ankare, nrs ankar-
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H1g uppbäres av en boj, ofta beslående av ell loml oljefat, för

sedd med s lake och märkesflagga. Till hojen fästes det ena 

snurrevadlåge l, Yars andra tamp är fast i en av vadens armar. 

(Sn mrevadlltgen äro i allmänhet cirka 3,000 m. långa). Fiske

båten gå r därefter i en båge 2-3,000 m. från ankaret och 

kas l ar Ya elen, som sj u nk er till bollen. Båten å tervän der, sedan 

vaden kastals , i en JJ rtge åt andra hållet till ankarbojen, härvid 

stickes på del andra snurrevadtåget, som är fästat till vadens 

andra arm. Del är av vikl att båten gör en ordentlig sväng 

Bild 7. Tillvägagångssättet vid utl iiggandet av snurrevad. 

--7- fiskebåtens väg. 
a boj. 
b plats där vaden kastas. 

b 

före och ef ter Yadens kastande s{t atl de båda tågen komma att 

ligga Emgl fdm varandra. Man vinner därigenom dels att 

Yaden - Mmi ustone Lill en hörjan - hålles mycket öppen 

(snunevadcn saknar skärplan), dels all fisken, då tågen sträc

kas odi glida uteHer bollen, skrämmes in mellan dessa. När 

fiskebMen återkommi l till bojen för töjer den vid denna och 

börjar således till ankars hemvindandet av vaden, som släpar 

utmed bottnen. Seclan vaden ombordtagits och vittj ats ul-
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sälles den åter fdm samma ankarplats men i annan kompass
riktning. så alt så småningom en cirkel med ankaret till medel-
punl;.t och 2- 3,000 m . radie avfiskas. Härav namnet snurrevad. 

Snurreyadfisket, som pågår året runt, bedrives i Kattegatt, 
Skagerack och Nordsjön företrädesvis på där befintliga bankar, 
men även p{l stöne djup (se karta 4). Svenska fiskare »snurra» 
i1ven vid Island och i Irländska Sjön. Antalet snurrevadbåtar 
i Skagerack, Kattegatt och Nordsjön var år 1935 cirka 300. 
Snurrevadfisket pågår nästan uteslutande under dager. 

Fartyg, som är sysselsatt med snurrevadfiske, skall under 
dager föra en svart kula (korg) nära förstäven samt en svart 
kon å mesanmasten, eller, om endast en mast finnes , å rå åt 
den sida, där fiskredskapet befinner sig. Natletid skall snurre
vadfiskare föra tre vita ljus på den sida, där redskapet befinner 
sig, anhrakta i en triangel med spetsen uppåt. Under det va
den utlägges, skall sidoljus föras , då vaden inhalas föras endast 

ovannämn da tre vita ljus. 
-Vid passerandet av fartyg sysselsatt med snunevadfiske 

iakttages att ej gå nära bojen eller fiskeb å ten, ej heller mellan 

desamma. 
Som framgår av bil. 5 är snurrevadfisket f. n. det mest 

betydande av västkustfiskena. De fisksorter, som fångas med 
snurrevad äro torsk, sill, kolja, vitling och olika slags flundre-

fiskar. 
En intressant detalj å fiskeb åtar, avsedda för snurrevad-

fiske är spelet. Detta är nämligen försett med en anordning, 
som mekaniskt skjuter upp det invinchade tågvirket. Denna 
anordning kan i korthet beskrivas som en cirka 45° från hori
sontalplanet ställd ränna, vari tampen av snurrevadståget in
föres . När invinchning sker roterar denna ränna med resultat 
att tågen uppskjutas i rediga bukter. Kanske något f6r flottans 

mindre fartyg? 
Makrillfisl(e med drivgarn tillgår något annorlunda än driv

garnsillfiskel. Garnlänkarna, som kunna mäta bortåt 5 km. i 
längd äro 6 m. djupa, övertelnan kvarligger i vattenytan efter 
ulläggandeL Utsättande börjar vid solnedgången. Som tecken 
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på a lt en båt börjat sätta ut sina garn hissas focken på halv. 
F6rsl kaslas en piptunna av samma slag som vid drivo-arn
sillfiske, därefter gfn· fiskebålen med sakta fart, medan ~1ätet 
utströmmas. N å g on regel för båtens kurs under utsäUandet 
med hänsyn till vind och ström kan icke ano-ivas. När hela 
nätlänken är ule fälles en andra piplunna, ä:en den försedd 
med ':il la_nlern~ och märkesflagg. Fiskebålen håller sig under 
den tid natet ligger ute till fångst i närheten f6r aU bevaka 
(Under mycket lugnt väder är båten stundom fast i nätet lik~ 
som ~id sillfisket). 1\är ett fartyg närmar sjg blossas nattetid 
och vmkas under dager åt den sida, som vändes från o-arnen. 
Näte ls sträckning mellan piptunnorna markeras av stora

0 

svarta 
bojar. Omkring midnatt börjar garnens dragning. 

. Detta fisk: börjar i april utanför Norges sydkust och drager 
s1g un~er m~J och framemot midsommar in i Skagerack (se 
karta i)). F1sket pågår till början av juli. Ar 1936 bedrevs 
makrillfiske med drivgarn av cirka 170 svenska fiskebåtar 

När makrillgarnfiske pågår äro ofta stora vattenområ-den 
så gott som blockerade av nät och ytterst besvärliga att passera. 
Det torde vara lämpligast - om man råkar in bland makrill
drivare - att hos någon fiskebåt efterhöra hur man skall 
manövrera för att undvika att skada garnen. (Jfr Svensk Lots 
del I 1935 sid. 73). 

D~rjefiske _efler malcri.ll utföres med fiskebåten under gång 
med lag fart for segel eller motor. Dörjarna (kallas vanlicren 
r~nndörjar)_ äro utrig?ad på stänger utanför fartygssidan Cjfr 
bild 2). Fisket bednves sommar och höst i Simgerack och 
Kattegatt samt i Bohusläns skärgård. Förr bedrevs av svenska 
fisk~re ett livligt makrilldörjetiske i Nordsjön. Detta är emel
le~:tJ_d _f. n. nedlagt, men planer finna.s på återupptagande. 
Doqeflske __ e~ier makrill pågår endast under dager. Man går 
gott klar dorJarna om man passerar 100 m. akter om fiskebåten. 

storsjöfisket, även kallat storbackefisket, bedrives med red
skap, hackor, som närmast kunna karaktäriseras såsom låno-
r_:var. Dc hackor som mwändas Yid storsjöfisket kunna ha :n 
langd av upp till 2 svenska mil. De vakare, som utmärka bac-
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kornas ändpunkter - s. k. svansare äro försedda med en 
stake, på vilken brukar sitta en flagga och ofla dessutom_ en 
riskvast. Na llelid förses svansaren med en vit lanterna. Fisket 
pågår natt och dag i en följd. De fisksorler, som fångas med 

storbackor äro långa, torsk, lubb, hälleflundra m. m. 

Storsjöfiskel har sin speciella säsong under våren och som

maren under vilken tid en fiskebåt brukar hinna med Lre expe
ditioner. Den första starlas i allmänhet, då makrillen gått till 

utanför norska kusten, såsom agn användes nämligen makrill
bitar. En fiskeexpedition n1.ed storbackor sträcker sig stundom 

över en månads tid och fisket pågår så gott som oberoende av 
väder och vind. 

Storsjöfisket hedrives på sluttningarna Lill de djupa r än
norna nord Shetlandsöarna, ulanför Hcbriderna, utanför Norges 

västkust saml i norra Nordsjön. Under 1935 hedrevs storsjö
fiske av cirka 75 svenska fiskebåtar. 

l\Ian bör akta sig för att med farlyg gå över svansaren, 
därest denna losslites från backorna gå dessa lätt förlorade, i 

varje fall blir det svårt atl å terfinna dem. 

Koljebac/;ef isl;et är ocli:så ett långrevsfiske. Det förekom

mer i och omedelbart utanför den bohuslänska skärgården, 
speciellt vinlertid äger elt livligt koljebackefiske rum ulanför 
l\låseskär. )\sen utanför halländska kusten hedrives livligt kolje
backefiske, del är näst garnsillfisket Hallands viktigaste fisk<>. 
Med koljebaclwr (även kallade sm~tbackor) fiskas torsk, vitling, 

kolja m. m. 

De backor, som mwiindas vid koljebackefisket äro ofta l a 
2 s-venska mil långa. De äro ofta försedda med korkvakare, i 
korken sticli:es en flaggförsedd stake. Backorna ulläggas icke i 

rak linje utan söker man följa bottenkonturen och hålla sig på 
visst djup vid utläggandeL För detta fiske användes i Bohus

län så goll som uteslutande småbåtar, i Halland däremot även 

större fiskebåtar. 

Till västerhavets btslfiske kan man räkna ovannämnda 

makrillclörjefiske i skärgården, lwljebackefiske liksom det fiske 

- 15-

som äger rum i skärgårelen med krok, ryssjor, landvadar*) näl 
m. m. efter torsk, vitling, rödspotta o. s. v. liksom hummerfiske, 

I<rabbfi skc och [tlfiske. Hit hör även hänföras Hallandskustens 
laxfi ske med fasta garn. 

Av de ovan behandlade västkustfiskredskapen lorde driv
garnen vara dc, som äro svårast alt undvika. I bil. 2 finnes 
ett diagram över tiderna för olika clrivgamsfiskcn . 

Därest en befälhavare önskar uppgifter rörande västkust
fisk et kan han härwända sig till fiskeriintendenten i Väster
hawls distrikt, Göteborg. Gäller frågan enelast lokala fiske
angeliigenheler kunna fiskeritillsyningsmännen lämna upplys

ningar. Uppgift [t adresser lill fiskeriintenclen l och tillsyninas-
män finnes i bil. 3. t:> 

Svenska Västkustfiskares Centralförbund, adress Fiskham-
nen, Göteborg, slar även till tjänst med upplysningar rörande 
västkustfiske t. 

Göteborgs Sjöfartsmuseum har en mycket välm·clnacl 
instruktiv fiskeriavclelning, som elen intresserade icke bör 
derlåta alt ' 'id tillfälle hesöl<a. 

B. Fisket i Öresund. 

och 
un-

Drivgamsillfiske bedrives på samma säll, som under väst-
kustfisl;:el är beskrivet. Det :ir framför allt i Flintrännan samt 

mellan Ven och Landskrona, som clrh·garnen utläggas. Fiskel 
äger rum uneler ticlen juni- mitten av noYember. Drivgarnen 
stå ofta mycket tätt och förskjuta varandra, varför passage ay 
Flintrännan och insegling till iVIalmö och Limhamn bör ske 

med noggrant h ållande av märkena. (Se karta 2. Jfr Svensk 
Lots del I 1935 sid. 73). 

A.lbottengam bestå av en på botlen liggande ryssja utanför 
vilken ligger en fyrkantig nätgård. Från elen senares yttrP 

öppning utgå två eller tre nätarmar, avsedela att leda fisken in 
i gården. G{lrclen och armarna fastsältas till i botten nedslagna 

*) Lanrlvallar motsvarar ''ad .som i Östersjön kallas notar. 
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pålar, överkanten av gårdens och armarnas nät ligger något 
över ,·altenbrynel. Albo llengarnen utsällas vanligen vinkelrätt 
mot strandkanten, i allmänhel i närheten av densamrna, men 
stundom upp till l bn. från land. Garnen nå stundom ulanför 
6 m. kurvan. Den yttersta pålen utmärkes med en mörk flagga, 
nattetid med en lanterna med violett sken. l öresund före
komm.a ålbottengarn utefler svenska kusten från Sofiero till 
Borstahusen. Garnen äro utsatta juli- oktober (jfr Svensk Lots 

del l 1935 sid. 208). 
U'nder tiden december-maj pågår i Öresund, i synnerhet 

på sträckan Hälsingborg- Ven, ett livligt nätfiske efter torsk. 
flundrefiskar m . m. Näten som sättas vid botten, utmärkas 
genom vakare m.ed flagga, vilka man bör undvika att passera 
över. Näten stå så att de ej kunna skadas av passerande fartyg. 

Dc myndigheter man har att vända sig till rörande fisket 
i örcwnd äro dels fiskeriintendenten i Göteborg, dels fiskeri-

tillsyningsmännen (se bil. 3). 

C. Fisket vid /.:uststräckan Falslerbo-södra Kalmarsund. 

Vid Sveriges sydkust fiskas sill med drivgarn, fasta garn 
samt i någon utsträckning med not. 

Sillfiske! m ed drivgam försiggår på samnm sätt som vid 
västkusten, d. v. s. fiskebåten har ena ändan av nätlänken fast 
ombord. Nätlänkens längd uppgår till 600- 1,800 m. Fiskel 
pågår nattetid. Utanför Skånes och Bleldnges kuster pågår 
detta fiske från slutet av april fram till börJan av december. 
Vår och höst pågår fisket såväl intill kusten som längre ut, 
men under högson1maren, då vattentemperaturen p~t djupet 
stiger, drar sig sillen- och därmed drivgarnfiskarue - längre 
ut till sjöss. Farvattnet intill 12' fr ån kusten brukar under 
juli och augusti vara frilt fdm sillgarn. 

P å nyåret bruka blekingefiskare idka drivgarnsillfislze ulan·
för Bornholm. Della fiske bedrives även i n~1 gon utsträckning 
omkring Olands södra udde och i södra Kalmarsund (se l(arla 2). 
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Si ll{isl ·e · f . _.. . ; m ed os la gam ( :iätle . om) <. cr , , , slractan h.arlsltamn TTlll' g aaer rum pa kust-c - v < lppan samt i K l . och på Ölands ostl· t ·· a marsunds södra del 

l 
.. ~us ' garnen utsättas invid l' usl s <ars. ~ en och inom-

Sill[isl.:e mecl not ulföres . skärgård. endast mcnnskärs Karlskrona 

T rålfisl;e och snurrevaclfisl"e bed .· och blekingska fisl ·are i d d. , u ves numera av skånska 

h l 
~ e JUpa områden d o m samt ulanför Sl· o . a nor och ost Born-~anes sydkust (se 1- ·t 3 framför allt rödS!)Otla d" . ~ar a och 4). Det är 

50 
' som arvrd erhålle D -tal båtar, som deltag . d . " s. et torde Yara ell . a l etla fiske. 

D_n~?arnf is k e e fter lax till år o .. garnsillfisket dock licrg g pa samma satt som driv-
sätt kan ha :n läno·d o a ?~rnen alltid i vattenytan. Ett garn
sakligen under tid; av ~lr ca 1:000 m. Fisket bedrives huvud-. n mars- maJ och tid . vrd enslaka tillfäll .. VlS september-oklober en a ven novemb h , mars månad äger fiskel . o .. er oc december. Under 
till sjöss under april r~ml saval utmed kusten som långt ut 

f
. ' -maJ mvudsaHige t . Jsket äger i allmänh t - , ~ n u med kusten. Höst-f l .. e rum 10- 20 från l· t D .. rs <el forekommer vid Sko ~us en. uvgarnlax-

samt svd om Öland ( l anes ostkust och Blekinges sydkust 
.. " \se mrta 3). 

. F rske mecl laxlinor bedrives u . .. . tiden december-mars L ·l· lanfor Bomholms kust under . ax mans ena .. d f" . . ten, medan andra .. d .. .. an a or ankras Vld bot-an an ar forsedd med fl" . vattenYtan till den .. oten och ligger i 

f
.. . , senare andan äro fäst d o orsedda med kro]· E f l· o a e nagra korta revar 

vilka l tl" . ~: ~n lS ~eba~ brukar medfora 40- 60 l' 
. l aggas l narheten av varandra D _mor, som ligger i vlan är ul .. l t . en del av laxlman .. .. " mar< med bojar bo. . d . .. , ar forsedd med stal· . d , Jen l en fna andan 

i
... ~e, en andra bojen uta tal ·orses staken med CI' , ,

1
-t 1 t n s <e. Nattetid ' an erna 

Lax[is /,·c med fasta nät f" 1. lmsten. ore wmmer i omedelbar närhet av 

. Sam~~iga fasta redskap, yttersta andan nalletid ' . so~ utsättas invid kusten, skola i 
visar violett sken. 'ar a forsedda med en lanterna, som 

Tidskrift i Sjöväsendet. 2 
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Ett viktigt fiske med bollengarn - framför all t ålbollen
garn - bedrives p~t samma sätt som i Öresund, huvudsakligen 
juli- november. I närheten av land förekommer fiske med nät 
och krok i stor ulslräclming. 

Beträffande drivgarnfiskena vid sydkus ten hänvisas även 
till bil. 2. 

Kustfiollans övningar försiggå i regel i farvattnet utanför 
Karlskrona under tiden november- maj. Det är icke möjligt 

all, utöver vad som tidigare anförts, lämna noggranna upplys
ningar om, vilken del av farvattnet ulanför Karlskrona, som_ 

med hänsyn till drivgarn är lämpligast alt förlägga övningarna 
till. Emellertid vill det synas, som orn områdena osl och sydost 

om Ulklippan vore lämpligast under årets första del. 

I fiskerifrågor rörande området ulanför Skånes kust har 
man alt hänvända sig Lill fiskeriintendenten i Västerhavets di

strikt, rörande Blekingekusten till fiskeriintendenten i Öster
havels distrikt. I lokala frågor l<an samarbete med fiskeritill
syningsmännen (fis].;eritjänslemännen) äga rum. (Se bil. 3). 

D. Fisk,et runl Gollands kuster. 

Strömmingfisket runt Gollands kuster bedrives med dri
vande och fasta garn. 

Drivgamströmmingfis/;et Lillg ~tr på samma sä lt som utan
för Blekinges kust. Enligt Hessle: »Om Gollands kuslfiske» 

användes ingen lanterna å nätels fria ända, n~tgot stöd för alt 

underlåta delta finnes emellertid icke i sjövägsreglerna. Ett 
drivgarnsätt har en längd av 500- 1,600 m. Fisket bedrives 

runt hela Gotland och Fårön med undantag för kuststräckan 
Fårösund- Hallshuk samt på Fåröns östra kust (se karta 2). 

Fisket börjar i maj eller juni, sin slörsta omfattning har det på 
eftersommaren. P å västkusten av Gotland slutar fisket i sep

tember, på ostkusten drives även under höslen och förvintern 

(se bil. 2). 
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På Gollands Yästkusl hålla sig drivarna vanligen cirka 3' 
fån land, ostkustfiskarna däremot driva - i synnerhet vår 
och höst - ända lill 20' från land. 

Strömmingfiske med j'asla garn äger rum runt hela Got

land och F ftrön, huvudsaldigen vår och höst. Utefter västkusten 
och vid F [trön utsättas garnen även sommartid. Från Fåröns 
norra kust Lill Hallshuk äger detta fiske rum året runt. I 

Kapellhamnsvikens mynning p[tgår elt livligt vinlerfiske. 
Fasta strömminggarn sällas vanligen helt nära land eller 

på fritt liggande grund, vinterlid på större djup än eljest. 

Drivgarnlaxj'iskc hedrives på samma sätt som ulanför Ble
kinge. Ett garnsätt har en längd av 1,000-1,500 m. F isket 
idkas endast på ostsidan av Gotland melJan Rute och När, så

väl i omedelbar närhel ;w kusten som upp till 10' från den

samma (se karta 5). Fisht pågår mars--maj (se bil. 2). I 
ringa utsträckning idkas uneler sanm1a tid laxfiske med fasta 
garn på gnml vatten. 

Runt Gotlands kuster förekommer fiske med laxlinor på 
sätt och tider, som ulanför Bornholm. 

Torsk flundrefiskar, gädda, sik, id m. m. fiskas med krok 
och nät omedelbart intill kusten, ål fiskas med ryssjor och 
hommor. 

Fiskeriintendenten i Österhavels distrikt handlägger ären
den rörande fisket vid Gotland, fiskeritjänstemannen i Visby 
kan äyen lämna upplysningar rörande Gotlanels fiske (se bil. 3). 

E. Fiskel vid kuststräckan norra Kalmarsund-A.lands hav. 

l\orr om Kalmarsund kallas östersjösillen strömming. 
Strömmingfiske hedrives med drivande och fasta gam, med 
gemensamt namn kallade skölar samt med not. 

Strömmingfisl-.:c med drivande skölar förekommer endast 

inom elt fåtal områden inom kuststräckan, nämligen utanför 
Valdemarsvik, Landsort och Sandhamn (se ka1ia 2). Fiske

metoden är densamma som längre söderut. Fisket förekommer 
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såväl invid kusten som längre ut, upp till 10 ;i 12' utanför den

samma. Ungefärliga tider för fisket äro: Utanför Stockholms 

skärgård året runt och utanför Smålands skärgård under vin

tern. 

Fasta strömmingsl..:ötar mwändas vid hela denna kust

sträcka mestadels inomskärs och i omedelbar närhet av kusten. 

Delta fiske pågår ungefär under samma tider som fisket med 

dr i vande skötar. 

I skärgården förekommer notdragning efter strömming. 

Driugamlaxf isl:: e bedrives utanför Landsort under tiden 

mars-juni samt under de senaste åren även under hösten. 

Fisket sker på samma sätt som utanför Blekinges kust (se 

karta 5). 

Fiske med nät och kroJ..: förekommer utefter hela kust

sträckan. 

A kuststräckan Bråviken-Väslervik förekommer, framför 

allt i vikarna, sköt- och notfiske efter vassbuk (väs tkustens 

skarpsill). 

Al{isJ..:e mecl botlengarn bedrives i Landsortslrakten. 

Inom flottans speciella övningsområde Landsort-Huvud

skär är drivgarnfiske t ganska sporadiskt såväl vad strömming 

som lax beträffar. Huvudsakligen försiggår det på ett avstånd 

av upp till 10 a 12' från de yttersta skären, stundom dock 

längre ut, i så fall dock vanligen av enstaka eller några få båtar. 

I fr~1aor rörande fisket inom detta avsnilt av vår kust har 
b 

man att hänvända sig till fiskeriintendenten i Österhavels di-

strikt, i lokala fiskefrågor till fiskeritjänstemännen (se bil. 3). 

F. Fisket uicl Norrlanclsl..:usien. 

Drivande strömmingskötor förekomma på denna kust

sträcka enelast i öregrundsgrepens mynning, Gävlebukten samt 

utanför RueliksvalL Fiskarna driva i allmänhet rätt nära 

kusten och under de tider, då isen det timrter. 
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Fasta slrömmingsJ..:ölor förekomma utefler hela kuststräc

kan. I Bottniska Viken bedrives även fiske med ett mellanting 

mellan fasta och drivande skötar, i det att garnets enda ända 

förankras, medan fiskebåten har den andra ändan fast ombord. 

Denna metod nödvändiggöres därav att fisket ofta pågår så 

nära land, aH h elt drivande garn skulle riskera att driva i land. 

Norr om Kvarken fiskas strömming med storryssja, som 

utsättes omedelbart intill land. 

Torskfiske med In-ok och nät försiggår i Gävlebukten samt 

på kuststräckan Härnösand-örnsköldsvik Lax och ål fiskas 

utefter hela kuststräckan, enelast med fasta redskap. 

I frågor rörande fisket har man att hänvända· sig till fiske

riintendenten i österhavets distrikt, i lokala frågor till fiskeri

tjänstemännen (se bil. 3). 

Kap. 3. Grunddragen av fiskets organisation i Sverige. 

Fiskerinäringen sorterar uneler Lantbruksstyrelsen, som har 

en fiskeribyrå. Landet är uppdelat i sju fiskeridistrikt, vardera 

uneler en fiskeriintendent. Enelast två av dessa distrikt beröra 

saltsjöfisk et, nämligen V äslerhauets elistrikt - från norska 

gränsen till gränsen Skåne-Blekinge - och Osterhcwets di

strikt ·- från sistnämnda gräns till finska gränsen, inklusive 

Öland och Golland. 

En omorganisation av Sveriges fiskeriadministration är f. n. 

under utredning. 

Fiskeriintendenternas uppgifter äro att verka för fiskets 

främjande på en mängel olika områden. 

Inom Västerhavets distrikt tillsättes av Kungl. Maj :ts Be

fallningshaYande fiskeritillsyningsmän för vissa områden. Des

sas uppgift är huvudsakligen att tillse att gällande förordningar 

rörande fisket efterföljas, stundom ha de att utföra patrulle

ringar inom sina områden. Inom österhavets elistrikt anställer 

Hushållningssällskapen en eller flera fiskeritjänstemän, vilka 

vanligen tillika göra tjänst som fiskeritillsyningsmän. I bil. 3 
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finnes uppgifl å adresser till fiskeriintendenterna saml varest 
fiskeritillsyningsmän och fiskeritjänstemän f. n. äro bosalla. 

Fisket har sedan länge varil föremål för slalsmaklernas 
särskilda intresse. Så har exempelvis en fiskerilånefond och 
en fiskredskapsfond upprä ltals, särskild olycksfallsförsäkring 
för fiskare orclnals, navigationskurser avhållas, vissa fisken 
premieras o. s. v. Till fiskels främjande bedrivas omfallande 
biologiska och hydrografiska undersökningar. 

över 1,000 större eller mindre föreningar finnas f. n. i 
Ja ndel med uppgift all tillvaralaga fiskames intressen. Några 
av de vikligasle anföras nedan. 

Suens/;a Fiskeuårclsförbundel, adr. Drollningholm, har till 
uppgift alt arbela för det svenska fiskets främjande, verkställa 
utredningar m. m. Utger liclskriflen: »Svensk Fiskeriticlskrift». 

Göteborgs och B ohus Läns flausfiskeförening med lands
hövelingen som ordförande och fiskeriintendenten som sekrete
rare uppgör fiskeristalistik, lämnar anslag till försöksfisken, 
utplantering av yngel, sillrekognosering, bidrag till fiskeham
nar, verkställer utredningar m. m. Föreningen har statsunder
stöd. Utger en årsbok. 

Molmöhus Läns Hausfiskeförening, aclr. :Malmö, och Ble

kinge Läns Havsfiskeförening, adr. Karlskrona, under ordföran
deskap av resp. landshovdingar arbeta för utveckling av länens 
h avs- och kustfiske och företräda detsamma utåt, främja med
lemmarnas intressen m. m. 

Svenska V äslkuslfisl;ares Central[ örbuncl, Göteborg, och 
Svens/;a Ostkustfiskares Centmlförbunii, Stockholm, äro när
mast att betrakta som fackföreningar för fiskare. Den förra har 
över 4,000 medlemmar, den senare cirka 3,000. Den förra utger 
månads Lidskriften »Svenska Väs tlmstfiskaren ». 

Sintens unclersö lmings- och bevakningsfartyg »Slwgemcb 

lyder und er länsstyrelsen i Göteborg och har sin huvudstation 
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vid Nya Varvet, inom örlogsdepåns område. Fartygets huvud-· 
uppgift är biologiska och hydrografiska undersökningar, men 
det användes även för sillrekognosering, tiskebevalming, experi
ment med olika fiskeredskap m. m. Av fartygschefens rapport 
för år 1935- 36 framgår att endast 4 dagar ägnats å t fiskeri
bevakning. 

Föruton:1 »Skageraclo> användes vid sillrekognosering mo
torfiskebMar, vilka utrustas med radiosändare. 

Resul'La lel av sillrekognoseringarna intelegraferas till en 
central i Göteborg, som viaarebefordrar del till olika fiskelägen. 
Dessutom utsändas rapporter rörande sillens uppträdande till 
utevarande fiskebåtar på vissa tider per radiotelefon. 

Under Lantbruksstyrelsen lyder motorfartyget »Eystrasalt», 

som användes för biologiska undersökningar i fiskels tjänst i 
Östersjön. 

Kap. 4. Fiskens beredning och försäljning. 

Den fisk, som fångas i närheten av våra kusler, föres i 
oberett - ofla isat - tillstånd till försäl'jningsplalserna. Av 
västkustfisken föl'es huvuddelen till Göt~borgs Fiskhamn (bild 
8), som utgör en ·cenlral, varifrån hela landets behov av 'vä~t
kuslfisk tillgodoses. Här ha dc stora fiskhandelsfirmorna etab 
lera t sig, härifrån går fisken per järnväg och lastbil till för
säljning i olika delar av landet, utomlands eller till konserv·· 
fabri kerna. Fisk, som saluföres i Göteborgs Fiskhamn en dag 
kl. 8 på morgonen kan numera köpas på torget i Östers und 
'följande dag kl. 8. 

I Göteborgs Fiskhamn, som tillkom år 1910, sälj es numera 
:'\ rligcn fi sk för omkring 10 milj. kr. Försäljningen sker i form 
av aukli oucr. Det pris fiskarue erhålla för sina fångster varic
rar avsevärt med tillgång och efterfrågan, till stor olägenhet 
för fisJ.~ a rne och allmänheten. På grund härav har under se
nare ör min im i priser införls på vissa fisk sorter. 
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Siarsjöfiskarna föra i allmänhet sina fångsler lill fiskeläge
na -- Mollösundstraklen är centrum för storsjöfisket - där 
fisken beredes till spillånga, kabiljo m. m. skarpsillen, som 
till slörsta delen uppenbarar sig i marknaden i form av anjovis 
- mindre skarpsill konserveras på samma säll som sardiner -
föres i regel direkt från fångstplatsen till konservfabrikerna; 
del är framför allt Lysekil och närliggande platser, som är 
centrum för anjovisfabrikerna. Hit föres även delar av den 

Bild 8. Fiskef lotta i Göteborgs Fiskhamn. 

vasshuksfångst, som erhålles i Östersjön. Stora konservfabriker 
finnas även i Göteborg. Antalet olil\a sorlers fiskkonserver är 
ju numera snart sagt oändligt. De svenska konservfabrikerna 
tillverka årligen fiskkonserver till ett värde av 9 milj. kr. 

En del fiskare finna avsättning för sina fångsler i utlandet. 
Svenska fiskare - huvudsakligen snurrevadfiskare - som ar
hela i Nordsjön och väst Skotlland, sälja fångslen i England 
och Skollland. En del fiskare i Nordsjön och Skagerack av-
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yttra sin fc.l.ngst i Danmark o. s. v. I bil. -± finnes uppgift å av 
svenska fiskare under 1935 i ullandet ilandförda fångster. 

Utländska fiskare - framför allt danskar - sälja fisk i 
Göteborgs Fiskhamn (se bil. 4). 

Fiskhandeln på ostkusten är icke organiserad i samma ut
sträckning som på västkusten. Emellertid är genom en kungl. 
förordning partihandeln av färsk strömming upplåten med en-· 
samräl t till ett 10- tal auktoriserade fiskförsäljningsföreningar. 

För a lt stimulera den svenska allmänheten alt ä ta mera 
fisk har i senare tid en del å tgärder vidtagits. Bl. a. har i 
Göteborg bildats Föreningen för Fiskpropaganda, vilken genom 
broschyrer, mallagningskurser och på andra sält sprider kän 
nedom om fiskens stora användbarhet i hushållet. 

Några siffror rörande den svenska ulrikeshan'deln med fisk 
(inklusive skaldjur och konserver) äro av intresse. 

Under [lr 1934 och 1935 i medeltal importerade vårt land 
'fisk till ett v5.rde av över 21 milj. medan exporten höll sig till 
7,5 milJ. Den största importvaran var salt sill, huvuddelen av 
denna import skedde från Norge och Island. 

Danmark, Tyskland och USA voro de länder till vilka ex
porten var störst. 

I bil. 4 finnas upptagna importvärden och exportvärden 
för vår viktigaste utrikeshandel med fisk. 

Kap. 5. Redogörelse för delar av gällande fiskerilagar, 
som kunna vara av intresse för flottans pe,rsonal 

att känna. 

Det, som i detta kapitel anföres, är på intet sätt uttömman
de, det avser blott att giva en allmän orientering rörande fiske
rätten kring våra kuster. De talrika bestämmelserna rörande 
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minimimåll å fisk, fridlysningslider m. m. ha icke ansells ha 
i nlresse i del la sammanhang. 

Som allmän regel gäller all fisket inom Sveriges territorial
vallen (inom 4'gränsen) är förbehållet svenska undersåtar. 

Genom överenskommelse med Danmark gälla emellertid för 
dansim fiskare en del särbestämmelser, av vilka de viktigaste 
anföras nedan (se SFS 282j33): 

I Kaltegatt (Skagens N. udde- V inga i norr och Gilbjerg
hoved- Kullens Fyr i syd) äga danska fiskare idka fiske intill 
;y Irfm svenska kusten eller därulanför liggande skär. I gengäld 
få svenska fiskare samma rätt ulanför Danmarks kuster i 
Kallegat t. 

I Öresund (Gilbjerghoved-Kullens Fyr i norr och Stevns 
Fyr- Falsterbo Fyr i syd) är fiske alleslädes gemensamt för 
båda ländernas fiskare, dock med den inskränkning, att innan
för el l djup invid stranden av sju meter det andra landets 
fiskare icke må driva annat fiske än sillfiske med garn samt 
under månaderna juli, augusti, september och oktober även 
krokfiske. 

Utanför den nämnda sjumetersgränsen är söder om en linje 
Elleki lde Hage-Lerbergel allt slags fiske med trål och vad 
förbjudet. Norr om nämnda linje må enligt för vartdera landet 
gällande bestämmelser fiske idkas med trål och med snurrevad 
intill ett avstånd av tre dislansminuter från kusterna. 

Vid Bomholms och ögruppen Kristianös kuster samt vid 
svenska kusten från Falsterbo Fyr till Simrishamns Fyr är 
sillfiskel med drivgarn gemensamt för båda ländernas fiskare 
från och med den l maj till och med den 31 augusti. 

Fiske med lrål är inom syenskt territorialvatten förbjudet 
(K. Fiskeristadgan den 17 oktober 1900) med undanlag för räk
och ~\llrålning (K. kung. 13. 6. 30 och 22. 4. 17). 

Snurrevadfiske är mellan Varberg och norska gränsen för
bjudet i större delen av skärgården. (Se närmare Kungl. Maj :ts 
beslut 17. 10. 24 och 30. 11. 23). 
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Slutligen bör anföras Kungl. Fiskerisladgans 7 §: 
»Skeppare eller den, som fartyg förer, vare pliktig alt noga 

tillse, del h an ej utan nödtvång med fartyget eller därav bog-· 
serat föremål överfar fisl(redslmp, som med vättar eller flytspån 
är försedd så att den skönjas kan, och ej i vanlig segelled 
finnes utlagd.» 

Kap. 6. Synpunkte·r på örlogsflottans ställning 
till saltsjöfisket i fred. 

De synpunkter, som här anföras, äro i första hand tillämp
liga på yästkusten, där betydligt över hälvten av vårt lands 
fi skarebefolkning är bofast. 

a. Flolians personal och fiskarne. 

De flesta fiskare torde väl fullgöra sin värnplikt vid flottan 
och därvid lära något känna detta vapen. Trots detta och trots 
au både flottans och fiskets män ha sin verksamhet till sjöss 
utanför våra kuster är kontalden mellan de båda kategorierna 
tinga. F lottan besöker hamnstäderna runt kusten, däremot en
dast undantagsvis fiskelägen eller andra mindre platser, där 
fiskarne äro bosatta. Ytterst sällan händer det att t. ex. bohus
länningar eller överhuvudtaget fiskaresöner söka sig in vid 
flott an, denna erfarenhet har framför allt gjorts vid skepps
gossekåren i Marstrand. Detta förhållande torde emellertid 
icke bero på bristande intresse för flottan utan på att en fiska
res söner, så snart de äro stora nog att kunna göra någon nytta, 
tagas med i fisket. 

Svensksunds numera indtagna vinterexpeditioner till fiska
rebefolkningens hjälp och fiskels skydd var av betydelse för 
kontakten mellan flottan och fisket på västkusten. 

Det synes önskvärt att något gö-res för att öka den ömse
sia·iga försH1elsen. I krigstid m åste fiskarne lita på flottan och 
floHan känna till fiskarnes behov, för att flottans verksamhet 
till fiskels skydd skall bli effektiv. Den nu genomförda marin-
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distriktorganisa tionen förefaller att vara en lämplig bas att 
arbeta på för att nå målet. 

iiiRrindistriktschefema underställda fartyg böra beredas 
tillfälle alt då och d~t besöka viktigare fiskelägen, varvid de
monstration av fartygen och dess vapen kunde göras. Flottans 
personal får samtidigt tillfälle att sälta sig in i fiskames syn
punkter på olika med sjöförsvaret sammanhängande problem. 

I de navigalionskurser, som anordnas för fiskare, kunde 
inläggas några timmars föreläsningar rörande sjökriget, flottans 
uppgifter och arbetssätt o. d. (Till denna fråga återkommer 
framställningen senare.) 

b. öueructh11i11gen au fisket i frecl. 

Genom all fiskel inom svenskt tenitorialvatten förbehålles 
svensl'a undersåtar och genom att trålfisket - och delvis snur
revadfiskel - förbjudits i svenskt vatten ha statsmakterna sökt 
åstadkomma att området utanför våra kuster icke blir hänsyns
löst utfiskat. Bestämmelser rörande maskstorlek hos fiskred
skap, minimistorlek hos vissa fiskarter, som försäljas, m. m. ha 
tillkommit i samverkan med andra länder och verka för ett 
vidmakthållande av fiskbeståndet. För att bestämmelser och 
lagar skola ha någon effekt måste kontroll utövas över deras 
efterföljande. 

De flesta länder, däribland Danmark, England, Holland, 
Norge och Tyskland ha inom sina mariner fiskeriskyddsfartyg. 
Enligt en överenskommelse mellan strandägarue vid Nordsjön 
skall fisket där övervakas av respektive länders örlogsfartyg. 

I Sverige har tidigare »Svensksund» vintertid utö,vat fiske
bevakning, biträtt fiskefartyg med isbrytning, bärgningar m. m. 
De moderna fiskebåtarna torde väl ha något mindre behov av 
hjälp med isbrytning än tidigare båttyper, behovet av över
vakning av vårt territorialvatten kvarstår dock. För några år 
sedan voro då och då jagare avdelade till övervakning av södra 
delen av västkusten, vilken kuststräcka torde vara mest utsatt 
för närgångna utländska fiskefartyg, i första hand trålare. 
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I »Skageracks» många uppgifter ingår ju även fiskebevak
ning. Som förut nämnts är detta fartyg endast i ringa ut
sträckning tillgängligt härför. De velenskapliga undersökning
arna bedrivas än långt från svenskt territorialvatten, än inne i 
skärgården, stundom förläggas de för långa perioder till Öster
sjön, varvid västkusten icke har något bevakningsfartyg.*) 

Det ligger nära till hands att uppdraga skyddet av det 
svenska fisket i fredstid åt flottan, som ju skall utöva detta 
skydd i krig. 

För att detta skall kunna realiseras kräves emellertid att 
flottan tillföres lämplig fartygsmaterieL Härvid bör i första 
hand ett bevakningsfartyg anskaffas för västkusten, men även 
i öre~und och södra Östersjön torde ett dylikt ha en mission 
att fylla. Fartygen borde tilldelas marindistriktcheferna på 
västkusten och sydkusten, bemannas från flottan, men till 
största delen bekostas av Jordbruksdepartementet. 

Vid bestämmandet av fartygens egenskaper bör största 
hänsyn tagas till deras användbarhet även i krigstid, härigenom 
bli de också näst lämpade att fylla sina funktioner som bevak
ningsfartyg i fred. 15 knops fart och två st. 10 cm. kanoner 
synes vara tillräckligt. Fartygen böra ha förmåga att bryta is. 

Kap. 7. Fisket i krigstid. 

a. Flottan och fis/{et uneler neutraliletsvakten 1914--18. 

Under vår flottas neutralitetsvakt 1914-18 och under de 
minfarliga åren därefter ingick ;skyddandet av det svenska 
fisket i flottans uppgifter. Detta skedde genom oskadliggöi'an
det av minor, genom att delgiva fiskare minfarliga områden 
och minfria vägar o. d. Vid några tillfällen hindrades krig
förande länders örlogsfartyg att ankra i farvatten, där svenskt 
drivgarnfiske pågick. Under isvintern 1916- 17 undsattes iso-

*) Sedan detta sl,;:revs har Yintf'l'n 1937-38 örlogsfartyg från 
västkustens marindistrikt på begäran av Hallandsfiskarel övervakat 
fisket vid Hallandskusten under elen tid >> Skagerack>> varit under 
reparation. 
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lerade fiskelägen med proviant genom flottans försorg. Slut
ligen tillä ts fiskefartyg tillgodose sitt behov av motorbrännolja 
från flottans förråd. 

b. Möjligiletema för del su,ensl.:a fiskels beclrivancle uneler 

olika krigsfall. 

Vid krig komma givetvis de krav, som fisket ställer på 
hjälp från flottan, att avsevärt stegras i förhållande till vad 
som var fallet under neulralitetsvaklen. 

När man vet, alt en stor del av del svenska fiskel pågår 
långt från svenska kusten - vid Island, Shetland, Hebriderna 
m. m. - inses lätt alt del skall ovanligt gynnsamma omstän
digheter till, för att vårt fiske i krig skall kunna fortgå i samma 
utsträckning som i fred. 

I e tt östersjökrig äro förutsättningarna för ett vidsträckt 
västkustfiske relativt goda. Det måste emellertid beaktas att 
såväl Tvskland som Ryssland - den senare staten genom Is
havskar;alen - 11a möjlighel att uppträda med sjöstridskrafter 
i Nordsjön och ulanför den svenska västkusten. I alla tänk
bara krigsfall är del uteslutet att svenska flottan skall kunna 
skvdda fisket utanför linjen Hanstholm-Lindesnäs effektivt. 
U ~der vissa förhållanden måste kanske därför såväl storsjö
fisket som andra fisken väst denna linj e upphöra. 

Innanför linjen Hanstholm-Lindesnäs bör det i de flesta 
fall vara möjligt för svenska fiollan att kontinuerligt övervaka 
fisket, därest bestyckade bevakningsfartyg för fisket tillföras 
flottan och dessa kunna p~trälma stöd av sjögaende fartyg med 
svårt artilleri. Vid tillfällen, då för folkförsörjningen särskilt 
viktiga fisken pågå - exempelvis när vadsillflottan löper ut -
kan en förstärlming av det direkta skyddet utöver bevaknings
fartygen bli erforderlig. 

Vad beträffar fisket i Öresund kan krigsfall inträffa då det
la fiske delvis omöjliggöres, om icke skyddsstyrka kan förläg
gas dit. Piskel utmed Skånes och Blekinges kuster samt runt 
Gotland kan även vara i behov av skydd. 
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c. Atgärder, som kunna vidtagas för all öka möjlighetema till 
fiske under krigstid. 

Ovan har herörts behovet av örlogsfartyg för fiskets sl.:ydd. 
En annan åtgärd, som inom de olika marindistrikten måste 

vidtagas för att hjälpa fisket är utsändandel au varningar. 

Dessa kunna avse fientliga sjöstridskrafters uppträdande, fient
liga eller egna mineringar, minsvepta eller i andra avseenden 
lämpliga vägar m. m. 

Under världskriget utfärdades varningar till fiskarna dels 
genom utsändandel av kungörelser till fiskelägena, dels genom 
patrullerande örlogsfartyg till utevarande fiskefartyg. 

Båda dessa åtgärder äro fortfarande användbara, men i och 
med radions utbredning blir ytterligare ett effektivt medel till
gängligt. 

Av de västkustfiskebåtar, som arbeta till sjöss, ha för när
varande omkring 200 radiomottagare, samtliga ängtrålare äro 
utrustade med dylika. Man får väl an taga att fiskarne, vilka 
nuförtiden äro snabba att tillgodogöra sig telmikens landvin
ningar, komma att i allt större utsträckning utrusta sina båtar 
med radiomottagare. De vintern 1936-37 timade fiskefartygs
olyckorna p[t Nordsjön tala för att radiomottagare - för väder
leksrapporters mottagande - borde vara obligatorisk utrust
ning för fiskebåtar i öppen sjö. Radion är under alla förhål
Ianden i framtiden ett gott medel för utsändande av varningar 
till utevarande fiskebåtar. Vissa tider, då dylika varningar 
utsändas, måste fastställas. 

Minkriget har givetvis ett myckel ogynnsamt inflytande på 
fisket. Det är framför allt bottenredskapen - trål och snurre
vad - som löpa risk att komma i kontakt med minor, men även 
drivgarn och snörpvad kunna fånga sådana. Av bil. 5 framgår 
emellertid aU det är just bottenredskapen, som lämna de största 
fångsterna. Om, vilket man har anledning att förmoda, min
kriget i framtiden blir minst lika intensivt som under världs-
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kngel, är del risk för alt fiskels fångs tmängder komma att ned
gå avsevärt till men för landets försörjning. Alla åtgärder, som 
kunna tänkas för alt nedbringa fiskets mimisk, böm därför 
vidtagas. De åtgärder, som vid sidan av minornas oskadlig
görande, i första hand kunna komma ifråga, framgå av det 
följande: 

I. När det gäller att välja plats för ulläggandel av en 
minering göra sig följande synpunkter gällande. Om det stra
tegiskt sett är nödvändigt att utlägga minering på viss plats, 
måste detta ske utan hänsyn till fisket. Om man däremot har 
två eller flera platser att välja på, bör den plats väljas, där 
fisket - i första hand bottenfisket - minst blir stört. Sam
arbete fordras i detta fall med fiskerimyndigheterna. 

Il . Egna mineringars platser måste meddelas fiskarue i 
den form, att elt visst område förklaras minfarligt och fiske 
förbjudas inom detta. För att icke riskera att minfältets läge 
blir känt av fienden är det nödvändigt alt förklara ett större 
område minfarligt. Detta har givetvis ogynnsamt inflytande 
på fisket, varför man om möjligt bör utsträcka det som min
farligt kungjorda området till för fisket mindre lämpliga far-· 
vatten. Tidigare har påpekats nödvändigheten av att delgiva 
fiskarue de platser, där fientliga minfält lokaliserats. 

Il!. En del fiskeredskap, exempelvis snörpvadarna repre
sentera en avsevärd penningsumma (se bil. 6), varför man 
riskerar all fiskarue för att rädda sina redskap hantera minor, 
som fastna i dessa, ovarsamt. För att undvika detta bör fis
karue redan i fredstid bibringas kännedom om minors huvud
sakliga verkningssätt och om de faror, som de utsätta sig för 
genom att röra vid påträffade minor. Detta sker lämpligast 
vid de föredrag rörande sjökriget, som tidigare föreslagits an
ordnas i samband med navigationskurser för fiskare. Dess
utom bör fartyg med minkunnig personal finnas klart inom de 
marindistrikt, där fiskarue löpa risk att påträffa minor. Detta 
fartyg bör fiskare, som fått mina i redskapet, ha möjlighet att 
tillkalla. Dc bevakningsfartyg, som tidigare föreslagits böra 
anskaffas, torde Yara för stora att utan risk stoppa i öppen sjö, 
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på grund härav är del Himpligarc all för ändamftlct avse ve
dettbåtar eller eventuellt fiskebåtar av sjögående typ. 

Det synes önskvärt att fiskare, som på grund av minfara 
måst kapa eller sticka ifrån sig redskap eller del därav ha 
möjlighet till ersätlning från staten för lidna förluster. Redan 
nu finnes möjlighet för fiskare, som genom förlust av eller 
skada :\ fiskredskap råkat i nödställd belägenhet, att erhålla 
ersättning från statens fiskredskapsfond. 

I fredslid är trålfiske och delvis snurrevadfiske förbjudet i 
svenskt farvatten. Därest fisket till sjöss på grund av krigfö
ringen måste inskränkas, har man möjlighet att erhålla viss 
kompensation genom att upplåta hela territorialvattnet för 
svenska irål- och srmrrevadfiskare. 

Däremot torde man icke göra någon större vinst genom att 
hänvisa västkustfiskare till fiske inom Östersjön, fiskbeståndet 
där lär icke vara tillräckligt härför. 

Det kan - speciellt på västkusten - bliva erforderligt att 
i krigslid vidlaga åtgärder för belysning av fiskeflottans leder 
ut och in i sbirgården. Dessa åtgärder falla givetvis under 
marin d is lriklcheferuas verksamhetsområde. 

Moderna fiskebåtar äro i än högre grad, än vad fallet var 
under världskriget, beroende av sina motorer. Segeln användas 
vid utsjöfisket endast såsom reservframdrivningsmedel vid mo
torhaveri och för att göra båtarna slyvare i sjö. Att bedriva 
exempelvis trålfiske eller snurrevadfiske uteslutande med segel 
är otänkbart. Den största uppmärksamhet måste därför ägnas 
fiskeflottans försesnde med molorbränsle i krigstid. 

d. U Uagn'ing av fis l; are till krigstjänst. 

Vår fiskarebefoll(ning utgör på grund av sin sjövana och 
sin kännedom om skärgården en värdefull tillgl'mg i väruplikts·
hänseende, som måste noga tillvaratagas för flottans behov. 

Tidsb·ift i Sjöväsendet. 3 
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Fisket skall emellertid i krig hållas 1gang så mycket som 
möjligt. Den organisation, som vårt viktigaste fiske - Bohus
fisket - har, manar till särskild omsorg vid uttagande av 
dess utövare till krigstjänst. 

I bil. 7 finnes angivet det anlal man, som användes vid 
olika västkuslfisken. Flera lagmedlemmar äro i regel delägare 
i båt och redskap, vilket gör ett utbytande av en man i laget 
mot en annan komplicerat. Delvis kan naturligtvis fiskelagen 
arbeta med män över värnpliktsåldern och pojkar. Det synes 
emellertid nödvändigt att vid uttagning av fiskare till krigs
tjänst taga största möjliga hänsyn till sammansättningen av 
båtlagen. I vissa fiskelägen äro så gott som alla familjer 
heroende av fisket. 

De viktigaste fiskelägena i vårt land finnas angivna i bil. 8. 

Det är endast på västkusten, samt i någon utsträckning på 
sydkusten, som fisket bedrives av stora lag. På övriga delar 
av kusten fiska oftast två a tre man tillsammans i småbåtar. 
Någon större hänsyn till dessa »lag» synes ur värnpliktssyn
punkt icke vara påkallad. 

e. Fiskefartyg till krigsbruk. 

Den moderna fiskebåten på västkusten är sjövärdig, drift
säker och lättskött. Dess användbarhet för krigsbruk har ti
digare påpekats av signaturen M. ö . i Tidskrift i Sjöväsende, 
varvid. föreslogs att flottan skulle anskaffa dylika båtar redan 
i fredstid för att närmare undersöka deras användbarhet. Detta 
förslag synes värt all uppmärksamhet. 

Det har redan påpekats att sannolikt kommer en del av de 
i fred bedrivna västkustfiskena icke att kunna idkas under 
krig. Under sådana förhållanden bli ett antal fiskebåtar mer 
eller mindre arbetslösa och kunna avses för krigsbruk, medan 
andra sättas in på annat fiske. 

De moderna fiskemotorbåtarna på västkusten synas läm
pade för ett flertal uppgifter bland vilka kunna anföras: sjö-
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bevakningstjänst, såsom framskjutna luftbevakningsslationer, 
minröjning, minlotsning, transporter, rapportljänst, visiterings
tjänst. Dessa uppgifter salrunanfalla med dem, som åvila 
Sveriges frivilliga motorbåtskår. För motorbåtskårens effek
tivitet är båtfrågan den, som är svårast att ordna tillfreds-
ställande. 

Det ligger nära till hands att låta motorbåtskårens personal 
utföra sin tjänst å dessa fiskcmotorbåtar. Därvid synes man 
böra ordna så, att, då fiskebåt uttages till krigstjänst, förhyres 
så stor del av båtens ordinarie fiskarbesättning, som erfordras 
för driften, i övrigt bemannas båten av utbildad personal från 
motorbåtskåren i den utsträckning, som erfordras för lösande 
av de uppgifter, som båten avses fylla. 

Denna anordning kräver att molorbålskåren redan i freds
t id hlir förtrogen med båttypen, m. a. o. att fiskeb åtar, som 
ti digare påpekats, anskaffas redan i fred. 

f. Fiskefartyg som underrättelsekälla. 

utevarande fiskebåtar kunna vara en värdefull underrät
telsekälla. UbMars och överyatlensfartygs uppträdande, före
l, omsten av minor och andra på sjökrigföringen inverkande 
förhållanden böra av utevarande fisl;:efartyg inrapporteras till 
marindistriktchcf.~n. 

Förutsättningen för att rapporterna från fiskebåtar skola 
hava värde är att fiskarue veta vad de observera, vad som är 
viktigt att inrapportera samt hur rapporter skola formuleras . 
Det är därför önskvärt att fiskare redan i fredstid erhåller un
dervisning i delta avseende. Denna undervisning kan lämp
ligen kombineras med navigationskurserna för fiskare. 

Marstrand i maj 1937. 
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Karta l. Uug. område för sillfiske mt 
.snörpvad. 

Karta 2. Ung. omräde för sill- och strö: 
mingl'isk<• llll'Ll dt·iygarJJ. 

Karta 3. Ung. område för trålfiske. 

Karta 4. Ung. områLle för snurrevali t isk 

Karta 5. Ung. område för makri ll 'is' 

(västkusten) och laxfiske (O•dt 

sjön) med drivgam. 
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Bil. 1. 

Rcgistreringsbeleclmingar å svenska fiskefartyg. 

Bokstäver l Reg.-hamn 

ON Simrishamn 

FG Falkenberg 

GG Göteborg 

HD Halmstad 

HG Halsingborg 

KA Karlskrona 

KD Karlstad 

KN Karlshamn 

LA Lanelskrona 

LL Lysekil 

MD Marstrand 

l\IÖ Malmö 

SD Strömstad 

SG Sölvesborg 

TG Trelleborg 

UA Uddevalla 

VG Varberg 

YD Y stad 
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Diagram över tiderna f'ör viktigare clrivgamfisl..:en 
runt Sveriges kuster. 

Kuststräcka 

Bil. 2. 

Västkusten ~ Sydkusten ~ ~~~~~~~s 

l Sill l Ma- l Sill Sill l Lax Str?m-1 Lax 
, knll 1 mmg 

llånad 

Januari ·····-·--·-···· 1' JL I l -----1---- ' ----------1,----
:::.:uari ········-· - - 1~----1~~-~~ _ 

April :::::: :::·:::::::: ~===-i!_~b_:::_-1 l=== 
Maj ... ... ......... ... .. . ~ l __ li---
Juni ... ..... ... ... .... ... l_ r------~~~- lr- l __ _ 
1--------'r------ 1------1-----1 1·-

Juli ... .-.............. ...! J 
1--------~--- 1-- -- ----

Augusti ............... 1 l 
1---------- ------ --------------

September ... _ ........ -- l • 

r-------:------

Oktober .. _ ............. ~-~--1~-~-_,_
1 

___ 

1 
November ............ 1 ______ q ___ l ___ 

1 

____ ___ _ 

l 'l l : l Dece mber ............ ! l 1 i ' 

Fiske pågår i full utsträckning. 
Fiske pågår i mindre utsträckning. 
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Bil. 3. 
(Angiver förhållandet våren 1937). 

a. Fiskeriintendenter för saltsjöfisket. 

Fiskeriintenåenten i Västerhavets elistrikt (omfattande salt
sjöfisket i Göteborgs och Bohus, Hallands, Kristianstads och 
Malmöhus län): 

Fil. Dr N. Rosen, Gibraltargatan 8, Göteborg. Rt. 60932. 

Fiskerimtenclenten i österhavets elistrikt (omfattande salt
sjöfisket vid övriga delar av Sveriges kust): 

Fil. Dr Chr. Hessle, Vintervägen 37, Råsunda. R t. Råsunda 32. 

b . Fiskeritillsyningsmän och fiskeritjänstemän för saltsjöfislcel. 

Av Kungl. Maj :t s Befallningshavande tillsatta fiskeritillsy
ningsmän finnas på följande platser: 

Göteborgs och Bohus Län: Hälle, Strömstad, Koster, Hav
stenssund, Grebbestad, Dyng6, Bovallstrand, Hasselösund, Smö
gen, Lane- Herrestad, Lysekil, Grundsund, Kärringön, Mollö
sund, Klädesholmen, Astol, Dyrö, Hättan (Marstrand), Källö
Knippla, Hönö, Vrångö. 

Hallanels län: Norrby-Vallda, Onsala, Väröbacka, Varberg, 
Lynge (Morup), Falkenberg, Harplinge, Halmstad, Laholm. 

Kristianstaels län: Båstad, Torekov, Skelderviken, Ystad, 
Skillinge, Simrishamn, Ravlundabro, Ahus. 

Malmöhus län: Arild, Mölle, Höganäs, Borstahusen, Barse 
bäcks hamn, Limhamn, Skanör, Trelleborg, Bedinge, Abbekås, 
Ystad. 
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A v hush{lllningssällskapen anställda fiskeri tjänstemän fin-
nas på följande platser: 

Blekinge län: Bokö (Karlshamn) 
Kalmar län: Kalmar, Västervik 
Gollemels län: Visby 
östergöllcmcls län: Linköping 
Södermanlands län: Nyköping 
Stockholms län: österskär, öregrund 
Gävleborgs län: Hudiksvall 
V äslernorrlcmcls län: Sundsvall 
Väslerbottens län: Umeå 
Norrbottens län: Piteå. 

Uppgifter rörande Sveriges utrikeshandel med fisk. 

Gäller år 1935. 

a. Sveriges viktigaste import och export av fisk. 

L a n <l 

Norge ..... .. .. .................. 

Danmark ····················· 
Island .......... ....... .......... 

Finland .......... .... ...... .... 
Tyskland ···················· · 
USA ·············· · 
Storbrittanien ............... 
Britt. N arelamerika ..... . 

Import 
från 

(milj. kr.) 

8, L 

2,5 

3.9 

1,7 

0,3 

0,5 

0,5 

0,3 

Export 
till 

(milj . kr.) 

0,3 

1,5 

0,1 

3,5 

0,8 

0,3 

nnder 0,1 

Bil. 4-. 
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b. Av svensko fiskare i utlandet ilcmdförda fångster: 

Land Värde 

Tyskland ............... ..... . RM 46,000 

England o. Skottland ..... . f, 41,000 

Danmark .... ...... . ....... .. . kr. l ,6·18,000 

därav i 

Esbjerg ___ ..... ______ ..... . . 492,000 

'l'hyborön ................. . 40.000 

Hirshals ...... ... ____ .. __ . 145,000 

~~~:~l~i:~;]·~~~~~ ::: ::· ::: :: :l 
969,009 

2,000 

c. Utländskfångad fisk, som sålts i Göteborgs Fiskhamn. 

Värde: Kr. 1,080,000. 

Bil. 5. 
F ängstres u ltat vie/ de viktigaste västkuslfiskena. 

Siffrorna angiva medeltal av fiskesäsongerna 1934-35 och 1935-36. 

Fiskemetod Fångstmängd Värde 
(milj. kg.) kr. 

Sillfiske med snörpvad·)') ................. . 3,23 675,000 

dr i vgarn·x*) ......... __ .. . . 1,67 314,000 

Skarpsillfis k e med snörpvad ____ .. ___ .. . 1,59 -156,000 

Makrillfiske med drivgarn .............. . 2,00 442,000 

storsjöfiske .. .. ............................... . 3,22 858,000 

Snurrevadfiske 

i Skagerack och Kattegatt ........... . 12,38 2,644,000 

i Nordsjön och vid Island .... ....... . 10,53 3,969,000 

\ ~Iotortrålfiske ................................ . 

l ~:::~~~fiesk~f;~~~~-~~-. -~~~~-- -~~~;~~~~-~) 
16,40 2,229,000 

7,85 1,545,000 

1,09 571,000 

*) Därtill kommer fisket vid Island: 1,15 milj. kg. 184,000 kr. 
**) Härtill kommer fisket vid hland: 1,16 milj. kg. 243,000 kr. 
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Bil. 6. 

AnsJ..:affningsvärcle å vissa fiskredskap . 

Ungefärliga siffror. 

SnörpYad för sill 
» » skarpsill ......... ..... ....... . 

Silldrivgarn, per garn kr. 40: - en länk ... . 
Makrilldrivgarn, per garn kr. 40: -, en länk 
Snurrevad (inklusive H1gvirke) ............. . 
Trål för motortrålning ..................... . 

12,000 kr. 
10,000 kr. 
1,400- 2,400 kr. 
2,400-6,000 kr. 
2,000-3,000 kr. 
1,000 kr. 

Trål för ångtrålning ....................... . 
Strömminggarn, per garn 20-40 kr., ett sätt 
Laxnät per garn 30--50 kr., ett sätt ......... . 

4,000 kr. 
400---1,200 kr. 
1,000- -1,800 kr. 

Drivgarn äro i regel 25-50 m. långa och hopsättas till 
hinkar (västkusten) eller sätt (ostkusten). 

Strömminggarn göras numera stundom av betydligt större 
längd upp till 1,000 m., dylika användas vart för sig (ovans t. 
priser gälla små strömmingsgarn). 

Antal man å fiskebålar vid olika västlwstfisken. 

Vadbåt för vadsillfiske ...................... . ...... . 
Följebåt vid vadsillfiske ..... ................ ........ . 
Båt för drivgarnfiske (sill eller makrill) ........ ... .. . 
Båt för snurrevadfiske ......... ............. ......... . 
Båt för storsjöfiske .......................... . ...... . 
Motorbåt för trålfiske ............................... . 
Angbåt för trålfiske ................................. . 
Båt for räktrålfiske ................................. . 

Bil. 7. 

12 

4 
6 
5 a 6 
8 a n 
4 a 6 
10 
·i 
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De största fisleelägena i Sverige. 

(År 1936). 

a. Bohusfiskelägen med över 100 yrkesfiskare. 

Fiskeläge Antal Antal större 

yrkesfiskare däckade 
motorbåtar 

Donsö ............ .............. . 205 42 

Styrsö ... ..... ............. .. . .. . 135 27 

Fiskebäck .. _ .............. _ .. . 100 19 

Fotö ..... ........... .......... . 107 18 

Hönö Klova ................. . 325 48 

Hönö Röd .................... . 144 21 

Öckerö ........... . .. ......... . 255 42 

Björkö ....................... . 176 24 

Hälsö ........... .... ... .. ..... . . 157 26 

Knippla ...................... . . 188 30 

Rörö .................... . ..... . 122 15 

Åstol ........... ... ............ . 175 29 

Kyrkesund ................. . 102 15 
Mollösund ............ ... . ... . . 179 25 

Grundsund ............. ... . . 124 27 

Gravarna ........ ... ....... .. . 110 38 
Smögen ....... . ............... . 314 56 
Resö ....... ..... .... .......... . 112 29 

Sydkoster ...... .. . ...... . .... . 125 31 

b. Fiskeläg,en utom Bohuslän: 

Bil. 8. 

Följande platser utom Bohuslän ha 100 yrkesfiskare eller 
mera : 

Träslöv (Halland) 
Borstahusen 
Limhamn. 



-- 44-

De slörsta fiskelägena i Blekinge äro: Hällevik, Nogesund, 
Hanö och Hörvik med 60-75 yrkesfiskare. De största fiske
lägena i Slackholms skärg~lrd äro: Resarö, Möja och Nynäs
hamn med vardera cirka 25 yrkesfiskare. 

Bil. 9. 

Förteckning å använda källor. 

Flottans Neulralitelsvakt. 
Författningar berörande det bohuslänska havsfisket utgivna av 

Göteborgs och Bohus läns Havsfiskeförening. 
Göteborgs Jubileumspublikationer. N:r 19 Bohusfisket av Val·· 

demar Haneson och Karl Rencke. 
Göteborgs och Bohusläns Havsfiskeförenings årsbok 1935 o. 36. 
Göteborgs stads fiskhamn 1910--35 av H . Klinton. 
Kalender över svenska lantbruket 1936. 
Om Gotlands kustfiske av Chr. Hessle. 
Sill och Fisk av Sven BartheL 
Statistisk årsbok för Sverige 1935. 
Svensk Lots del I 1935. 
Sveriges officiella statistik, jordbruk med binäringar: Fiske 1935. 
Die Schwedische Ostseefischerei von Chr. Hessie (Handbuch 

der Seefischerei Nordeuropas Bd VIII 1934). 
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Uppgifter angående främmande mariner 
(U F M n:r 1/38) 

hiim t.ad•' ut· fack- uch dagspress av 11 arim'ns pressdetalj 
under hcieu 7 december 1937-9 januari 1938. 

Innehållet i här åte•rghna uppgiftPr står helt fö r de som källa 
angivna pressorganens räkning. 

Aktuella spörsmål, översikter, jämförelser m. m. 

översikt över de större sjömakternas marinpolitik under år 1937. 
Tjugo år har knappt förgått sedan Yärldshistoriens största krig, 

och världen är åter mogen för omgestaltninga<·. Spänningar och pro
blem, vilka icke lämnat någon av stormakterna oberörd, prägla åter 
läget. Genom abessinienkonflikten och det spanska inbördeskriget 
hava i Europa uppstått starka motsatsförhållanden mellan olika mak
ter. Den japanska inmarschen i Kina · har i Fjärran östern fram
kallat probiem, .som kunna få oöverskådliga verkningar. Mer än 
någonsin framträder i detta läge sjö m aktens betydelse som politisk 
faktor. 

Tyskland 

fortsätter stadigt uppbyggandet av sin sjömakt. De båda :!6,000 tons 
slagskeppen ,Scharnhorst» och "Gneisenam> .sjösattes i slutet av 1936 
och nalkas sitt färdigställande på varven i Kiel och Wilhelm shaven. 
I början av 1937 löpte cle båcla lO,OOO tons kryssarna >>Aclmiral Hippen> 
och >>Rhi.cher" ·av stapeln. Två 35,000 tons slagskepp befinna sig un
der byggnad i \Vilhelmshaven och Hamburg, två hangarfartyg byggas 
vid Germani:warvet i Kiel. J agarna ,,z 1-7>> ha uneler årets lopp 
t rätt i tjänst och ·del äroskiftet befinna sig förutom ovan angivna 
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fartyg ytterl igare kryssare, jagare och ubåtar under byggnad eller 
beviljade till ett antal, som motsvarar i UFM 12/37 angivna flott
program. 

England. 

Den vanmäktiga engelska flottpolitiken umler Abessinienkon
flikten har kommit Storbritannien att vidtaga en fullständig om
svängning i elen marinpolitik, som efter världskriget fört landet till 
den lägsta flottstyrka det haft under de senaste trehundra åren. Det 
nybyggnadsprogram, som i. n. genomföres i England som ett resulta t 
av denna omsvängning, svarar också mot arbetena på flottans ökning 
under världskriget. Den nya marinbudgeten belöper sig till över tre 
miljarder kronor. Nybyggnadsprogrammet för året upptog 3 slag
skepp, 2 hangarfartyg, 7 kryssare, 16 jagare och 7 ubåtar jämte 45 
fartyg av andra ordningen. U n der 1937 trädde 6 nya kryssare, \J 
jagare och en ubåt i tjänst, under 1038 väntas ett hangarfartyg, 3 
kryssa re, 24 jagare och 11 ubåtar bliva färdigställda. Vid årsskiftet 
befunna sig 89 enheter av första ordningens fartyg om sammanlagt 
532,000 ton under byggnacl. 

U. s. A. 
Det amerikanska flottbyggnadsprogrammet är att hänföra till 

det politiska läget i Stilla Oceanen. Det år 1937 färdigställda ton 
naget av 1. ordningens fartyg uppgår till 112,000 ton eller i det när
maste dubbla motsvarande engelska siffra. Liksom övriga stormak
ter har U. S. A. åte rupptagit slagskeppsbygget i och med utgången av 
Washingtonfördraget och har under 1937 stapelsatt två 35,000 tons 
skepp och proklamerat ytterligare slagskeppsbygge. Mot slutet av 
året befunna sig 77 örlogsfartyg av 1. ordningen om sammanlagt 
326,000 ton under byggnad. 

Den amerikanska flottan, som till 1936 haft sin huvudsakliga 
förläggning vid Atlantkusten, har med året verkställt en ombasering 
till Stilla Oceanen med ett basområde på den strategiska triangeln 
Alask,1-Hawai-Panamakanalen. 

Japan. 

Med de uppsagda fördragen har det i Washington 1922 fastslag
na styrkeförhållandet mellan de engelska, amerikanska och japanska 
flottorna upphört att gälla. Japan har därmed erhållit full frihet i 
sjörustningar. Pågående rustningar till sjöss hemlighållas strängt, 
men enligt vissa inofficiella och obekräftade uppgifter skulle bl. a. 
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slagskepp om ända upp till 50,000 tons deplacement vara uneler bygg_ 
uacl. Det år 1937 uneler byggnad befintliga tonnaget uppgår icke till 
motsvarande amerikanska siffror. (Jfr. uppgifterna nedan uneler 
rubrik »Kapprustningen U. S. A.-Japam>.) 

Italien. 

!<lottans anpart i härens och flygvapnets operationer i Abessi
nien genom det stora ansvaret för säkranclet av transportlinjerna och 
etapplinjerna över havet jämte den engelsk-italienska spänningen 
under elen abessinska konflikten ha unelerstrukit sjömaktens betydelse 
för Italien. Den period av ensidigt byggande av lättare fartyg, som 
tidigare betingades av finansläget, är i och med återupptagandet av 
slagskeppsbygget nu avslutad. 19'10 kommer elen italienska slag
skeppsflottan att bestå av två nya och fyra moderniserade skepp. 

Frankrike. 

Den franska marinpolitiken i Medelhavet är avhängig elen itali
enska. Det allt starkare italienska flankhotet mot de franska för
bindel sevägarna mellan Afrika och moderlandet har också !'att sin 
prägel på den franska nybyggnaclsverksamheten. Mot slutet av 1937 
befunna ~ig under byggnad tre slagskepp, två kr.vssare, nitton Jlot
tilj leclare och jagare och tolv ubåtar om sammanlagt 150,000 ton. 
164,000 ton äro beviljade i nybyggnad . 

Sovjetunionen. 

Det i juli 1937 med England slutna avtalet har lämnat Sovjet
unionen vittgående möjligheter till en aktiv marinpolitik. Genom
förandet av den andra delen av femårsplanen för flottans återupp
byggande är därmed fördragsenligt säkrat. östersjöflottan är baserad 
på Kronstaclt, vars varvsanläggningar skyeldas av den till en modern 
fästning utbyggda ön Kotlin. I norra Ishavet hava arbetena på den 
n:va flottstationen Poljarnoje fortskridit. Vitahavskanalen möjliggör 
en godtycklig ombasering av lätta fa rtyg mellan Östersjön och Is
havet, som icke kan kontrolleras av andra makter. Ubåtsbeståndet i 
Östersjön har ytterligare utökats. Vissa förhållanden ombord å far
tvgen i östersjöflottan ha föranlett omfattande häktningar och arke
buseringa r, varigenom flottans slagkraft minskats. 

Sverige. 

Av intresse är att konstatera att den här citerade tidningen i 
sin marinpolitiska översikt även upptager den nyorientering i svensk 
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m::tri npo l i t i k, son t 111 urinchefens ny be· ggnadsplan förmodas innebära . 
ö1·ersikten ::tYslula> mc·d ett konstaterande, att en upprustning 

till sjöss pågår runt om i världen i en skala, som man tidigare icke 
skulle hava ansett möjlig. 

(Kieler Xcueste ;.iachrichten den 24--26 tlecember 1937.) 

De pågi'temlc sjörustningarna beröra icke enelast stormakterna. 
Hollands marinbudget för 1938 är säluncla mer iin förclubblad i för
hållande till 193-L PaJen, Turki et, Grekland, Jugoslavien, Rumänien, 
.-i.rgentina, Brasilien och Siam hava bl. a. igångsatt förstärkningar 
av resp. länders sjöl'örsvar, va rom närmare uppgiEter återtiunas uneler 
tles.sa länders bntgna•lsprograllt m. m. nedan. (Pressclet:s anm.) 

Ka11IJrustningen U. S. A.-Ja11an. 

l -id ett besök a': amiral Leahys i Vita huset i Washington lär 
ett n.l'tt rustningsprogram ha beslutats. Anledningen härtill upp
giv<'s bero på att nya uppgifter angående japanska flottbyggnader 
blivit bekanta, enligt vilka det tidigare styrkeförhållandet mellan 
U. S. A. och J apan = 5: 3 håller på att kullkastas. Enligt :förefint
liga uppgifter skulle J apan f. n. ha 294,000 ton krigsfartyg under 
byggnad, vi.lket innebär att den japanska f.lottans styrka kommer att 
ökas till .1 ,11.9,000 ton. Sammanlagda tonnaget av U. S. A:s färdiga 
och under b_,,ggnnd befintliga fartyg är 1,418,000. 3 st. Ll6,000 tons 
slagskepp oc-h tv[, hangar.fartyg befinna sig bl. a. under byggnad i 
Japan. 

De nya amerikanska projekten av,se bl. a. byggandet av nya 
hang·arfartyg, Ufl!1gi,·a begr änsningen av antalet slagskepp, öka des
sas tonnagt• till 4i5,000 it 46,000 ton samt öka antalet kryssa re från 
37 till 50. 

(stockholmstidningen den 27 december 1937.) 

Marina rustningstendenser på nyåret 1938. 

Italiens nya flottbc·ggnaclsprogram har offentliggjorts i en offi
cie·ll komlllunike. Nybyggnadsprogrammet upptar två sto r a slagskepp 
på 35,000 ton, tolv jagare och >>ett avsevärt antal ub åtar·». 

Slagskeppen, som skola döpas till »Roma>> och >>lmperio >>, skola 
omedelbart stapelsättas å varven i Triest och Genua. 
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Italien har redan nu två nya slagskepp a1· 35,000 tons-klas6en 
und e r byggnad, och då hela byggnadsprogrammet genomförts, skall 
Italien förfoga över fyra nya slagskepp på 35,000 ton, fyra moderni
serade slagskepp av »Cavoun>-typen på 26,000 ton, .sju kryssare på 
vardera 10,000 ton, 16 lätta kryssare, tolv torpeclkryssare, t jugo större 
och tjugo fe m mindre jagare, trettiotvå torpedbåtar samt över hundra 
ubåta r. Den italienska ubåtsflottan är elen största i världen, och p1 
italienska varv bygges för närvarande i medeltal en ubåt i månaden. 

Det sensation ella flottbyggnadsprogrammet är avsett att stödja 
Italiens Medelhavs-politik. Budgetberäkningarna för 1.938-39 mot
svara icke alls de redan inledda nybyggnaclsförctagen, clå till lllari
nen endast anslagits en summa av 1,943 miljoner lire. Det blir där
för genom en ext raordinarie budget som medel skola ::tll>S'ka-Efas till 
geno mförande av det nya programmet. 

Evening Standard meddelar, att England och troligen även Fö
renta staterna inom kort komma att sträcka kölen till slagskepp på 
46,000 ton, clå J apan enligt uppgift står i begrepp att bygga tre 
1J6;000 ton-slagskepp med 40,6 cm.-kanoner. Tidningen anser det icke 
otroli gt, att den brittiska marinbudgeten, som framlägges i mars, 
kom mer att innehålla anslag för byggande av två eller tre sådana 
slagskepp, vi lka g ivetvis skull e få kanoner med en kaliber om minst 
-10,6 cm. 

Det ital ienska beslutet får iuga direkta återverkningar på det 
tyska p rogrammet. Man förnekar emellertid icke att T.vskl and som 
följ d av den kraftiga ökningen av elen brittiska krigsflottan kommer 
att överväga nya flottbyggnader inom ramen för det t~'.sk-brittiska 
flo ttavtal et. Hur Tyskland ämna r utnyttja det enligt avtalet dispo
nibla tonnaget är icke bekant. 

Den italienska regeringen nya flottrustningsinitiativ kullkastar 
icke totnltonnageförhållandet mellan den italienska och elen franska 
flo ttan, t..v· elen s istnämnda bibehåller så mycket mer sin överlägsen
hetsmarginaL som den senaste voterade flottranchen innebär stapel
sättande uneler år :1.938 av 50,000 ton nytt tonnage. Om det italienska 
beslutet icke skull e besvaras på franskt håll, &k ulle emellert id den 
franska linjeflottan bli otillräcklig vad antalet enheter beträffar. De 
ital ienska slagskeppen >>Littori o>> och >>Vittorio Vencto» torde icke 
ku nn a träda i tjänst förrän om några månader. Uneler t iden komma 
elen franska flottans beho v att med märkbar överlägsenhet täckas av 
de n ya s l agskepprn Dun kerque och Strasbourg på 26,000 ton . Två 
8lagskepp p:J 35,000 ton äro för närvarande uneler b:vggnad och borde 
nor m alt va ra fä rdi ga ett fåtal m :J nacler efter de italienska fartygen. 
Det är und er denna inten-all och efte r det de två nya italienska 
slagskeppen trätt i tjänst. som elen fransl-m linjeflottan skulle bli 

T idskrift i Sjöväsendet. 4 
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utkla,ssad i tonnage, om nybyggnader icke beslutas. I början av 1937 
hade det franska amiralitetet uppgjort ett program, som bl. a. om
fattade ett slagskepp på 35,000 ton, men förslaget kunde icke komma 
till genomförande på grund av budgetsvårigheterna. Detta program 
borde efter det företagna italienska initiativet normalt återupptagas 
och utvidgas, då ju :Frankrike har att tänka på förs,varet av två havs-
fronter. 

I London anser man, att det nya italienska Jlottbyggnadspro-
oTanunet kommer att leJa till motsvarande åtgärder inom övriga 
;tormaktsflottor. Problemet om flottjämvikten i Medelhavet kom
mer återigen att upprullas. Det är vidare betecknande att Lo1:clons 
afton tidningar vid publicerandet av det officiella Romtillkännagivan
det uppdraga en jämförelse mellan de frans-ka och de ital~enska .sjö
stridskrafterna i :MedeU1avet, en jämförelse som utfall er t1ll Itahens 
förmån. Man anser, att detta läge icke kal! undgå att föranleda 
l<'rankrike att icke blott påskynda sitt byggnadsprogram utan äve'.l 
stapelsätta ett antal enheter, som erfordras iör att :Frankrike skall 
fi't obestridlig överlägsenhet. 

Aven de mindre sjömakterna i Medelhavet öka sina sjörustningar. 
Samtidigt n1ed Italien har även Jugoslavien beslutat att stärktt 

sin flotta. Två nya torpedbåtar ha beställts vid inhemska varv, och 
ytterligare åtta jagare av den nya moderna typen ha beställts på 
tvska varv. 
. (Sannmmställning ur Dagspressen elen 7-8 januari 1937.) 

En jiimiörelse mellan de tyska och ~ngelska flottorna 

framlägges av Daily Telegraphs sjömilitäre medarbetare Hector By
water, där denne bl. a. framhåller : 

Tysklanels flotta har ännu icke på långt när uppnått elen S•tyrke
"racl, som landet enligt avtalet är berättigat till, och elen allmänna 
~eningen är, att flottan icke kommer att uppnå full slagkraft förrän 
1\:!42, el. v. s. om fem år. . 

Nybyggnader tillkomma enligt det fastställda programmet, In-
gen forcering får förekomma, fartyg nec1skrotas, sjösättas och utrustas 
i noggrann överensstämmelse med de uppgifter, som meddelas cle 
engelska myndigheterna. • 

På grund av de omfattande nybyggnadsprogrammen fra n 19313 
och 1937 son1 framväxte ur elen stora nationella upprus,tningen, kom
mer eve~tuellt elen engelska flottan i realiteten att bli större än me. 
ningen var, då det engelsk-tyska avtalet undertecknades. Av många 
skäl, sådana som en tänkbar hri.st på överensstämmelse mellan det 
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fastsbilda och Llet faktiska n;ybyggnadstonnaget, är Llet icke möjligt 
att beräkna clet brittiska imperiets förenade flottonnage, ej ens på 
blott tvi.t års ~ikt. - Emellertid förses Tyskland med alla de fakta 
det begär för att sätta landet i 'tånd att hålla i gång nybyggnads
arbetet tills det a v ta l a de maximumtonnaget uppnåtts. 

Dessutom har en marginal på 17,500 ton ställts till Tysklanels 
förfogande för att gottgöra elen orättvisa som begicks genom ovan 
nämnda engel8ka rustningar. Dessa åtgärder ha hittills ej givit 
upphov ti Il några störningar och äga båda parternas fulla gillande. 

Två faktorer samverka till att försätta Tyskland i en starkare 
ställ n in g än vad för b å Ilandesiffrorna 35: 100 utvisa. :För det första 
blir elen nya tyska flottan fullständigt modern, medan däremot elen 
engelska f lottan till stor del kommer att bestå av föråldrade fartyg. 
För do t am] ra kan Tysk l and beltål l a praktiskt taget hela sin flotta i 
nordeuropeiska farvatten. England kan icke i någon tänkbar situa
tion koncentrera 1ner än 60 Ofo av flottan till ett visst område. Där
för kan man med full rätt påstå, att de faktiska slagstyrkorna för
hålla si g som 36: 60. :Men dessa fakta, som äro fullt kända i bägge 
länd erna, mil1'3ka i intet avseende det materiella eller moraliska vär
det av ett avtal, som ingåtts och fullgjorts under ömsesic1igt för
troende. 

(The Da il~- Telegraph elen .s clecem ber 1937.) 

Slagskeptlet - Sjöförsvarets ryggrad. 

Då på flottkonferensen i Washington år 1922 de 5 dåvarande 
stor lllakterna el r y Hade sitt slagskeppstonnage och beslöto, att inom 
denn a fartygsgrupp jnga nybyggnader skulle få igångsätbs, om däri
genom det fastställda maximumtonnaget överskreds, var denna åtgärd 
egentligen blott en gest, som samtidigt medförde en välbehövlig lätt
nad i de dryga statsutgifterna. England och Amerika ägde clå 15, 
Japan 9, Frankrike 6 och Italien 4 slagskepp. Under 14 år byggeles 
inga nya, och T~·sklancl hade enligt bestämmelserna i Versaillesfreden 
icke ett enda. 

Detta uppehåll i nybyggandet bevisade emellertid icke, att de 
nya vapnens, speciellt flygvapnet utveckling på något sätt minskat 
betydelsen av denna fartygstyp, ty de bestående men alltmer för
åldrade represontantern a av denna klas.s blevo på alla håll moderni
serade. - Då fördragots giltighetstid utgick, tog man itu med att 
ersätta clet försummade. Visserligen hade Frankrike, som ägde rätt 
till ytterligare 53,000 ton för si agskeppsbyggancle, år 1932 och 1934 
sträckt kölen till Dunkerque och Strasbourg, två 26,50() tonsEartyg, 
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och Italien, medan fördraget ännu var gäll ande, påbörjat byggande;: 

av 2 slac;·skepp på 35,000 ton. Det vore dock felaktigt att sätta dessa 

4 nybyggnader (som i Frankrike följdes ·av två 35,000 t ons fa rtyg) i 

"ambancl med det åte rupp tagande av s l agskeppsb~·gga nclet, som år 

1937 igå ngsattes a v de öv riga sj öm aktern a. 

Efter många å rs teoretiska överläggningar, praktiska försök och 

åsiktsbr)·tni nga r, som mångenstädes Jeclcle till en lidelsefull menings

strid, hade det dock till slut fastställts, att slagskeppet , även på lång 

"ikt , ägde elen största betydelse som sjöförsvarets kärna och ryggrad. 

Som målsman för denna åsikt framträdde chefen för anwri

kanska m urinstaben i det betänkande han fö relade senatens marin

utskott angående s lagskeppens kännetecken, användning och bety. 

delse. Hans betänkande avslutades på följande sätt : 

>>S lagskepp.sbyg·gandets rennässans efte r ett uppehåll på 14 år 

bevisar, a t t sj ömakterna hy,ser el et stö rsta förtroenJe fö r denna far

tygsk lass. SJ agskeppen äga det största möjliga kon centrat av offen

siv styrka och defensiv motståndskraft. De äro f lott ans huvucl e le

ment, ja, dess ryggrad, och de andra fartygstyperna gruppera sig 

om kring dessa Jö r a tt stödj a dem och öka deras användbarhet. 

De t försl ag, som avsåg· att ersä tta slagskeppen med flygrnaskinet 

e ll er andra fa r tygstype r utgi ck f rån elen felaktiga förut sättningen, 

att en bomb f rån ett flygp lan e ll er en torped f rå n en jagare e ller 

ubåt (cdlts·å från förh å llandevis billiga typ er) kunde förstöra ett sto-rt 

och dyrb a rt slagskepp, och att. dä rför i ställ et Jör et t s lag,skepp fl era 

mindre •ly rb am f art.vg borde byggas. Företrädarna för denna bevis

föring ha ej tagit hänsyn till slagskeppens användbarhet, och att 

flyg maskine r, jagare eller ubåtar icke helt kunna fyl la e tt s lagskepps 

funktioner. En bomb ell er en torped kan icke förstöra ett. sLagskep p 

e ller ett an nat stöne fartyg. Denna be vis-föring sk ull e man i stället 

använda för att gö ra gällande, att kr_,·ssare och jagare böra ersättas 

med f lygmaskill<'r, to rped- och ub å t a r oeh med desto stön e r ät t, di\ 

de äro mer s·å rb ar a än slagskepp, och med sto r sannolikhet kunna 

sänka~ av en stor torped eller bomb. 

Om man vill ha en jäm[öre lse mellan ett s lagskepps o<.: h ett 

bom bp lans s 1 agstyrka, behöver man blott betänka, a t t det sena re 

efter fä ll andet av sina bomber måste åte rvänd a fö r att fö rses med 

nya. Låt oss antaga, att ett modernt slagskepp är bestyckat med nio 

40,6 cm. kanoner, som avfyra vrojektiler på '2,100 pund, vidare, att 

det finns 1•00 skott tilL varje kano n, som kan avlossa et t skott i 

minuten, så kan detta enda slagskepp på 1. t imm a och -10 minuter 

avfyra 900 skott. Det skull e behövas 900 bombplan för at t fälla 

samma antal 2,000 punds bombel'. - Vi i.iga 10 slagskc'pp. som sa m

tidigt kunna aYJossa 13,.500 skott. - 13,:500 fl~·gplan erford ra s för aH 
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fälla samma_ bombant~l. Ett slagskepps livslängel är '26 å r, ett flyg

plans ungefar 6 å r. \ 1ll man allt.så ha flygplan av samma slao-kralt 
o o t ll o 

b ' 

sa mas e m~n a . tsa unc~er 26 <h äga 68,500 flygplan. Dessa skulle, 

om man beralGlar det pns på 1
/. million för varje, på 26 år draga en 

kostn[ill a v 1.J,(i'2.3 mi l liarder cloll ars. - 1.5 si agskepp däremot skulle 

om varje kostade '50 millioner llledföra en utgift på 3f4 m illiarcle1: 

dollar c:. 

.. ~'i. _ven 0111 man antager, alt en bomhs träi'Csäkerhet är 4 gånger 

storre an en kanons, s:'l skulJc 3,37'6 maskiner, stationerade vid en bas 

behövas :för att genom sin aktion uppnå sa mma resultat som elcleL; 

från 1:3 slagskepp, och des.sa flygplan skulle kosta mer än 31/
3 

milli

ar der. Yicl dennr, beräkniug har icke kostnaden för [lyo·platser 

hangarer m. m. medtagits. "" ' 

Iclygplan äro alltså varken lika billiga eller effektiva som 

slagskepp.» 

Aven det i England tillsatta utskott, som skulle unelersöka slag-

8kepp ens viinle och bet.vcleLse, har kommit till samma resultat och 

avslutar sitt betänkande med följande sammanfattning: 

»SI agskeppet är utan gensilgel se det starkaste örlogsfartyget, 

båcll' d>1 clei· gäller ang·repp och för,svar. Uneler sjöstrid ha alla andra 

fa r tYg till uppgift att unelerstödja slagskeppen. Dessa äro :försvarets 

me.st bet.nlelsefulJa element, emedan de också äro elen starkaste an

fa ll sfaktorn mot evcntupl]a fiender. En floita, som har tillräckligt 

stort antal slagskepp, är det enda tillförlitliga medlet för att till

ba~asl_å ett anfall mot våra kuster. eller då det gäller att bringa ett 

kng t11l en f ram gångsrik avslutning.» 

(Kieler )Jcuesic )Jachrichten den 26 november 1937.) 

Xya slagskeJlJl byggas »hombsiil{ra». 

Si\v ril England som Förenta Staterna. Frankrike och Tvskland 

bygga f. n. Bina slagskepp med en så stor motståndskraft, att ·~le icke 

enda st iiro Yii.l s k~·r1Llade mot luftanfall utan även mot det o-rövsta 

artilleri. torpeder eller minor. d. v. s. vapen, som de sjön~ilitära 
aukt.oritl'terna betrakta som betydligt farligare än fl~rgbomber. 

Den genomgående b,vggnadsprincipen svarar mot kinesiska 

»pu?.Zle-box», el. v. s. två till tre lådor inuti varandra innanför själva 

:v~terskalet. Maskineri och ammunitionsdurkar m. fl. av skeppens 

VItala organ befinna sig i elen innersta l:'tclan och äro på s!\ vis full

st:änclig t_ oberoende av skador som åstadkommas i själva borcllägg

mngen, aven om någon av cle ~·ttrl' lådornas väggar skulle genomslås . 

• 
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\'itr och en ~lx lådorna ~ir dessutom genom vattentäta skott in
de lad i ett cells~·stem, yarigenom en inträffad skada kan lokalt be
~riin~clS. ~[ot fl_,·gbomber, som k uuna träffa fartyget och mot pro
jektiler meLl brant nedslag· vinkel skyddas de vitala delarna genom 
iv:'t genomg· e!1cle pB.nsardäck, vilka på cle n,1·a amenkanska slag
skeppen ha en tjocklek av 250 mm. Ingen hittills konstruerad bomb 
eller en bomb, som kan tänkas komma att konstrueras mom en over

skåLllig framt id, kan genomslå ett elylikt pansar. 
(Hector C. J3.vwater i. The Dail,1r Telegraph 

den 24 december 1937.) 

i\IoMrna s la~skepJlS bredd. 

.\.1· intres.se är cle n)·a tyska 33.000 tons slagskeppens stora bredd. 
:36 m<:'tC'r. Som jämförel se kan angivas, att de franska fart,\'gen på 
~amma deplacement mät a 33, de italienska 31,6, Xelson och Rodney 

.32.3 och Hood på ,Q,OOO i on 33,63 meter. 
(Le Yacht den -l tlecrmber 1937.) 

1\'Iotortorpetl båtar. 

Engelska flottan visar v~ixancle intresse för snabbgående motor
torped. b~;tar, Yilka )Jå g rund av sin ringa storlek och sin höga ~las~ig
het äro .dterligt s1·åra att t r ~iEfa och som under skydd' av Lhmb_Ild
ning i striden.> hetta m,·ckrt viil kunna tänkas kolllma så nära flen
flens fnrtYg, att cle kunna vålla stor förödelse bland dessa. 

Gn division s[Hlana båtar visade Iör några månader sedan prov 
på sin sjödugligbet genom att [ör egen maskin bege sig [rån Eng
land till Malta där de utgöra rt,t vi'irdefullt ti Ilskott t.ill dc engelska 
,;t ridskraltcrna i J\Ieclelhavets trånga farvatten. Nu meddelas, att 
amiralitetet inlett experiment med en sådan motortorpedbåt, son1, 
Y ad s torlek och snabbhet bci r~iffar, överträffar alla, som tidigare 
byggts i England. Den har konstruerats och byggts av Vasper i 

Portsmouth och har en J ängd av 2l m. 
På en uppmätt bana utantör Portsmouth har den uppnått en 

.fart. ?.v 53 knop med lätt last och .)Q knop med full krigsutrustning. 
Den ~~r förse•ld med 3=3,3 cm. torpeder s amt n1ecl luftvärnskanoner och 
kan ad.na torpeder både fr~1n ·fören och från aktern . Deplacementet 
är e:a 30 ton, och den höga hastigheten uppnås genom tre motorer, 
som sammanlag·t utvecklar 3,000 hästkraftei·. Båten är byggd av trä 
och tlC'n har tio mans besiittni.ng. >>11. T. n. 1.02», som är båtens 
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offici e lla beteckning, har rymligare utrymme för besättningen än 
tidigare typer, och det finns inte bara plats att sova utan även ka
byss, radiorum och officersmäss. 

Den n)'a båten~ konstruktörer iiro kommendörkapten Du Cane 
och mr R Lo,·ell. 

(Motornyheterna den lO december 1937.) 

Konvojfartyg. 

Många bt·ittiska sjöofficerare stå, hävdar mr Raymond V. B. 
Blackm~n, frt1gancle inför metoden att bygga stora lätta kryssare, 
bestyckade ;ned endast 1.5 cm. kanoner samt konvoj. och kolonial
hrtyg (>:s loops») med endast 10,2 eller l2 cm. kanoner. De hålla 
fö re, att läget pilkallar en ny typ, kombinerande den förstnämnda 
kalibern med de sistnämnda fartygens storlek och fart. 

Den flotta av otillräckligt bestyckade fartyg, som byggts eller 
nu byggs, betraktas med misstro, och tyngre bestyckade konvojfar
tyg på c:a 2.,000 ton, liknande eller helst överlägsna de som byggas i 
andra lände1·, förordas. 

Efte r att ha omnämnt »Sandwich»- (c:a l,lOO ton), »Grimsby»
(990 ton) och ».1 berdeen»- (1,060 ton) klasserna, framhåller föirL, att 
det vru med stora förhoppningftr man hörde tillkännagivas', att ett 
konvoJ fartyg skulle byggas på prov. Man väntade sig knappast 
mindre än ett fartyg på elen ·avtalsenliga maximigränsen av 2,000 ton 
med ~- st. 1!) cm. kanoner. Resultatet blev emel lertid »Dittern» 1.1.90 
ton , 3 st. l2 cm. kanoner och 1.8 knop, i sinom tid utrust~d 'till 
amiralitetsjakt och omdöpt till »Enchantress». 

Det encla alternativet till det ovannämnda 2,000 tons fartyget 
vore en typ, som de mera skarpsinniga fackmännen med förtvivlan 
se u t ob i i: en l ätt kryssare på 3,000 ton med 6 st. l5 cm. kanoner och 
över 30 knops fart. 

Det har ,sagts, att elen riktigaste sammansättning av skyddet 
för en större konvoj troligen vore en 15 cm. kryssare, två jagare och 
ett konvoj fartyg. Opinionen synes emellertid numera luta åt den 
meningen, att en division av 4 eller 5 st. 2l knops konvojfartyg vore 
Qtt föredraga: 2 eller 3 på 2,000 ton med 4 st. l5 cm. kanoner och 2 
på c: a 1 ,:)00 ton med 8-lO st. 10,2 cm. J uftvärnskanoner . 

Av andra mRkters konvojfartyg nämner förf. de nio franska 
)> Boup;anville» med 3 st. l4 cm. kanoner, 4 st. luftvärnskanoner, l 
tl:'gplan, l6 knop, 1.,969 ton samt de amerikanska »Erie, och »Char
leston» : 2,000 ton 4 st. l3 cm. kanoner, 2 st. 7,6 cm. luftvärnskanoner 
l :fl,qrplan , 20 knop. ' 
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sju nya amerikanska kustbevakningsfartyg förete :2,000 ton, :2 
~t. 13 cm . kanoner, 2 st. 7,6 cm. luftvärnskanoner, l flygplan och 20 
knop 0 ct1 iio andra nya Jm·tyg för samma ändamå l 1,975 ton, 2 st. 
13 cm. kanoner och c:a 16 knop. BL'Styckniugen på dessa 7 -!'artyg 
kan fö rdubblas Yid krigstillfälle. . .. 

. Japan har frambragt ,, Itukushima >>, ett fartyg, som kan meLllora 
:250 stöno och 500 mindre minor, .lör 3 st. 14 cm. kanoner och 2 st. 
7.6 cnl. luftvärnskanoner på 1,970 ton och kan göra 17 knops fart. 
Enelast JtaJien har i likhet med Storbritannien behållit en svagare 
kaliber men >> Eritrea >> mäter över :2,000 ton och kan medEöra m inor 
utöYer 'en bestyckning av -t st. 1:2 cm. kanoner samt gör över 20 
kuops fa rt. 

(The )l"aval Chronicle elen 19 november Hl37.) 

::\Iålbogserarc med 20 knops fart. 

Engelska !llarincn har mer och mer övergått till motorer som 
drivkraft rör mindre Eart:l'g. Tidigare användes till målbogsering 
30ll ton~ fartyg me ll en [art av 10 knop. Vid skjutövningar, som 
kriivde stö rre målfart, halades bo@serlinan in med en rart av 1-0 knop, 
si\ att m ii l flotten därigenom kom att fram.gå med :w knops fart. 

Detta tillvägagångs.sätt var omdlcrtid både dyrbart och oprak
tiskt. )i~·ligen beställLie därför engelska amiralitetet ett större Ulltal 
båtar, solll kunna bogsera målen mecl 30 knops fart. Dessa bogser
bMar tira 17.37 m. långa, -±,:27 m. breda och .försedda med motorer på 
:JOO hkr. Besättningen består av 10 man. Båtarna äro utrustade 
med radio lär att kunna upprätthålla ständig förbincklsP med det 
skjutande fartyget eller kustbatteriet. För besättningPn i"innas så· 
väl skydtl,s rum som kök. 

(Kieler ::feueste ;i"achrichten tlen 19 november 1937.) 

standardisering. 

De engelska marinmyndigheterna unelersöka f. n. möjligheterna 
att vicltaga vissa åtgärder i syfte att nedbringa kostn~der~a för ny
bv"'o·natl av fartyg genom att genontföra en stanclarchserm~ . av ut
r~;t:lingen. Härigenom skulle samtidigt vinna~ större möJlJgheter 
till ersättning av försliten materiel och reparahone: _unclerlattas. 

}d gärderna avse även bestyckning och am rnumtwn. Det avses 
sålunda att begränsa P.ntalet kaliberslag och att konstruera alla ka
noner unrler 10 cm. kaliber för användning som såväl flackbane- som 
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luftvärnsartilleri, vilket skulle eliminera tillvedming av sii.rskilda 
]v-vapen. 

P r isstegringen hos de mario rna fartygen beror till stor del på 
olik heten i bel'äpning och utrustning. 

(The Daily Telegraph den 7 tlecember 1937.) 

Kinesisk-japanska kriget. 

Den :S november lyckades japanerna landsätta sta rka krafter på 
nerdkust"eE av IIaogtsc:haubukten. I motsats till det tre månader 
t idigare företagna landstigningsförsöket vill \Vusung var landstig
ningen i Ilangtschaubukten väl förbcrcclt1 och utJörcles under s].;:ydclet 
av elen ja]Janska flottans kanoner mecl utnyitjanclc av utLagda elim
hankar och sa mtidigt bolllh:nclemang av niirbclägna kustoder. Utan
för Tschapu ankrade -±O transportfartyg och urskeppningen ägde rum 
med 180 sna bbgåcnclc pansrade b litar. Redan uneler l an(lsiigningens 
första clng kund e japanerna ska1)a ett brohuvud av S km. bredel och 
30 km. djup, varilrån huvudkrafterna redan elen 9 nåcldo fram till 
Sungkiang, ett hot mot kinesernas högra i:l.1·gel. Mins}Järrarna vid 
P utung upprevas av japanska fartyg. varefter marinf1vclelningar Jand
sattes här och f ramryck te mot. Sutschow-Bach. 

Den 1.3 utförcle japanerna en lamlsiigning i Jangtses 111,\·nning 
vid Paim<~a, varigenallt kineserna tvungos att clraga sin vänstra fly
gel tillbaka. Från dessa båcla l andstigningsplatser skcclrle hamr:vck
ningen koncentriskt mot Nanking. 

(DeLitsche Wehr, -19. häft., '2 rlecember 1937.) 

Efter besättande av ett antal öar utan E ör den kinesiska kusten 
söka japanska stritlsfartyg i samverkan med sjöflygplan baserade på 
öarna avspärra tillförseln till Kina, i ·första hand på krigsförnöden
heter. Så Hinge ingen formlig krigsförkla ring är utfärdad, stöter 
upprätthållandet av en effektiv blockad emellertid på folkrättsliga 
svårigheter . (]å elen icke kan genomföras mot utländska handelsfartyg, 

(Marine Runclschau, december 1937.) 

Spanslm inbördeskriget. 

Den 1·0 november har Francoregeringen officiellt förklarat hela 
den spanska ostkusten minspärrad samt att blockarll'lottan kommer 
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att öppna eld mot alla fart.vg, som nattetid söka anlöpa de blocke

rade hamnarna eller som Yägra att stoppa vid prejning. 

(Deutsche \Vehr, 49. häft .. 2 rlecember 1937.) 

Sovjets marinpolitik i Norra Ishavet. 

Enligt med,lelanden f rån Oslo h a motorfartyget »Olav Trygg

,·ason>>, t orpedbåten >>S leipner» och 3 ubåtar utrustats för en längre 

vistelse i Norra Ishavet. I norska militära kretsar låter man på

~ki na, at-t denna örlogsexpedit ion till Ishavet bör sättas i samband 

med det intresse, som >>vissa makten> förra vintern visade för norska 

:farvatten. 
För nästan Jyra år sedan offentliggjordes i Skandin avien de 

förstn. uppseende1·äckande meddelandena om de hemlighetsfulla späk 

flygningarna. Senare blev det även bekantgjort, att mystiska ubåtar 

opererat vid no rska kusten. Dessa ubåtar löpte under skydel av 

mörkret in i de trånga bukterna och fjordarna och försvunne sedan 

lika spårlöst. I -friskt minne stå även de många sp ioneriaffärerna, 

~om inhäffade i Xo rge. 

I och med Sovjetunionens koncentrerande av sto ra sjö- och land

~trid skr il. fter i norr har Skanclinaviens läge ur stratetisk synpunkt 

~.YSe\·ärt försäm rats . Den sovjetryska J'Jottan kan i händelse av krig 

utan större s,-årighet blockera hela Skandinaviens västkust, ett för

h ållande, som skap2.t n~·a stora upp gifter fö r de skandinaviska m a

rinpolitikerna, och som redan till [ull o uppm ärksammats, i Sverige 

a\" ~mi nt! de Cltam ps och i Norge av de mest inflyteiserika amirali

tetsot fi cc rarn a. 
(Sammandrag ur Tidens Tegn, Aftonbladet, Völkischer 

IleobaC'hter m. fL t idningar elen 1-3 december 1937.) 

Byggnadsprogram och budgeter, uppgifter angående 

personal och materiel m. m. 

England. 

l''ör nän~trancle byg·gas på engelska varv krigsskepp till ett 

tonnage, som Yad allenast de viktigaste typerna beträffar uppgår 

till ~:30,000 ion, vartill inom elen närmaste framticlen komma ytter

ligare -36,000. E:o~tnaclen för Yad som sålunda redan i och iör sig 
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representera r en hel krigsflotta, uppgå r t ill 130 millioner pund. Och 

detta ä r blott bör j an. 

Vad En g la n el 1933 kunde sända till sjöss, inskränkte si g till en 

fl otta på 1 :) slagskepp, av vilka niista n alla voro fö råldrade, och 51 

kryssare, av vilka också de flesta nalkades slutet på sin funktions

dugliga å lder. Hedan nu, mindre än två år efter att nvbyO'o·andet 

igångsattes, är allt helt annorlunda. Till att börja m~d l~ålla de 

äldre slagskeppen på att moderniseras och i några fall så gott som 

nybyggas. Ylera äro redan färdiga. Därtill äro 5 ny a slagskepp 

under byggnad, av vilka vartdera kostar 8 millioner punrl. 

Vad klTssare beträffar ha 14 sådana av modernaste typ beställts 

sedan föna våren och äro nu uneler b.vggn ad, ,medan il0ra av dc 

äl dre blivit ersatta med nya enli gt redan förut gäll ande nybyggnads

plan. :Jlan är alltså på g oLl väg till cle 70 l;:ryssare, som innefattas i 

regeringens närmaste program. Läget är detsamma i fråga om ja

gare och ubåtar liksom alla de oräkneliga mindre enhet er, som till

höra en flotta. 

. :1 äu;si;tes med d:nn~ ti llväxt inom cle viktigaste fa rtygskatego-

ner~la pagar reorgamsatwnen och utvecklingen av fl ottans flyg som 

nu 1 större omfattning lagts uneler flottans direkta kontroll. 'Fyra 

nya hangarJartyg ingå i programmet liksom flottans flyg över huvud 

snabbt ökas och fö rses med de modernaste maskintyper. 

Arbetet p, alla uneler byggnad var ande fartyg skall ytterligare 

påskynLlas. Ett märkligt exempel ges av moderfartyget för ubåtar 

Jl.iaicl sto ne, som blir klart i maj, ehuru det enligt planen icke skulle 

kommi t i t j änst förrän i slutet av 1938. 

(Lord Llo.1'd i SYenska Dagbladet den 12 december 1937.) 

F(L·svarsminister Inskip har förklarat, att engelska upprust

nings}Jrogrammet kommer att fortsätta i samma takt uneler de när

maste fyra i1. fem åren. H an framhöll bl. a., att England året 1913-

1914 neclla rle 77 milj. pund på försva rsändamål, år 1924 113 miljoner 

och år Hl37 '278 miljoner. För år 1938-1939 kommer siffran att hålla 

sig lllcllan 3:20 och 3~0 miljoner pund. 

(Dagsp ressen (TT) den 14 tlecember 1937.) 

U. S. A. 

Kongressen beslöt elen 17 Llecember ang. den nya marinbudgeten 

för niistkomm a n d t> budgetår. Hela marinbudgeten höjde.s med 47 

mil j. tlollars uiöver 1937 å rs till 363 milj. Summan beviljades för 
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möjliggör2.nde av nybyggnC!tl av ytterligare två slagskepp. Dess . 

utom s];:o]a umler nästa :'\r påbörjas två 7,500 tons kryssare, åtta 

jagare. ''eX ubåtar, en minlägg·are och ett antal mindre fartyg och 

hjälpfartyg. 
Två slagskepp om 33,000 ton befinna sig redan uneler byggnad 

i U. S. ~-1. och det förljudes, att man på nästa kongress kommer att 

äska anslag för ännu flera. 
Kostnallen för ett 35,000 tons slagskepp belöper sig på c:a 60 

miljoner llollars. 
(1\ieler Xeuestc Xachrichten den 18 december j937.) 

(Le Temps elen 20 december Hl37.) 

Det -första nv de två 3'3 .000 tons slagskeppen, »North Carolinm>, 

stapelsattes i slut·et av oktober i :!\ew York. stapelsättningen, vilken 

marinlllinistern heLlracle med s in närvaro, sammanföll med »Flottans 

Dag». s,-s,f·erskeppet >> \Vashin gt·on >> ska Il byggas i Philadelphia. Bådfl. 

fart~·gen l•erä knn.:; kunna iräcla i tjänst 1941. Huvudbestyckningen 

kommer enligt hittills obekräftacle meddelanden att utgöras av nio 

40,6 cm. kanoner, farten beriiknas till 28 l:nop och vidare anses en 

stor del av vikte n avserld för unrlcn·attcns~ och horisontalsk~·cld. 

10.000 tons kr_,·ssareu »1\'ichita» sjösattes elen 17 november i 

Philadelphia. Tirstyckning-en utg-öres av nio 20,3 cm. och åtta 12," 

cm. kanoner. 

"Jiarinministeriet har kontrakterat byggandet av 4 fartyg. Ny

byggnaderna omfatta ett moderfartyg för jagare på 9,000 ton, en 

8,300 tons tender :för marinfl~·get och två jagare om 1,500 ton. De 

båda förstnämnda b,·ggas på privata varv, uneler det att jagarna 

byggas på örlogsvarven. 
(Kieler N eueste N achrichten den 8 december 1937.) 

De stundande amerikanska flottmauönarna i Stilla Havet kom

ma att bellrivas i en betydligt större skala än vad hittill s varit 

falle t. Detta gäller såväl bet.räffandc storleken av de cleltagande 

stridskrafterna som den ut-strä ckta krig,sskåcleplatsen. övningarna 

komma att pågå från början av mars till slutet av april. 150 fartyg 

komma att deltaga. varibland 12 slagskepp, 3 eller 4 hangarfartyg, 

17 .stö rre och 1'0 lätta kryssare förutom jagare. ubåtar och hjälp-
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fartyg. 300 flygplan avses för sanwerkan med flottan. Operations~ 

området .~träcker sig ända till ön E:iska i Aleuterna (600 sjömil fråu 

jap anskt territorium). övningens änd amål angives officiellt vara 

försvaret a,· linjen Aleuterna-Haw·ai-Samoa. Sannolikt avses emeL 

ler tid att st udera .flottans möj lighete!· att operera p:\ stort avstånd 

från amerikanska fastlandet (över 3,000 sjöm il). 

(The Daily TelegTaph den 23 llecem ber 1937.) 

Frankrike. 

I kammarens marinutskott har marinminister Campinchi redo

gjor t för genomförandet av flottans bygg·nadsprogram. Det första 

slagskeppet på 35,000 ton, J e-an Bart, är till h älften färdigt och kan 

stä!J as i tjänst 1939, och det andra fartyget av sam ma storle·k Ri~ 

cheliPu, blir färdigt följande år. Ubåt3byggena fortskrida tillfreds

ställande. Samtliga nya krigsfartyg, framförallt slagkryssaren Stras~ 

bourg på 26;000 ton, erhålla den modernaste utrustning särskilt be~ 
t rä ffande J uftvärnet. ' 

(Dagsp ressen (TT) den 2 clecern be r 1937.) 

1938 års byggnadsprogram för flott an skall påbörjas i normal 

o~clni.n~· , cläri~lan d även den fö res! agna hangarkryssaren, ytt rade ma

rmmin LStern l kamma ren den 10 december. slagskeppet Dunkerque 

är helt Järcligt, slagskeppet Stras,bourg blir klart om ett halvt år och 

Richeli en om 1 1
/" !lr. Anslagen äro tillräckliga Iör fortsättande av 

de planerade nybyggena. Kammaren antog därefter enhälligt marin~ 
departemen t.i>a u si agen. 

(Svenska Dagbladet den 11 llecember 1937.) 

Kamm a ren har ratificerat dekretet om ett tilläggsanslag på 193 

milj oner lire (c:a ,j,O mi lj. krono r) till nybyggnader för flottans 
räkning. 

(Dagspressen (TT) elen 2 december 1937.) 
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Sjösiittningar: :Flotti \j l ellaren >> Aviere», jagarna >> I'! ej ad e>>, >> P o L 

luce >>, >> Li.bra >> och >> Lupo>> samt ubåtarna >>Uarfheicl1», >>Uebi Sce

hali>>, >>Nascello >> , >>Moccnigo >>, >> N<'ghclli >> och >> Danclolo >> . 
(Marine Rundschau, december 1937.) 

(Le Yacht den .J december 1937.) 

:Följande data föreligga beträfJ:ancle de båda ny a italienska 

35,000 tons slagske11pen. Längel 230 m., breeld 31,6 m ., djupgående 

8 111. , maskinstyrka 150,000 hkr, fart 31-32 knop, bestyckning: nio 

38,1 cm . kanoner i trippeltorn, tolv 15,2 cm. i clubbelton1, tolv 9 cm. 

luftvä rnskanoner, tjugo lv-kul sprutor, fyra fl ygplan och en katapult. 

(Marine Runclschau, december 1937.1 

Tyskland. 

Uneler 1937 ha följande fa rtyg beställts: ett slagskepp, ett 

ha.ngRrfartyg, två lätta kryssare och femton undervattensbåtar. Yt

t erligare följande nybyggen planeras: två lätta kryssare, sex torpecl

bå ta r och tio unllervattcnsbå tar. 
Stiillningen beträffande tyska krigsflottan är f. n. följande: 

fyra slagskepp äro unel er byggnad, två s lagskepp, >> Scharnhorsb och 

>> GneisenaU>> på vartelera 26;000' ton, ha löpt av stapeln och äro inom 

kort färdiga, tre färdiga p ansarfartyg på vartelera lO,OOO ton , 

>> Deutschland >> , >> Admiral Scheer>> och >> Admiral Graf Spee>>, två 

hangarfartyg på vartelera 19,2ii0 ton, äro under byggnad, två tunga 

kryssare, >> J3hicher >> och >> Admiral Hippen>, sjösattes i början av året, 

sex färdiga lätta kry&<>are, fyra lätta kryssare äro under byggnad 

eller planerade, sju färdiga jagare och femton under byggnad, tolv 

J"ärdiga torpedbåtar och aLlerton uml er byggnad eller Jllanerade, 36 

färdiga undervattensbåtar och 2ii under byggnad resp. planerade. 

(Dagspressen (TT) den 15 december 1937.) 

Japan. 

J apans flottbudget för å r 1938-39 offentliggjordes den 16 de

cember och upptar ett totalbelopp på c :a 880 miljoner kronor. 

(Stockholmsticlningen (Tokio-korresp.) elen 17 december 1937.) 
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I börj::w av november sjösattes jagaren >> Minegumo>> (1,ö00 ton 

.sex 12,7 cm. kanoner, åtta torpedtuber, 34 knop). Den tillhör deJ; 

andra utvidgade nybyggnadsplanen av å r 1933, vilken upptager 14 

jagare, av vilka sannolkt fem befinna sig i tjänst, sex äro sjösatta 

och tre ~innu befinna sig på stapeln. 

(Marine Rundschau, december 1937.) 

Två hangarfartyg, >>Hiry w> och >> Chi yoda >>, samt jagarna 

>>:'"sakumo >> och >> Kasuni>> hava ytterligare sjösatts under november. 

»li.iryu >> är på 10,000 ton, längd 210 m., breeld :!0,8 m., djupgående 

5,2 m., fart 20 knop; >> Chiyoda>> på 9,000' ton, längd 176 m., bredd 

18 m., djupgående 5,5 m., fart 20 knop, fyra 12,7 cm. kanoner. J a

garna äro av samma klass som >> Minegumo>>. 

Kryssaren >> Suzuya >>, som sjösattes 1934, har tr~itt i tjänst (clepl. 

8,500 ton , femton 1.5,2 cm. och åtta 12,7 cm. kanoner, tolv 53 cm. 

torpedtuber, fart 33 knop). 
(Le Yacht den .J december 1937.) 

Sovjet. 

Utökningen av Sovjets krigsflotta har nödvändiggjort upprät

tandet av ett särskilt marinministerium. Smirnov har utnämnts till 

che:f för detta - marinkommissarie. Den 2 januari antogs ett nytt 

flottprogram omfattande: sju pansarkryssare, tre hangarfart:vg, två 

ubåtsflottiljer och ett stort antal jagare. 

Fartygen skol a byggas i Sovjet i största utsträckning, men man 

räknar med flera beställningar i Eng land och U. S. A. Det nya 

flottprogrammet skall genomföras så snabbt som möjligt. En spe

ciell marinflygkår skall utbildas. 

Dessutom skola marinskolor upprättas i Leningrad, Vladivostok 
och Odessa. 

(stockholmstidningens Warszawakorrespondent den 3 jan. 1938.) 

Enligt de senaste pressmeddelandena rör det sig inte längre om 

två slagslWJlJl om 35,000 ton utan om tre, vilkas bestyckning skulle 

best å av sex 40,6 cm. kanoner, som av Sovjet beställts av privata 

firmor i U. S. A. 

Om kostnaden är det svårt att yttra sig, men det är känt, att 

vid in fordrandet av kostnadsförslag för >> Washington>> och ,,N orth 
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Carolina», de privata skeppsvarven begärde omåttliga smntnor. Man 
nämnde siffror som 17ö milj. do!\ ars för beställuingen i sin helhet. 
Av många skäl anses, att denna summa avsevärt kon1mer att över
skridas, i synnerhet som dessa fartyg måste vara speciellt utrustade 
fö r navigering inom isbelagda områden. 

JI.Ian tillägger, att flera andra krigs{artyg snart komma att 
byggas på priYata ame rikanska varv för Sovjets räkning. 

(La R ev ue' Maritime, november 1937.) 

Det i UFM 12/37 omnämnda fartyg, .som skulle ha sjösatts i 
Livorno, angives va ra torpedkryssaren >>Taschkenb>. Data: 3,500 ton, 
tl2 knop, sex 18 cm. kanoner. (Dessa data förefalla otroliga. Press~ 
clet:s anm.). Det har antytts, a tt Italien skulle övertaga fartyget. 

(Norsk Tidskrift for Sj0vesen, december 1937.) 

Holland. 
Den holländska marinbudgeten för 1938 är faststä lld till 37,2 

miljoner gulden (8J miljoner svenska kronor) , v ilket innebär mer än 
fördubbling av 1937 års an.slag till marinen. stegringen förorsakas 
huvudsakligen av beslutade nybyggnader. 1938 års byggnadsprogram 
omfattar: en kryssare av förbättrad >>De Ruyten>-typ (6,500 ton, sju 
15 cm. kanoner) som er.sättning för »Sumatra >> (sjösatt 1920), tro 
torpedkryssare, sex ubåtar, åtta minutläggare, tolv minsvepare. Vi
dan• anvi3as två miljoner gulden för beväpning av hanclels·fartyg 
avsedela för hjälpkryssartjänst. I stället för de 1937 beviljade två 
jagarna skola byggas fyra . Nybyggnadsplanen upptager jämväl stora 
och små sjöflygplan. 

I ett av försvaDsmini ter Dijk till andra kanu11aren överlänTnat 
betänl\andc avses den i Nederländska Indien stationerade sjösty rkan 
uppbringas till ·[öljande styrka, nämligen 3 kryssare, 2 torpeclkrys
sare, 12 jagare, 8 ubåtar och 72 fl ygplan. "För dE'tta ändamål jämte 
erforderli ga behov för >>hemmaf lottan>> måste de årliga nybyggnads
kostnaderna höjas :från nuvarande 6,7 till 17 ,5 miljoner gulelen (14,5 
till 38 milj. sv!'nska kronor). 

(Marine Runclschau, december 1937.) 
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Polen. 
J)eil nationalinsamling, som startats för bildande av en >>fond 

för SJOfors\·areb>, o avsedd för nybyggnader av fartyg för den polska 
f]ott~n, har nu natt ett belopp, som täcker byggnadskostnaderna för 
den 1 Rotterdam under byggnad befintliga ubåten >>Orzet>> och dess
ut om lämnar ett överskott, som skall tjäna som grundplåt för på
börjandet av en torpedbåt. 

(Marine Runds•chau, december 1937.) 

Pol ske gen~ral_fälttygmästuen Sosnowski har inför den polska 
havs- och k~lo~n.alll~·ans styrelse utvecklat Polens flottprogram, vil
k.~t måste paborJa.S mom den närmaste framtiden. I anslutning till 
J oredrage_~ betonade ledande representanter för ligan nödvändigheten 
a~t uppgora ett uppbyggnadsprogram för krigsflottan på lagstift
nmgens väg ~tt öka hande1sflottan.s tcnnage samt att ytterligare 
utbygga Gdymas hamn. 

Opposi_tions tidningen Goniec skriver i detta sammanhang att 
Englan~s tll_l~ötesgå~nde och hjälp vid utbyggarrdet av den polska 
fl ott2.n 1cke lamnar nagot tvivel om att engel männen önska en stark 
polsk ö.stersjöflotta. 

(Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning den 15 december 1937.) 

. Polens läge mellan två sto rmakter, med vilkas flottor den polska 
aldng kan ?åräkna att mäta sig, har medfört att den polska mari
nen synbarligen lägger stor vikt vid minvapnet. 

De~ nya polska minläggaren Gryf, som omnämndes i UFM 12/37, 
har nyl1gen _ avslutat sina provturer. Samtliga polska jagare och 
ub åta~· aro hkalecles konstruerade för minfällning, varjämte man vet 
att det pol ,ska amiralitetet förbereder utnyttjandet av mindre han~ 
delsfartyg för mineringsföretag i händelse av krig. 

(The Naval Chronicle den 10 december 1937.) 

Norge. 
Frågan om flygvttpnets omorganisation har varit aktuell de 

sena·sie månaderna. Den kommitte, som haft utredningen om hand 
har nu til l reg~~·ingen inlämnat ett förslag, som aw;er att dels skap~ 
ett s. k. >> l uftforsvar» bestående av flygvapnet, utom elen del som 

Tidskrift i Sjöväsendet. 5 
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ll"tar·inen, samt luftvärnsartilleriet och det avses för samverkan med 

passiva luftvärnet. l l ftvärnet som avses iör om edelbar D lelar av f lyO'vapnet oc1 "u ' . e c b" och ku~Hästningarna, underställas mannen. 
samverkan med flottan. l terialanskaffningen äro centra-D tekniska lednmgen o c 1 ma " " . .. r . 
liserad:ntill den nya försvarsgrenens målsntan, kallad mspektoren or 
fl"gvapnet och luftförsvaret. _ 

" l 1 1 1D december 1937.) (Nya Dagligt Alle 1am a c en 

Turkiet. 
. b" . 1937 offentliggjorda turkiska nybyggnads-

Av den l OfJan av . f . ·agare sex ubåtar l fattande två kryssare om 8,001J ton, "yr a J ' ".. k l' anen, om. .. l . l 1J fartyg kontrakterats med utiands a 
och fyra mm_laggare,_ 1~ ~~c~? Två ubåtar hava i augusti stapel -
varv sannolikt delvis l a Ien . tf' far 
satt; i Turkiet, och man eftersträvar att snarast kunna u ora . -
tygsbyO"gnader av alla slag inom landet. 

• b (11arine Rundschau, december 1937.) 

Grekland. 
· t · Beträffande stärker f. n. även sina SJÖrus nmgar. . . 

Grekland att åti"instone två jagare befmna stg 
dess nybyggnader vet man, "" ' ·-? . ubåtar befinna sig undet· 
under byggnad i England._ Avlen Itl,t.graanslag·na för kustartilleriet, 

S 0 ar o c essu om byggnad. tora summ r .. · bl id Aten och o~h befästningar befinna sig under anlaggnmg . a. v 

Patrasviken. 
(Marine Rundschau, december 1937.) 

Jugoslavien. 
... tt d 23 december i N an tes (Frank-J agaren »Beogracb SJOSa es en .. - 12 cm k a 

']- Data· Deplacement 1,200 ton. Jangel 9n,5 m., fyra . 
:~~l~-. två 5.5 cm. trippeltuber, maskinstyrka 44,000 hkr (enl. annan 
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käll a 36,000), fart 35--±0 knop. Två amlra jagare av .samma typ, 
, Zagreb» och »Ljublana >> , befinna sig under byggnad för Jugoslaviens 
räkning på :f ranska varv. 

(Le Temps den 24 clecem ber 1937.) 

Belgradtidningen >> Wreme» skriver i anslutning till sjösättnin
gen av »BeograLl». Ju starkare krigsflotta, desto sta rkare stat. 
Jugoslavien måste räkna med alla eventualiteter vid sin 600 km. 
långa kust vid Adriatiska havet och går därför in för en planmässig 
utbyggnad av sin flotta, som hittills bestått av sex äldre torped
båtar. Fur samverkan l!led den n,·a moderna jagardivisionen avses 
en flottilj motortorpeLlbåtar, som beståt· av åtta enheter. 

(Eieler ::\1 eueste N aehrichten den 30 clecember 1937.) 

Rumänien. 

Aven Rum>inien har nu inträtt bland de stater, som förstärka 
sitt sjöförsvar. Marinen och luftförsvaret ha mot slutet av 1936 ut
brutits ur krigsministeriet och bildat ett eget marin- och luftfarts
ministerium. Sjöstridskrafterna hava hittills bestått av fyra jagare 
och en ubåt. Sedan konung Carol i aug usti 19317 personligen kun
gjort en avsedd utbyggnad av flottan, ha två ubåtar redan beställts 
vid italienska varv. (Data: 650/900 ton, 1-±/9 knop, åtta 53 cm. tor
pedtuber, en 1(),2 cm. kaoon). Ett örlogsvarv, vid vilket medelstora 
fartyg skall kunna byggas, befinner sig uneler anläggning vid Galatz. 
Kostnaderna för varvet belöpa sig på omkring 30 miljoner svenska 
kronor. 

(Marine Rundschau, december 1937.) 

Argent ina. 

De sj u jagare, som varit under byggnad i England, äro nu samt
liga sjösatta i och med att >>Misiones» löpte av s tapeln i s lutet av ok
tober och »Santa-Cruz» den 3 november. 

För fartygen uppgivas föl jande JatR: längd 98,45 m., breeld 
10,13 m.. djupgående 2,61 m., el ep l a cement 1,375 ton. Två Parson-
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t b· 34 ·000 hl-r beräknas giva en fart av 35,5 knop. Bestyck-
~r mefr av 19: 'cnl 1-:noner åtta kulsprutor och åtta 53 cm. torpedlUng: yra ~ . ~ , 

tuber. Besclitning 150 man. 
(N ors k Tidskrift for sjovesen, december 1937.) 

Brasilien. 

Brasilianska regeringen har i England beställt sex jagare 
en kostnad av 2,600,000 pund. 

(The Daily Telegraph den 13 december 1937). 

för 

JaO'arna komma att bliva av samma typ s.am den engelska >> H >>

klas·sen."" Ung. clata: längd 96 m., bredd 10 m. , djupgående 2,6 m., 
deplacem ent 1,350 ton, maskinstyrka 34,{)00 hkr, fart 35,5 knop. 

(The Naval Chronicle den 17 december 1937.) 

In nehåll 
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åtskilliga maritima och 
skapliga tidskrifter. 

N:r 1/1938. 

Skeppsb~rggnadstjänsten i allmänhet. 

krigsveten-

Le campramis en construction navale. Cclt A. Thomazi. Le Y. n:r 
28~6, 22/3 -31. sid. 2.73. Ang. kompromissen mellan bestyckning, 
bepansring och fart vid krigsfartygsbygge. Förf. framhåller bL 
8. Deutschlandstypcns svaga bepansring (120 mm.) och rel. låga 
fart, men bPtonar samtidigt att dessa svagheter huvuclsakl. bero 
på att tyslmrna voro bundna av Yersaillestraktatens bestämmel
ser vid konstr. av dessa fartyg. l\I. Rougeron citeras även: >>Man 
måste avstå från kompromisser. D:' extrema lösningarna (an
tingen stark bestyckning eller bög fart osv) äro de enda som 
kunna möjliggöra för en sjömakt av 2. ordningen att göra sig 
respekterad av stormakterna>>. Framticlen anses vara: >> icke ol
jeeldning eller turbiner utan dieselmotonlrift, som skulle möj
liggöra för Nelson att göra 35 knop och för Littoria att göra 
40 >> . Synpunkterna äro typiskt >> Rougeronska>>, elvs fantastiska, 
men äro säkert värda att reflekter a över. 

Welding versus r eviting inne\\' construction. Lieutenant M. G. Vange
li (C. C.), U. S. N. USNIP. febr. 637, sid. 164-65. Synpunkter 
ang. modernt skeppsbyggeri. 

Krigsskibsbyggning. Kommanclor Oppegaard. NTS, maj -37, sid. 
2Hl-28. Synpunkter på principerna för konstruktionen av krigs
fartyg. 

Slagskepp. 

Le campramis et le B solutions e:~i.remes. C. Rougeron. RM m ars n :r 
207, s. 290. Avvägningen mellan vapen, skydd och fart på mo
derna slagskepp. Allmän diskussion av avvägningen på olika 
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befintliga slagskepp jämför t med sådana extrema lösningar som 
Sfi,OOO-tons fartyg med 750 mm. pausareläck och 18 knops far t. 
Förf. har en tydlig förk~irlck för ck extrema lösningarna, fotad 
på historiska exempel av tvive,laktigt värde (Gustaf II Adolfs 
kanoner e'tc.!). Han resignerar duck inför slagskeppens åter

byggnad: >> le :Roi est mort; vive le Roi!» 
}\rt. uteslutande av teoretiskt intresse! 

SpeciaUartyg. 

The american monitors. Lieutcnant (j. g.) P. R. Osbol'll, U. S. K 
U SNIP, sid. 233-38. U tveeklingcn a v mon i tortypen i Amerika. 

Kom·ojtjänst m. m. 

Sam0velser med hanclelsflåten. Kaptein T. Stams0. NTS m.aj , s. 
237- 40. Synpunkter på samarbetet mellan marinen och han
delsflottan i anslutning till förslaget att sända , Qlav Tryggva

son" till Spanska farvattnen. 
Noen forholdsregler for hande iS'ski b under trafikering aY krigsfare

soner, såväl i konvoj som alene. Kaptein N. Brunn. NTS mars, 
s. 136- 143. Forts. från föregående häfte och ontfattar avsnittet 

"Undvikande av direkta angrepP>>. 
b'örty clligas av skisser. 

Militära sjukvårdstjänsten. 

Sjukvå rclsbesUi mmelserna för office rare. Red. Offbl. april n :r 4/37, 
sid. 30-54. Redogörelse för nu gällande och förslag till nya be
stämmelser föl' officerares rätt till sjukvård. 

Utbildningsfrågor. 

>>Z um Unterricht! - - Ri.ihrt euchi» Korwettenkapitän (E)Glaser. MR 
ma rs -37, sid. 134-37. Synpunkter ang. utförandet a\' elen mi-

litära undervisningen. 

Sveriges försvar i allmänhet. 

Schweden und die Ostsee. Dr. ~1anfred Sell. MWR n:r 2, sid . 256-
:268, mars -37. Förf. framhåller hurusom upprätthållandet av 
en norclisk nentralitet är Sveri ges politiska mål. Uppnåendet 
aY detta m ål gynnas av Sveriges sällsynt goda geografiska läge. 
Detta läge anser förf. närmast är av ins ulär karaktär. Han 
håller före att vårt land har mycket goda möjligheter till själY-
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försörjning, men han har tydligen härvidlag glömt vårt stora 
beroende av utlandet såväl i f råga om olika slag av bränslen 
som ock ifråga om vissa foder- , fett- och göclning.sämnen. 

Sveriges ringa folkmängd och den låga nativiteten utgöra 
de största svårigheterna för vårt land att med erforderlig kraft 
hävda sin självständiga ställning. Förf. håller före att försva ret 
av våra kuster är mera kraftbesparande än fö rsva ret av lanel
gränsen och anser att ju längre ut till sjöss vi kunna förlägga 
vårt försvar desto bättre. Som en konsekvens härav framhåller 
för f. också att vårt försvar framför allt bör läggas på opera
tionsdugliga sjö- och fl ygstridskrafter. 

Sveriges sjöförsvar. 

Arsberät telse av föredragande i sjökrigsvetenskap. Kommendör L. 
Beck-Friis. KRVA H. o. T. 1937 jan. n:r 1. Framhåller med 
skärpa behovet av kryssare, samt fördelen med en tyngre och en 
lättare - dock tillsammans utgörande en operativ enhet. Detta 
även lämpligt med avseende på våra baseringsmöj ligheter vilka 
göras till föremål för särskild granskning, ' 

översikt och statistik av handelsflottan. 

Hanclehmaritim oversikt. T. B. NTS mars -37, sid. 146-50. 
HandeLsmaritim oversikt. T. B. NTS april -37 sid 190'--95. 
Handels!llaritim ovensikt. T. B. NTS maj -37, ~id. 244-48, 
Cl assifications societies. Lieutenant (.i . g.) Harold :M:. Heiser (C. C.), 

U . S. N. USNIP febr. -37, ,s icl. 2.20-23. Redogörelse för sam
manslutningar för handels:Eartygs klassificering, 

Xlvsnabben och Sveriges Flotta. 

Alvsnabben och Sveriges Flotta. Professor Nils Ahnluncl. Vårt För
svar n :r 2, .sid. 8. Föredrag vid kustflottans minneshögtid vid 
Alvsnabben elen 10/6 1937. 

Utländsk sjökrigshistoria. 

The ame ri can marine Thenuop,dae. Lieutenant commander T. W. 
Sheridan, U. S. N. US~IP, ap ril -37, sid. 503-6. Redogörelse 
för kaparens >>General Armstrong, strid med engelska örlogs· 
män vid Fayal, Azorerna, 1814. 

The blockade of Boston. Lieutenant (j, g.) Robert T. Sutherland, jr. 
(C. C) U. S. N. USNIP, [ebr. -37, sid. 19!'i-98. RPclogöre,lse 
för blockaelen under ären 1813-i.J. 
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Världskrigets sjökrigshistoria. 

Deutsche Fl ussllottillen 1919/20. Erich Glodschey, Berlin. MR april 
-37, sid . 20-1-6. Redogörelse för verksamheten under de kri 
tiska åren närmast sammanbrottet. 

Die l<'lotte na~h der Skagerrakschl acht. Fregattenkapitän a. D. 
Hintzmann. MR april -37, sid. 177-8(). Kommentarer till en 
uppsats' av kapitän zur See A. D. Weniger i febr uarihäftet. 
Hintzm:wn var uneler världskriget från oktober 1916 till krigets 
slut först flottnavigationsofficer seelan amiralstabsofficer i Flot
tenkommando. 

Hilfskreuzer im Weltkriege. Fregattenkapitän Ruge. :NIR april -37, 
sid. 181---87. Recension av »Der Kreuzerkrieg in den ausl ändi-
schen Gewässern, Band III. >> 

Die deut,chen Unterseeboote im \Veltkriege. Aclmiral a. D. Bauer. 
MWR, sid. 84-114 jan. 1937 n:r I. Förf. som under kriget 
tjänstgjorde som Fi.iluer der Uboote, framhåller, att [rågan om 
l;båtars insättande i handeiskrig som ett svar på Englands in
ringningsåtgfircler, behandlats i Tyskland redan i slutet av 1914. 
Så som krigsläget utvecklat sig Hl1i:i hade ett t.Yskt angrepp på 
ententens sjöiörbimlclser, vilka voro viktigast i farvattnen runt 
England, utgjort det starkaste merilet att tvinga nwtstånclaren 
till fred. Genomförandet av ett dylikt angrepp skul le i första 
hand ha ålegat ubåtarna. Den för Tysklaucl så beklagliga bris
ten nå målmedveten hänsynslös och ptt en segerrik krigföring 
instilllcl statsledning' blev huvndorsaken till att clet oinskränkta 
ubtttskriget icJw igångsattes förrän elen 1 febr. 1917. jl,i[en då 
var det - trots de första månadernas överväldigande framgång
ar med över 1 milj . ton sänkt handelsfartygstonnage i april och 
iuni - för sent. Tidsfristen gav England möjlighet att full
komna Jllotmedlen mot ub åtarnas. verksamhet. Amerikas inträde 
i världskriget, införandet av konvojer samt utnyttjandet av alle
hamla motmedel mot ubätarna gjorde sedan att ubåtskrigets 
kraft snart bröts. 

Hade Tyskland 1915 eller 1916 igångsatt det oinskränkta 
ubåtskriget torde föga tvivel råda att England och därmed även 
ententen inom några månader varit förlorat. Härom finnas en 
mångfald vittnesbörd. Lättast kan man måhända uttrycka läget 
a-enom att citera amiral Sims' ord: »Om tyskarna infört sänk
~ing utan varning redan 1916 i stället för 1917 skulle de ha 
vunnit kriget.» 

Guerre et blocus. Enseignc de vaisscau H. Bourgau. RM mai -37, 
sid. 577 n :r 209. Beskrivning av X. engelska eskaderns N ordsjö-
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blockad under världskriget med reflexioner. I nnehåller intet 
nytt, men kan genom slutsatserna ge anledning till åtskilliga 
synpunkter på en nordsjöblockad i ett ev. kommande krig. Be
handlar särskilt de neutralas ståndpunkt och den internationella 
rätten. L äsvärd. 

Spannung und Kriegsausbruch im Mittelmeer l91J. Konteradmiral 
Peter Donner. MR mars -37, sid. 113-22. Ett exempel på in
flytandet av hemlandets politiska och militära ledning på be
sluten hos befälhavaren för detacherade styrkor utomlands vid 
krigsutbrottet. Läsvärd. 

D herse. 

Ocean tow. Ensign John vVenlock Welch U. S. Nav, Res. USNIP 
febr. -37, sid. 207-14. Redogörelse för en oceanbogsering från 
En g l and till Singapore. 

Tyskiaml. 

Effect of Uermany's rean11ament. Charlton. USR mars -37 n:r 4, 
sid. 7. Kortfattad översikt över kostnaclema för Tysklands upp
rustning. 

Den tyske marines organisatjon. Kommamlorkaptein T. K . Olafsen. 
NTS n,aj --37. sitl. 229-36. Retlogörelse l'ör nuvarande organi
sationen. 

~orge. 

Litt logikk i festningsbygging og i forsvaret i det hele tatt. Ober
steloitnant H. Hjort. )TTS april - 37, sid. 163-73. Synpunkter 
bl. a. på norska kustartilleriets specialisering och anviind ter
minologi. 

Flyvningen i den norske Marinet 25 år.s minne. Kommandorkaptein 
Th. Thommessen. NTS maj -37, sid. 216-19. Redogörelse för 
de första Jlygningarna i norska marinen med flygmaskinen 
»Start». 

>> Studiebeonlring» av sjöofficer til kystfestningene og av kystartille
rio fficerer om bord m. v. Kaptein i kystartilleriet J. P. 0gland. 
XTS maj -37, sid. 240--\4. Påpekar nödvändigheten av studie
kommenderingar uneler övergångsperioden efter sammanslag
ningen av de båda grenarna för att samarbetet skall bliva det 
önskade. 

Termino logien inne n Sjoforsva ret. Kaptein i kystartilleriet L. Lei
clits. NTS mars -37, sicl. 143------45. Påpekar den förbistring som 
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råder betr. terminologien inom den norska mannen sedan kust
artilleriet även överförts till marinen. 

Blir det til noe me sjoEorsvaret eller skal forfallet vedvare. Kaptein 
i kystartilleriet L. Leidits. NS n:r ..l, april -37, sid. 41-43. 
Författaren pavisar sjöförsvarets förfall sedan 1914 och påtalar 
speciellt den bristande utbildningen av manskap och officerare. 
En effektiv utbildning av dessa personalkategorier kan endas,t 
ernås genom att övningsfartygen hållas rustade året runt och 
genom taktiska övningar. Författaren framhåller som sin åsikt 
att det är clet nor,ska folkets obekantskap med förhållandena, 
icke minst på grund av oansvariga politikers uttalanden, som 
åstadkommit det norska sjöförsvarets förfall. 

Frankrike. 

French )Iaval Progress. Gautreau. USR april -37, n:r 2.2, sid. 9. 
Synpunkter ang. Dunkerque och franska kryssare. Ganska in
tressant. Påvisar huru starkt 11ansrat Dunkerque är. ..lO 0/o av 

tonnaget. 
Redaktionellt. R1f april -37, n :r 2>08, sid. 528. Redogörelse för elen 

franska marinledningens organisation efter ändring den 22 feb

ruari 1937. 

Storbritannien. 

Atlantic and PaciEic Navies in 1937. Bywater. Navy mars -37, S'id. 
63. England bör skapa en Stilla HavsElotta med slag,skepp in
gående. >> En fästning skyddar ingenting utanför kanonernas 
porte, därför betyder Singapore föga om icke en slagflotta ska
pas som kan använda basen>>. 

The King and the K av,1·. H. Russel. USR, 6 maj -37, sid. 8. 
Kungens intres~e för flottan . Läsvärd. 

U. S. A. 

An ideal nwrchant m~rine reserve. E. H. Peterson. USNIP febr. 
-37, sid. l60-70. s,~·npu nk ter a ng. resen-officerare från han-

delsflottan. 

Japan. 

Japanese Sea Power. H. Russel. USR 20 maj -37, si.cl. 8. Läsvänl. 
Da.s loVerelen cler japanischen Seemacht. Linienschiifsleutnant a. D. 

Ing. Peter Freiherr Handel-~Iazetti. MR mars -37. sid. 122-33. 
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I nnehåller följande avsnitt: 

1. Japnns långsamma uppvaknande för hundra år sedan. 
2. J apanska marinens födelse. 
3. Mellan krigen och sjöslagen. 
J . .Mellan konferenserna. 

The navy league of Japan. Lienterrant H. H. Smith-Hutton, U. S. N. 
USJ\'IP J'ebr. -37, ,sid. .191-92. Kortfattad redogörelse för 
D ämncla sammanslutnings verksamhet. 

]<'lotta och l'lyg. 

Våbnenes Samvirke. Flåt.e og· fly. Kaptein G. Hovdenak. ::\fTS 
mars -37, sid. 117--3;), En unelersökning ang_ hotet av artilleri
fartygens vara eller icke vara på grund av flygets tillkoms,t. 
Läsvärcl. 

Air and Sea Power . .N a vy maj -37, si el. 13..1. Jämf. i Spanien. Läsvärd. 
Hydraviahon de combat. Henri Bernay. Le Y. april 3 -37, n:r 2819, 

sid. l73. De franska ma rinfl:vgstridskraf:terna ha försetts med 
moderna >>lnHkryssare'>: fart: 350 km/t., aktionsradie 1,500 km. 
och bornblast: 1,000 kg. De anses bliva fruktansvärda fiender 
för de flesta krigsfartyg. Bomben bedömes' likvärdig 1~1ed art.
pm.i. och torp. på grund av: l) större .spränglaclcln., 2) 90 gr:s 
anslagsvinkel och 3) sprängverkan uneler vattnet. Slagskeppen 
ha dock ett pansar som ej kan genomslås annat än av 750 kg. 
bomber från 3;000 m., men kryssarna anses otillräckligt skyddade. 
Aven om bomberna ej Jörmå sänka fartygen åstadkomma de stor 
verkan mot oskyddade bryggor n1.. m. och ha stor moralisk be
tydeLse. Bombplanen tiro nu förseelda med instrumentering, som 
möjliggör eldreglering enligt samma metod som vid art.-skjut
ning. Ett enda bfpl. som fäller f,1·ra bomber med 1

/" sekunds 
intenall från 3-4,000 m. är nästan s·äkert på att träffa en krys
sare till ankars! Dock uneler gynnsamma väderleks,förhållanden. 
störtbombplanens verkningsmöjligheter min.S'kas av att såväl 
bom blast som aktionsradie äro mycket begränsade. De stora 
bombplan en, som operera på långa distanser, kunna icke använda 
denna metod. Fl:vgtorpeclanfall kunna vara verksamma om de 
utföras i större förband. Den enskilcle torpedens verkan är dock 
mindre än ub :,s eller jagarens. 

Berlömande: 11ombens likvärdighet med art.-proj S.\'nes över
driven. Den otillräckliga anslagshastigheten är t. ex. ej om
nämnd. I övrigt utgör artikeln en intressant och i stort sett 
riktig sammanfattning av fl,\·gstriclskrafterna.s betYdelse ocb 
verkningsm öjligheter i sjökriget. 
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Spauslm iuhö~:deskriget. 

_\ly impressions of the Spanish C i dl 1\' ar. ::Uacnamara )I, P. US.R, 

mars 18 --37, sid. 5. Forts. f rån .fö reg. n:r. Allmänna politiska 

betrakteLser över stormakternas intressen i Spanien. En kraftig 

engelsk politik .förordas. Intressant. 
War in the Air over Spain. Charlton. USR, mars 18 -37, sid. 7. 

Forts. f ri\ n löreg. n :r. T,l'sklancl och Italien prova sina flyg

maskinst,,·per i Spanien. De samla viktiga erfarenheter. 

My impressions of the Spanish Ci·dl War. hlacnamara M. P. USR, 

mars 11 -31, sid. 5. R edogörelse för vistelse i Madrid. Befolk

ningen Yänj er sig märb·iircligt vid luftbombardemang. Intressant. 

Germmws .i.ir Force Experiments in the Spanish \V ar. Charlton. 

l'SR, mars 1l -37, sicl. 7. Den tyska insatsen i luftkriget. Var 

annan månad sänclas n.,·a Elygare för att ge så många som möj

ligt tillLille till krigsiriining. Intressant. 
Die Seeherrschaft ller \Vandalen im :1Iittelmrer. Kapitän zur See a. 

D. Y. \\' alcle,,·er-1-Iartz. _\[R mars -37, sid. 137-J7. 

Utrilwspolitik och strategi. Uhil;:es1wlitik. 

X onliske fors1·a rsJH'Oblemer. Kommandorkaptein Einang. NTS juli 

-87, si el. ~78-86. ResunH; av överstelöjtnant ~. Hårlemans ar

tikel »Förbistring>> i Tidskrift för Sjöväscmlet. 
Den Britisk-T.,,ske og Britisk-Rus,siskc flåteavtale av 17 juli 1937. 

I~oitnant Fr. W. ~[iinster. ~TS sept. -37. sicl . 336--39. Kort

fattad ö1·ersikt över avtalen. 
Deutschlancls Vertretung während cler Unruhen auf Kreta 1897. Ober. 

leutnant a. D. Hans-Otto Koellner. :MR okt. -37, sid. 615-20. 

Redogörelse för Tysklands deltagande vid den internationella 

aktionen vid detta tillfälle. en parallell till internationella ak

tionen nu betr. Spanien. 

Stratcgi: Ba,er och marina stödjepunkter. 

Die FlottenstiiizvunktP der Welt. Korwttenkap itän (E) :11ohr. !\IR 

juni 1937, sid. 303-.57. Rcdcgcrc·Jsc för nuYaranclc läget i 

olika hnv. 
Der Weg tlln das Kap. Ernst Reichelt. ~IR aug. 1937, sid. 490-98. 

Sjöv~i.gens runt Kap betydelse särskilt för England vå grund av 

utredningen aY clct militärpolitiska lhget i l\Iedclhavet och Röda 

havet. 
Die BPclcutuHg der kleinen Scemächtc fi.ir dil' :Machtvcrhilltnisse im 

)Iittc'imePr. ]). F. 1lonth.s, Hawhurg. ME okt. 1937, sid. 607-

1.'). ~ynpunkicr på maktJörhållanclena i }\[edelhaYet. 
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Stratcgi : Sjökriget i allmiinhet. 

:Marine im Ueläncle. K onett.enka pitän (E) Glaser. :M:.R maj 1937, 

sid. 291-94. Synpunkter nng. fordringar på planläggning m. 

m. vid användning aY mari11pcrso11al f rån flottan vid lösandet 
av uppgifter i land. 

Naval power as a prcsern'r oJ neutrality and peace. Captain Dudlcy 

W. Knox, U. S. N. (He.tired). US~IP maj 1937, sid. 619- 26. 

TävJingsskriJt, s::nn erl1ållit fiirsta hederso mnämnande 1937, be

h andlanclc sj öm aldc' l13 betyd e lsl' för sk~·cldanclet a v nc u trali te t 
oc h fred mcrl exemrel Jrån Yärhlsk ri get och andra krig. 

The in fluence of flying-hoat clPvC'Iopnwnt.s on sea power. E. E. Wil

son. U SNIP okt. 1937, sid. 1433-36. U nde,rsökning a ng. in. 

V\'rkan på sjömakten vå grund av flygbåtens utveckling. 

Esquiser d\me flotte francaise hydraeric'nne. Capitaine dc vaisseau 

LnrtiguP. H..M n:r 212, aug. 37, sid. 145. Förf. skissera r en flotta 

].)('stående huviiClsakligen av »tunga >> fartyg och ilygst.ridskraf.t0r. 

.Tagare ersättas helt och hå llet av torpedfl yg och antalet ubåtar 

rNluceras högst betyd ligt.. Den franska flottan borde enligt 

hans mening bestå av 9 slagskepp, 5 hangarfartyg, 12 kryssare, 

24 spa ningsfartyg (750 ton), G avisafartyg och 40 ubåtar. Här

till kommer 100 >> högs jöhydroplan >>, 180 jaktflygplan , 186 attack

flygplan med kanon 0llcr bomber och 220 torpedbombflygplan. 

Genom denna lwmbinaiion åstadkommes en stark kanon
bombflotta. Förslaget är >>i ma ginärt>> silge r förf. , men man 

kan Pnli gt hans n~ening fö rmär ka cn viss tendens i elen franska 

flottb:vggnaclspolitiken, som pe·kar åt ifrågava ra nde håll. - In
tressa nt arti lw l. 

lrrungen in Scckriegswesen. 1\:apitän zur See a. D. Paul Ebcrt. MR 

sept. 37, sid. 533-37. Synpunkter ang. missuppfattningar bcträf
fancll' s jökrigc't och dess följ der. 

La France est-e!Jc cl<?fendu o? von Knorr. MR nov. 37, sid. GR8-94. 

Redogö relse för u ttalanden a v general W <'ygand, Paris. Sjö
maktens l>etydelse påpekas. 

Strategi: Kriget i allmänhet. 

Is war incviiablc? Dr. Wi ll iam Hovgaard. USNIP okt. 37, s id. 

1423-29. unelersöknin g ang. k rigC'ts nödvändighet c·ll cr ich'. 

Det nutida kriget. i engelsk rcg]e,me·ntstext. A. KRVA. HoT n:r 5, 

juli 1937, sid. 142-147. Enge.l.ska fiiltt jänstregl. 1935, del 3, be

h andlar bl. a. ck· fo rdringar det nu t ida kriget ställ er på krigs

maktens användning och ledning. Det giver en intressant ka

rakteristik av clc't nuti tlc. L·i gc~J t::;t alitd. Krigsmakten är blott 
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c t t n v 1111'dlrn för att föra kriget iill lyckligt slut eller b•.'
t.viuga motstånclarPns vilja: diplomatiska re.surser , Pkonomisk 
påtryckning samt andra metoder anyändas samtidigt och i före 
ning chrllled. Man n<åste bryta motståndarens vilja till fort 
sa tt. motständ genom att helt eller delvis besätta hans land eller 
genom att avskiira hans livsviktiga tillförselvägar till lands 
eller sjö~3. Politiken för l-;:rigets förande, de medel som skola 
insättas snmt fönleJningen av tillgänglig folkkraft och mate
riE'] iir regeringens sak i 3amråcl med fö·rsvarets ledning. Den 
särE'gna km·aktären av dE'n brittiska militära maktE'n och dess be
roende nv haYct n"Låste alltid hållas i minne och till fullo utnytt
jas, i en allians såväl som vid uppträdande allena. En klok lod
ning av inclmtrien och en noggrant gjord fördelning av den till
gängliga folkkraften äro lika viktiga Jaktorer som fältherreta
lang på slagfä.ltet. , Grand stratogy>>- närmast bäst översatt med 
>> försvarspolitik>>- är konsten att i fleras hellwt utnyttja landets 
alla hj~Jpkällor på det mest effeFtiva sättet för att nå det av 
nationen uppställda målet. Däri innefattas diplomatiens utnytt
jande, ekonomisk påtryckning, avslutandot av lämpliga förch-ag 
me el fö.rbundna n1.akt.er, industriens mobilisering, fö rdelning a v 
den tillgängliga folkkraften liksom slutligen don enhetliga an
vändningen av clo tre försvarsgrenarna. 

Internationell r:ltt. 

Biirgerkricge und internationales Seerecht. Mohr. J\IIR nov. 37, sid. 
69'4-98. R.ei'erat av en artikel av italienaren R. Saneliford i 
>> Rivista ~farittima», januaribäftrt, behandlande elen interna 
tione.lla sjörätten unch"r inbördeskrig i allmänhet ech med spE'
ciPll hänsyn till spanska inbördeskriget. 

Grunclsätzliehes zu!n Seekriege, Konton.clmiral a. D. Batscb. MR 
aug. 37, sid, 455-62. Unelersökning av de sjörättsliga fö·rhål 
lancleua enligt engelsk prispraxis under 17. århundradet. 

Forholdene i spansk farvann under borgerkrigen. Kommand0rka.pteil1 
Einaug. .NTS sept. 37, sid. 317-29. Förhållandena i spanska 
J'arvattnon under inbördeskriget ur folkrättslig synpunkt sam
manställt. av uppgifter i tidskrifter och dagspressen. 

Taktik och te•knik. Sjötaktik. 

The aggre.ssive in naval battle. Lioutenant-commander Vv. N. Thorn
ton, U. S. N. USNIP okt. 37, sid. 1405-12. Unelersökning be-
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trälfancle initiativets och anfallets hetydPlse under sjöslag un
der åren 497 före Kristus t. o. m. Skagerackslagot. 

Artilleritjänsten: I allmänhet. 

:MeclclelanJL· fri'm chefen för kustartilleriet. K. T. 1. halvåret 1937, 
sid. 19-30. Sammanställning I av de viktigast'e prfarenheter
na fr[m kustartilleriets skarpskjutningar mot sjömål övnings
årot 1934--35. 

Artilleritjänsten: Kanoner och kulsprutor. 

Mynningsbromsen i praktiken. H. Jontzen. A T, 3 och 4 häftet 
1937, sid, 112--24. Redogörelse fö r försök med mynningsbroms. 

Omfattar följande avnitt: 

Försökens förhistoria. 
~Vlynningsbromsens vor lmingssii tt. 
t'örsöksresultat. 
Olägenhete,r. 
Mynningsbromsens användning. 

Förtydligas av tabe.]ler och figurer. 
Luftvärnsvapnens oavsiktliga skador. t>. A. Odclberg. A T, 5 häftet 

1937, s id. 178-91. Redogö1·e,Jse för arten och omfattningen av 
skadorna och de åtgärder för skadornas inskränkande, som even
tuellt kunna vidtagas. 

Artilleritjii.usten: Eldledning, sikt- och riktanordningar. 

Fotokartan som artillerikarta samt monogram för astronomisk grund
riktningshestämning. Prof. Erik Fagerholm. AT 3. o. 4. häft., 
sid. 138--48 En undersökning ang. i vilken utsträckning foto
kartan kan ersätta de artillerigeodetiska mätningsoperationerna 
som edordras såsom fö~·beredelser för artilleriets insättande. 

Artilleriflygning. B. F. Be. gtsson. AT 3. o. 4. häft., s. 125-37. Re
dogörelse för artiller ygningens uppgifter, tryggande och ut
förande. 

Lvriktm edel såsom eldledningsinstrument Löjtn. S. C. Hyclberg, KA. 
K T. 1. halvåret 19-37, s. 3~17. Principiell utredning för att 
närmare klarlägga lvriktmecllens egenskaper samt att utröna, 
vilken grad av tillförlitlighet, som erhålles i skjutelementsbe
stiimning. 
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Ubå tstjänsten. 

The confederate submarine. Lienterrant Harry von Kolnitr., C. W. 
S. Reserve. C SNIP okt. 37, s. 1453-57. Redogörelse för den 
ubåt som användes av de konfedererade under amerikanska inbö r
deskriget 1864. 

·Flygtjänsten: Hangadartyg. 

A ufgaben der Flugzeugträger. Kapitän zur See a. D. v. Waldeyer
Hartz. MR okt. 1937, s. 604-7. Synpunkter ang. flygplankrys
sare och utvecklingen av desamma, särskilt med hänsyn till ett 
förslag av franska löjtnanten Barjot. 

(Forts.) 




