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Sedan Kungl. Örlogsmannasällskapet den 6 november 1946 
heslutat att till utländsk hedersledamot kalla Admiral Vi.scount 
Mountbalten of Burma och genom marinattachen i London 
tillställt Vi~.count Mountbatten denna kallelse har följande 
..svar ingått: 

London, S. W. l 12th november, 1946. 

Dear Commodore Eskil Gester, 
Thank you for your letter of the 7th November, informing me that 

the Kun.r<l. Orlogsmannas~'llskapet, Karlskrona, have elected me as an Ho= 
norary Member. This is indeed a unique disfinetian and a very great 
Jwnnur to a British Naval officer, and one which I am intensely proud to 
accept, I hope you wi/1 convey my deep appreciation to Rear Admiral 
Count Ehrensvärd. 

1';rf.•krift Sjöväsendet. 

Yours sincerely, 
Mountballen of Burma . 

43 
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Meddelande från Kungl Örlogsmannasäll:. 
skapet nr 5/46. 

Ordinarie sammanträde den 6 november 1946. 

l. Förrätlades val av heders- och korresponderande leda
möter. Valda blevo 

U /länds k hedersledamot 

Viseount :Mountbatten of Burma 

Korrespondercmde ledamöter 

Professor Sigurd Erixon 
Professor I var Högbom. 
Professor Eli Heckscher. 

4. Valdes ledamolen Blidberg till föredragande för år 19-17 
i vetenskapsgrenen sjökrigskonst och sjökrigshistoria med leda
moten Henning som suppleant. 

3. Föredrog ledamoten Falkman utdrag ur årsberättelsen 
för år 1945 i vetenskapsgrenen sjökrigskonst och sjökrigshistori a. 
Till föredraget hade tillträde beretts för Sällskapet utomstående 
officerare. 

Högtidssammanträde den 15 november 1946. 

l. Omvaldes hedersledamoten Ehrensvärd till Sällskapets 
ordförande. 

2. Samlades Sällskapets ledamöter och inbjudna gäster i 
den fö,r ändamålet iordningsställda honnörssalen i avdelning 
Sparre, varefter -ordföranden hälsade deltagarna välkomna. 

2. Avgav sekreteraren berättelse Ö•ver Sällskapels arbete· 
under det förflutna arbetsåret. 
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4. Föredrog sekreteraren utdrag ur minnesteckningar över 
avlidna ledamöterna Almquist och Holmgren. 

6. Höll ordföranden anförande jämlikt Sä1lskapels stadgar 
§ 22 i samband med n edläggandet av sin befattning. Anförandet 
berörde försvar mol invasion. 

6. Föredrog ledamolen Henning delar av årsbenältelsen för 
åT 1946 i Yetenskapsgrcnen sjökrigskonst och sjökrigshistoria 
berörande atombombens .inflyt:c'lnde på sjökriget. 

Berättelse över Kungl örlogsmannasällskapets verksamhet 
under arbetsåret 1945-1946. 

l. Sällskapet har varit smnlal till ett högtidssammanträde, 
sju ordinarie och cH extra sammanträde. 

2. Sällskapets ämbetsmän ha varit: 

Ordförande, hedersledamoten Ehrensvärd, 
Vice ordförande, ledamolen Odqvist, . 
Sekreterare, ledamoten Fogelberg. 

3. I beredn'ingsu lslwUet har, utom vice ordföranden och 
sekreteraren, ingått: 

ledamöterna Holmberg, Mäller och vVesslrö-m med ledamö
terna Nyman, V. af Klint oeh Resen som suppleanter. 

4. Inlräclesctnförcmden jämlikt stadgarna § 31 ha avgivits 
av ledamöterna V. af Klint, Nilson, Berling och Nerpin. 

G. Arsberättelser ha ingivits i följande vetenskapsgrenar: 

artilleri- och handvapen av ledamoten Kolmodin 
minväsende av ledamolen Th. Lindgren 
förbindelseväsende av ledamoten Fogelberg 
navigation och sjöfart av ledamoten Bergelin 
skeppsbyggeri och maskinväs-ende av ledamoten Hartzell 
sjökrigskonst och sjökrigshistoria 

för ~n· 19145 av ledamoten Falkman 
för år 1946 av ledamoten Henning. 

Då årsberättelserna ha varit av mera allmänt intresse har 
vid deras framförande tillträde l,ämnats även fö-r officerare och 
vederlikar ulanför Sällskapets krets. 
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6. Sällskapels medalj i silver har i november 19-!;) ÖH•r

lämnats till framlidne ledamoten Dahlgrens efterlevande. Att 
kommendören Dahlgren var förfaltare till en år 1891 pri sbelönt 
anonym tävlingsskrift har kommit tiU Sällskapets känned0 111 

genom ett förseglat brev, som enligt förfallarens önskan öppna ts 
först efter hans död. 

7. Sällskapets tidskrift har utkommit med sedvanligt antal 
häften. Av dessa har aprilhäftet utformats som ett special
nummer rörande marinens utbildning, medan novemberh~i.fte t 

utgjort en jubileum.sskrift i anledning av Sällskapels 175- ~triga 

tillvaro. 

8. Sällskapet har under året tagit initialiv till ett antal 
föredrag inom dess verksamhetsfält, nämligen om 

moderna örlogsfartygstyper av kommendörkapten R. Thoren 
vissa radiofrågor av docent A. Moberg 
minsvepningsarbetet av kommendör Forshell 

varjämte vissa autentiska filmer från sjökriget anskaffats Olh 

förevisats. 

9. Sällskapet har haft glädjen att under arbetsåret få mot
taga två donationer, vardera om 10,000 kronor, från respektiw 
Eriksbergs Mekaniska Verkstad och Aktiebolaget Bofors. 

10. Inom Sällskapet ha följande förändringar ägt rum : 

Med döden avgått: 

Arbetande ledamöterna Holmgren och vVidmark, 
Korresponderande ledamoten Almqvist. 

Uppflyttals till hedersledamot 

Arbetande ledamoten Nordström. 

Tillkommit: 

U llänclslw hedersledamöter: 

Amiralen Viscount Mountbatten 10f 'Burma. 

H eders ledamäler : 

S latssekreterare Rosen, 
Stalssekreter:are, greve von Schwerin, 
Disponent Vlijkander, 
överbefälhavaren, general Jung. 
Direktör Lundequist, 

Korresponderande ledamöter: 

Marinöverkommissarie \iV.irström, 
Direktör Linden, 
Kanslirådet Gihl, 
Krigsarkivarie Steckzen, 
Chefredaktör Törnkvist, 
Professor Sigurcl Erixon, 
Professor Eli F. Heckscher, 
Professor Högbom" 

För närvaronde utgöres Sällskapet au: 
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Förste hedersledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 st 
Svenska hedersledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 » 

Utländsk hedersledamot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 >> 

Arbetande ledamäler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 ,, 
Svenska korresponderaade ledamöter ....... . 
Utländsk korresponderande ledamot . ... ... .. . 

Tillsanm-mus 219 ledmnöter. 

35 )) 
l » 

11. Den senas t invalde ledamoten intager i Sällskapets 
fortlöpande medlemsmatrikel ordningsnumret 688, rälma t från 
viceamiral Falkengren med ordningsnummer l den 15 nov. 1771. 

Karlskrona den 15 november 1946. 

G. Fogelberg, 

sekreterare. 
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Hälsningsanförande vid Kungl Örlogs= 
mannasällskapets högtidssammanträde 
1946. 

Av Sällskapets hedersledamot och ordförande 
Oreve Ehrens värd. 

Kungl örlogsmannasällsl,apel, vars uppgift är »all följa 
och a rbeta för utvecklingen av sjökrigsvelenskapen i'tvensom aY 
sjöväsendel i allmänhet och därigenom. befrämja fäderneslan _ 
dels nylla», firar i dag 175-flrsm innel av sin tillblivelse. Yi 
hylla m innet av de framsynta sjöofficerare, som togo inili alin· t 
k1rLill, liksom de män vilka vetat föra Sällskapet fram å L unde r 
g:'lngna tider. 

En av de ,an ledningar, som bidragit Lill Sällsk~pe l s heslut 
al l p~t särskilt sätt hög[idli gh{dl a delta års högtidsdag, ~i r ömkau 
~l ll i större ::1ntal, ~in vad vanligen kan ske, :::amla Sillls],apct; 
medlemm ar från när och fjärran. Och när sil :;hl l, h a Yi 
ocJ.;:s ~t an se tt oss kunna inhj ud a represenL1.r1 ler för sla lsmaklcr
na, olika sa1mnanslulningar och enskilda all dell~ga i denna 
s.mnmanl,on1st. 

Jag h~lls.ar Eclct· samtliga v~ilkomna. 

EtL jubileum ger a lltid ankdning Lill s ~tviil en illerblick som 
en bli ck framåt. Då jag här försöker a ll med några ord sam
m anfa lla SällskapeLs verksamhel under g~mgna tider, fäster ja:..; 
mig Ir~i.mst vid den ' 'erks:amhe l Sällskapet under dc första l ~;) 

[u·cn hedrev såsom i viss m~111 utredande organ för m~mga aY 

de frågor, som under senare Lid h ell skulle handlag ts aY an
svariga s tabsorgan, liksom också a ll chefen för sjöfö rsva rscle
parlemen let och fätnaltningen av sjöärendena, sedctmcra ma
rinförvaltningen, vid m ånga tillfällen till Sällskapet n;mi llcr.acl·· 
fragor av stor betydelse. Sålunda h ar Sällslmpil Htlil ularhcL ·t 
s ignalböck er och si gnalföresluifter, exercisr:eglementcn och sj ö-
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"tjäuslgöringsreglem enle för a ll endas t nämna n agr.a slag av 

"dylikt arhelc. 
l\Htuga äro dc initi a liv Sällskapet Lagit för förande av sjö

försvaret fram~ll. Ar 1873 föreslog Sällskapet ef~er Yerl;:slälld 
utrednin g upprä LLande av en sjökrigshögskola och släppte icke, 
troLs .a lt saken d[t ej föranledde n[lgon k m:ls åtgärd, frågan 
utan å terkom Lid efter annan, s lull igen 1894 med et L fullständigt 
ularhela t reglmnenlsförslag för denna skola, som också 1898 

kunde påbörja sin verksamheL 
E ll annal framsynt initia liv Log Sällskapet 1878 genom 

förslag Lill hur handelsflollans ångfar tyg slm lle kunna u tnyttjas 
av öTlogs.floLL.an vid krig, :alltså elt fö-rsta steg på vägen till 
skapandet av v[tr nuvarande hjälpfarlygsorg.anisation. 

Olika andra frågor för krigsbercdsl,apcns höjande har även 
i och genom Sällskapet föt'Ls till si n lösning. Della skedde 
emellertid i en tid, då icke blolt s taber saknades utan också den 
enskilde hade lä ltare än nu a lt överblicka sjöförsvarets hela 
område och då tjänstgöringen var sådan att mycken tid stod 
till huds a lt ägn a il frivilligt arbe le för Ljänslens bästa. 

I över 100 år har Sällskapet u lg ivil Tidskrift i SjöväsendeL 
Härigenom har de lsamma haft dels ell språkrör, vari kunde 
framföras medlemskretsens och andra intresserades ås ikter i 
främst sjöförsvare ls viktigare problem, dels ett organ för alt 
puhlicera den mycket vikti ga del av Sällskapels arbete under 
·de senas te 75 fu·en, som utgöras av dc berättelser i skilda veten
skapsgrenar, vilka varje år av g i vas. I dessa kan forskaren i 
stort se lt finna allt, som berör ifrågavarande gren :av tj änsten; 
nutida krav på sekre tess inom skilda omdtden gö~· dock beldag
llglvi s, att :'lrsherä ll el~erna ibkmd hell eller delvis måst göras 

h emliga. 
Genom all utgiva tävlingsämnen sam t utdela m·edaljer och 

andra, mycket blygsamma priser har S~i llskapet försökt stimu
lera den frivilliga arbetslus ten och forskningen. 

Sällskapet är väl medve lel om a tt dess verksamhet borde 
vidgas och dess önskan är ocks~t a ll på a llt sä tt stödja forsk
ningen på sjökrigsvetenskapens och angränsande områden . 

. Här möta em eller tid i lskilliga s v ~trigheter. En av dessa är a lt 
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det nuförtiden är svårt alt ulan pekuniär ersältnin rr få J'. 
" • • o " 1 ann 

lamphga arbeten fran medlemmar och andra kamrater l' . . .. · •en, 
enskildes ekononu ar som. regel m~ra 31nsträngd än uneler 
gångna Lider och lång, till tjänsterummet bunden tjänstgörin"'>
tid bidrager icke att öka kiirleken till det fria forskningsarl~~'le 
för framtiden: som främst bör ligga delta sällskap om h j ärla t. 
De två donatJOner Sällslwpel under det gångna året El lt 111 ,)1 .. 
taga möjliggöra, ehuru i mycket begränsad omfattning, S;iJl
skapets avsikt att i möjligaste mån söka bidraga till denna 
forskning såväl g,enom fortsatt arbete m ed årsberättelser, fiin·
drag o dyl som genom alt med ökade honorar ersiilla dem 
vilka genom artiklar och dylikt i tidskriften vill arbeta fö 1: 

»utvecklingen av sjökrigsvelenskapen ävensom av sjöväsendet i 
allmänhet». Därnäst vore det emellertid Sällskapels önskan a t t 
å~·ligen kunna utdela ett Kungl örlogsmannasällskapets stipen
dmm för forskning utomlands. 

Genom studiet av hur äldre generationers män, under ofta 
brydsamma omständigheter, med kärlek arbetade för sill vapen. 
skola vi hämta kraft till fortsatt arbete. Men stundens a rbete 
skall fhmst ägnas framtiden. 

Minnesteckningar. 
Upplästa av sekreteraren på Kungl örlogsmannasällskapets hög

tidsdag den 15 november 1946. 

De ledamöter, som unrler del .tilländalupna arbetsåret läm
nat Sällskapets krets och vilkas minne Kungl örlogsmannasäll
skapet på sin högtidsdag enligt gammal hävd önskar giva en 
hedersbetygelse, äro: 

Kommendören Björn F:son Holmgren' 
P.wfessor emeritus Ernst Bernhard Almquist 
öv,ersten Fredrik Olof Widmark. 

Minnesteckningen över avlidne ledamoten vVidmark, SOII1.! 

icke hunnit färdigställas till högtidssammanträdet, kommer att 
inflyta i tidskriften i ett följande häfte. 

G 55-

Björn Holmgren:=•) 

F d kommendören Björn Frithiofsson Holmgren avled i 
Karlskrona den 10 februari 1946. Han var född i Västra Ny 
socken i Östergötland elen 28 juni 1872. Föräldrar vmo pro
fessorn i fysiolog i vid Upsala universitet, med. doktorn Frithiof 
Holmgren och Ann-1VIargret Tersmeden, författarinna och en 
av den kvinnliga rösträttsrörelsens pioniärer. 

Båda föräldrarna voro rikt begåvade och framstående män
niskor med utpräglade litterära anlag. Delande sin makes 
frisinnade tänkesätt intresserade sig Ann-lVIargr-et Holmgren 
för föreningen Verdandis strävanden. Hon redigerade i flera 
år Verdandis Småskrifter och skrev själv flera sådana, bland 
annat biografier över sina välmer Björnsljerne Bj6rnsson, Ellen 
Key och Arthur Hazelius. 

I det hus vid Islandsbron i Upsala, som studenthumorn 
döpt till vershusel, bodde under Björn Holmgrens tidigaste 
ungdom, förutom familjen Holmgren, professor Carl Rupert 
Nyblom, en av de 18 i Svenska akademien, båda fäderna kända 
som uppskatLade skalder. 

Det var i denna omgivning i hemmet med de öppna döil·
rarna, skildrad av systern Greta Holmgren, som Björn Holm
gren växte upp och tog intryck även sedan han blev antagen 
som kadett vid sjökrigsskolan h 1887. 

Björn Holmgren blev härigenom i tillfälle all fä<rvärva 
kunskaper och utveckla för hans läggning naturliga intressen 
på områden, som i allmänhet icke äro tillgängliga för den i sitt 
yrke hårt bundne sjöofficeren. Detta har säkerligen också 
bidragit till, aH han så småningom kom att överflytta väsent
liga delar av sin livsgä'rning på verksamhetsfält utanför den 
rent sjömilitära banan. 

Efter genomgången sjökrigsskola utnämndes Björn Holm
gren rtill underlöjtnant 1893, befordrades till l6jtnnnt 1896, 

*) Minnesteckningen författad av hedersledamoten Lindeberg. 
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gen omgick sjökrigshögskolan 1898- 1900, blev kaplen år 1H02, 
kommendörrkapten av andra graden 1915, av försl a graden HH8 
och kommendör i marinen år 1923. Fyra år senare gick han 
öYer i reserven. Under dessa 33 år kom hans sjömilitära tj änst
görin g, förutom sjökommenderingar nära nog alla ~trcn 1902-
1919 och en resa med k on etlcn Freja Lill VäsLindien 1895- 189(), 
Iöljd8. av tv[t år i Karlskrona, all omfalla stabstjänst i SLack
holm under år en 1900- 1910 och samtidigt tjänsrt som lärare 
vid sjöhigsskolan 1906- 1910. Mot slutet av 19,10 förflytlades 
han lill Karlskrona örlogss la'Lion, som ha n sedermera tillhörde 
intill pensionsåldern. Dc två sista år en var han chef för u n
d erofficers- och sjömanskårerna, en kommendering, som kom 
a lt intressera honom m ycket. Den kritiska sommaren 1905 var 
h an chef på hjulångaren Sköldmön under expcdirtioner m ed 
konung Oscar, 1909 och 1910 var han sekond på ch efsfaltygel 
Droll. 

Ledamot av örlogsmannasällskapet blev Bjö-rn Hoh11grcn 
[n· 1912, av krigsvetenskapsakademien 1921. Aren 1912- 1921 
var h an redaktöJ· för Tidskrift i SjöväsendeL Under en följ d 
av h va1.· han ordförande i Fiollans skytteförenin g och vice 
ordföra nde i l3lekingc skytleförbund samt direktörssuppl eant i 
FioLLans pensionskassa. 

Ar 1911 bilrädde Björn Holmgren den Tenowska ulred
JJin gcn angående sjö-försvaret och fr tm de sista åren i SLackholm 
Dch några år fra må l var han mycket verksam som sjömililhr 
m edarbelare i SLockholm.' Dagblad och förfaLLad e cLL fl ertal 
broschyrer samt uppsa lser i sjömilitära ämnen i olika publiJ.::a
lion cr. Han före,tog då även flera fö-redragslmneer, bl and 
annal på uppdrag a v Föreningen Sveriges FloHa. F d m dessa 
r esor, som berörde nära nog alla svenska städer, hade ha n 
m ånga rika och intressanta upplevelser. Sålunda hade han. 
för a ll nämna elt exempel, -Lill änme för sitt första föredrag, 
som hölls i fabrikssamhället vid Södcrfors bruk i Uppland, vall 
Blockadfaran. Syftet var att visa hur eU land utan fl olla a v 
en fiende kan avspärras frtm förbindelse med de länder, :av 
vilkas produkter landel är i oundgängligt behov och därigenom 
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bringas till underkastelse. Den fulltaliga publiken, som salt 
i sptind fönä nLan, visade sig h a fa tta t, alt fr ågan gällde blockad 
vid arbclsl\'islcr. På Gefle Lea lcr upplevde han med blekingen 
Fabian Månsson deba ller, som personli gen kom all föra dem 
nära Yarandra. 

När Björn Holmgren år 1910 varaktigt blev Karlskronabo 
var han 38 år gammal. Ganska snar t kom han all som höger 
m an p[t a llvar sysselsäll a sig m ed politiken. Som nämnts hade 
hans intressen r edan nilgm ~~r tidi ga re n ärmat h onom denna 
bana . Åren 1916- 1925 va r han s:'tlunda stadsfullm~iklig .i 
l\ru·lskrona och ledamol a\· drätselkamm aren m m och h~l a 

tiden 1921- 19-!-l Yar han ledam ot av riksdagens andra kamma re. 
Hur skallman ur förs\·ar els synpunkt se på den Lid, under 

vilken Björn Holmgren kom a ll ägna sina intressen ål del 
politi ska arhe lel? De äldre av oss ha alla i minnet händelser 
som incluslri- och konstutställningen i Stockholm {n· 1897, som 
m ed sin friska, ungdomliga anda och sin fe~Lliga arkitekturs 
klang- och jubelfanfarer blev en portal för del n10derna Sv,erige, 
eller unionskrisen sommaren 1905 och allmänna rös trät ten ~ 

införande införande [u· 1909. Del var uneler den tiden , som 
H a rald Hjänw började medarhela i Svenska Dagbladet meJ 
sina artiklar .i storpol i Lil, ens brännande frågor. Han öpptk'lclc 
h är ett fäns ler :'1t världen och seelan 1901 vakade GusLaf SLr ids
herg under m[mga h över all vinddragen från kontinenter och 
Pceaner icke utes tängdes. Della aktgivande på utri-kespol i liken 
hade s in djupa undermening i a ll varna för katastrofer , vilka 
mognade i framliden och som skulle kunna sälla v~n· egen 
Yärnluaft på avgörande prov. 

Den Lidens borgerliga patlicr ivrade nog ganska s tarkt för 
föryngring .aY yårl folks offculliga liv och ur försva rels syn
punkt var del san nolikt ingen lyckli g handling av den höger
m ajoritet, som Y ~u·en 1906 i första kammar•en fällde Karl Staaff 
innan han ännu hunnit mogna för uppgiften som partiledare i 
.ansvarig s,tällning. 
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De onda aningar, alt denna· tidiga frostnatt också skulle 
frysa bort det spirande försvarsintresse, som kunde sp~\ras i 
vissa staaffregeringens ~ttgärder, blcvo besannade. Den föl jande 
perioden fram till 1914 uppfylldes av måhända aHtför personli!:it 
färgade maktstrider mellan Karl Staaff och konservatismens 
dåvarande ledare Arvid Lindman. De drygaste s.tridskos.tna
derna fingo betalas av försvaret, vars förstärkning under det 
pågå ende förspelet till det förs·ta världskriget kom att alldelc-; 
onödigt dragas in i de politiska striderna framför andra po
litiska programpunkter. Inför den mulnande världshorisonten 
krävde visserligen förhållandena en skyndsam föJ·s· tärlming av 
fö,rsvaret, som fick sill uttryck i 1914 års försvarsordning, men 
efter kriget följde 1925 års nedrustning. 

Det första världskrigets genomgripande följder även i as
seende på radikala förfatLningsfö11ändringar berövade snart 
högern besuttenhetens politiska privilegier och ledde till om
bildningen av högern till ett folkparti, för alt på lika villkor 
med andra meningsriktningar söka tävla på valens vädjobana. 
Hur de,t politiska läget förskjutits sedan den tiden känna vi alla. 

Det var under detta skede, ett av nyckelskedena för det 
moderna Sverige då vårt folk väcktes till politiskt medvetande, 
som Björn Holmgren kom att alltmera intressera sig för det 
politiska livet, vilket som: nämnts medförde, att han 1916 tog 
säte i stadsfullmäktige och 1921 i riksdagen. Dc yttre förhål
landena för att göra väsentligme insatser för sjöförsvaret eller 
försvaret Ö•verhuvud taget voro som synes icke så stora. Kän t 
är emellentid, alt han i många avseenden kom att göra en 
uppskattad insats i riksdagsarbetet, icke minst för sjöförsvaret 
ävensom i personlig samverkan mdlan olika parter och som 
hjälpare M enskilda pensionssökande. De uppgifter som mötte 
honom i stats- och bankoutskottet liksom uppdraget som_ ord 
förande i sta:tsrevisionen inresserade honom mycket. 

Det kan förefalla S·vårförklarligt, att så pass många av våra 
sjöofficeraJ"e i äldre tider varit framslående botanister. För -
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utom att naturahushållningen mången gäng tvingade sjöoffi
ceren, liksom larrtofficeren, till försörjning av jordbruket, 
fanns för sjöofficerens del en annan förklaring till intresset för 
biologiska vetenskaper. Della gä1lde särskilt rasförädlingen, 
med främst tanke på eken, som_ då var det främsta byggnads 
materialet för våra fartyg. Det finnas till exempel författ
ningar om ek- och tallskogens anläggande, härstammande från 
år 1749 och utfärdade av Kungl Amiralitets kollegium, son1 
röja en ännu i dag oövertr.äffad kunskap i dessa ämnen och 
generalamiralen Carl August Ehrensvärd var på sin tid en aY 
vårt lanels främste p ~t jordbrukets, särskilt på lantbruksforsk
ningens område. 

Björn Holmgren blev en av v~u· tids främsta amatörbo.ta
nister. Härom vittnar hans verk om Blekinges flora, som inne
bär en fullsländig och värdefull inventering av fyndorter fö:r 
högre växter jämte värdefulla litteraturförteckningar. I många 
fall kom Björn Holmgren ocks:i aU inom våra skeppsvarv, 
främst örlogsvarvet i Karlskrona, göra intressanta fynd av för 
våra trakter sällsynta växter, härstammande från frön, som 
kommit att medfölja våra fartyg, då de återvände från expe
ditioner till främmande världsdeiar. Som korresponderande 
botanist nedlade han också ett betydande och förtjänstfullt 
arbete. Han var bland annat hedersledamot av Blekingska 
nationen vid Lunds universitet. Hans insatser för Blekinge län 
Dch Karlskrona på dessa områden gladde honom mycket. Han 
var varmt fästad vid länet och staden. 

Det finnes en annan sida av Björn Holmgrens liv, som man 
gärna stannar vid, där han kom att göm mycket stora insatser 
under de 36 år, som han bodde i Karlskrona. J ag tänker på 
hans verksamhet i ordens- och föreningslivet ·och överhuvud 
taget i all sällskaplig samvaro. 

Det finnes ett uttryck, som_ ofta i bästa välmening användes 
{)m en människa. Man säger, att hon är glad och god. För 
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den, som icke har utpräglat sinne föc1· ordens- och fören in gs
väsendet, har uttrycket glad och god ofta fålt en väl ytlig kl ang, 
som enbart för tanken tillbaka till det yttre, vad som enbarL 
synes och höres, då man icke förs,tår de djupare inre samhanden 

Bakom Björn Holmgrens intresse för förenings- och ordcm
livet Utg nämligen hans intresse för ideer och människor och 
sådana dessa framträdde i 1ivcl. Det var elt uttryck för m~lll"
sidighet i hans personlighet, som hår fick starka urtlopp. Ha~s 
förmåga till anpassning till olika mngivningar likaväl som till 
aktiva insatser gjorde, att han överallt i ordens- eller förenings
livet fann genklang och i regel kom att inlaga en ledan de 
ställning. Kunde man analysera och värdesL1Ha vad han därvid 
uträttat skulle det säkert visat sig, att detta inneb~ir n ~t"ol . . o 
ganska vllcligt och väsentligt i hans levnadsgilrning, liksom all 
detta arbete bidragit till att berika hans egen personligheL 
För flyttarstaden Karlskrona har han i dvlika :avseenden icke 
mimt i det gästfria hemmet, betyll mycl~ct för många, ja fö r 
hela familjer. 

Sil kom han genom denn~ utveckling att för många hli den 
tålige och gode rådgivaren och stödjaren. Den som ocksll liirdc 
känna allvaret i Björn Holmgrens livsuppfattning tiiul\le ocksö. 
på honom som en god och glad människa. Men då tänkte m an 
på den anda av godhet och kulturell förfining, som vilade över 
honom och som var så starkt rotad. Den var så bliven elt med 
hans väsen, att den aldrig vacklade. 

Björn Holmgren ingick år 1896 äktenskap med Elsa Ham
stedt, död 1933, doiler av direktör Waldemar Rnmstedt och 
Hilma Ekenström. Hans närmaste efterlevande äro sonen 
Björn, ö'ver,läkare vid Pro Patria, förste marinläkare i reserven 
samt döttrarna f]sa, gift Habenicht, och Anne-Margre~he, gift 
Nathanson. 
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Ernst Bernhard Almqvist:=•) 

Professorn emeritus vid karolinska inslitulel Emsl Bern
hard Almqvist avled i Stockholm den 16 sisLlidne maj vid nära 
94 års ålder. Född den 10 augusti 1852 i Skogs-Tibble Upsala 
län, där fadern var prost och kyrkoherde, tillhörde Almqvist en 
gammal lärdomssläkt slamm,ande från Almunge socken i Upp
land, som inskrivit många namn i den svenska naturforsk
ningens och ecklesiastikens annaler. 

Begåvad med skarp iaktlagelsefönnåga parad med speku
lativ läggning fängslades Almqvist tidigt av före~eelserna inom 
den organiska naturvärlden, idkade biologiska studier över 
högre växler och slog i Upsala in på den medicinska banan. 
Trogen sina botaniska intressen tjänstgjorde han någon Lid som 
amanuens vid farmakologiska institutionen, men ett rikare fält 
för hans forskarlöver öppnade sig, då han, ännu endast medicine 
kandidat, i egenskap av skeppsläl<are fick medfölja ångfartyget 
Vega under A. E. Nordenskiölds forskningsfärd kring Asien 
1878- 1880, öppnade sig ett rikare fält för vetenskaplig id bland 
lavvegetationerna på Sibiriens tundror och Bellringshavets 
stränder. Resnitalen av här bedrivna undersökningar ha seder
mera publicerats i velenskapliga tidskrifter. 

Efter i Upsala avlagda examina och vunnen med. doktors
grad tjänstgjorde Almqvist under oktober 1880'----december 1881 
som amanuens och underläkare vid Serafimerlasarettet, blev 
sundhetsinspektör i Stockholm i februari 1882 och stadsläkare i 
Göteborg samma år i november. För de plikter Almqvist iklädde 
sig som väktare över hä,lsovården i rikets andra stad speciali
serade han sig inom de nya forskningsfält medicinen vid denna 
tidpunkt lade under sin spira och studerade bakteriologi och 
farsotsetiologi bl a hos Pasteur och Robert Koch och vidgade, 
ytterligare kunskaper och erfarenhet hos Naegcli i Mimchen och 
Cohnheim i Leipzig. 

*) :Minnesteckningen författad av ledamoten O. T. Hult. 
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l\1en biologen och botanikern Almqvist nöjde sig ingalunda 
med laboratoriets begr,änsade miljö, han ville ul i naturen för 
alt komma smittsjukdomarna in på ~ivet, göra sina iakttagelser 
över epidemiernas gång, deras spridningssätt och orsakerna till 
deras upphörande samt deras beroende av årstider och väderlek 
m. m. Och även historien tog han härvid till hjälp i kyrko
arkivens dödböcker samt äldre statisti ska och topografiska ar
beten, som ge upplysningar om flydda tiders farsoter och smitt
sjukdomar. När han år 1891 tillträtt professuren i a llmiin 
hälsovårdslära vid karolinska institutet och därigenom sattes i 
tillfälle att utföra mem djupgående foslmingar bl a över tyfus-, 
kolera- och dysenleribakterier, inriktade han sig särskilt p:.t 
·deras biologi utanför människaorganismen och !har därvid gj ort 
märkliga observationer. Bl a står han för den viktiga upp
täckten alt kolerasmillan huvudsakligen följer vattenvägarna. 
vilket fynd oriktigt tillskrivits Koch. 

Almqvist var en entusiastisk beundraPe av Linne och har 
tagit djupa intryck från den store biologens fascinerande upp
slag röpnde smittsjukdomarnas etiologi. Ingen torde heller ha 
trängt djupare in i Linnes sätt att studera dessa sjukdomar (se 
A :s arbete >> Om Linne som hygieniker, Hygiea Festband 1908). 

Almqvist var ytterst originell både som människa och 
forskare. >>De för tillfället allmänt bearbetade ideerna hava 
mindre sysselsatt honom>>, skriver en person som stått honom 
nära i livet, >>han har i regel fullfölj t sina egna uppslag med 
egna metoder, och det gemensamma föremålet för hans olik
artade forskningar har så gott som alltid varit livet, ej energin >>. 
En gammaldags lärd alltså, för vilket intet mänskligt var främ
mande, en forskartyp som tillhör det förgångna, innan ännu 

~specialiseringen salt sin stämpel på tiden och människorna. 
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Årsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigs== 
historia 1946. 

Avgiven av ledamoten Henning. 

Föreliggande del av år~berättelsen omfattar en redogörelse 
för Bikiniförsöken jämte synpunkter på atombombens infly
tande på sjökrigföringen. 

Det måste understrykas att tillgängliga uppgifter angående 
.atombombens egenskaper och verkan ännu på åtskilliga punkter 
äro alltför ofullständiga och i vissa fall även osäkra, för att 
några definitiva slutsatser rörande dess inflytande på sjökrig
föringen och sjökrigsmaterieLen skola kunna dragas. Förutom 
·en redogörelse för huvuddragen av vad som hittills bekantgjorts 
Törande atombomben kan här sålunda endast framläggas vissa 
synpunkler på problemet sådant det i dagens läge ler sig -
allt i den mån så kan ske i en öppen redogörelse. 

Redogörelse för Bikiniförsöken samt synpunkter på atom~ 
bombens inflytande på sjökrigföringen. 

Den 6 augusti 1945 fälldes från eU amerikanskt flygplan en 
atombomb mot den japanska staden Hiroshima. Den 9 augusti 
fälldes en andra bmnb mot Nagasaki och några dagar senare 
kapitulerade Japan. De b~tda atombomberna kommo sålunda 

.. alt markera slutet på kriget i fjärran östern på ett lika drama
tiskt sätt som några år tidigare anfallet mot Pearl Harbor hade 
markerat dess början. 

Aven om skadegörelsen i de båda städerna var ytterst om
fattande, var elen icke av någon avgörande betydelse för den 
japanska motståndskraften. I själva verket var denna vid 
tidpunl<ten ifråga redan bruten genom det dubbla trycket av en 
fullständig avspärrning till sjöss och en allt intensivare luft-
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krigföring mot hemorten. I det la läge erbjödo alomhomhan
fallen en icke minst ur inrikespolitisk synpunkt gynnsam förc
vändning för den oundvikliga kapitulationen. 

Det nya vapnets framträdande fö,rorsakade en ocrhörd 
sens.alion ö,ver hela världen och följdes av en mängd mer ell('r 
mindre fantasifulla spekulationer om atombombens inflytande 
på framtida krigföring. Sedan numera erfarenhelerna fran 
Japan hunnit hembetas och sedan resullaten från Bikiniförsö
ken blivit i sina stora drag kända, lumna åtskilliga :av dessa 
spekulationer avföras från dagordningen och det har hlh iL 
möjligt alt åtminstone tillnärmelsevis inplaoera atombomhen 
på dess plats bland krigets vapen. 

Det har uppgivits alt Hiroshimabombens verkan skulle 
motsvara verkan av en laddning om närmare 20,000 ton Lrolyl. 
Siffran kan visserligen ge en ungefärlig uppfattning om. bom
bens energiutveckling, men i själva verket är någon di rek t 
jämförelse mellan en atombomb och en trotylladdad bomb 
knappast möjlig beroende på sprängningsförloppens helt olik
artade karaktär. Vid traditionella sprängämnen är det tryck
verkan,' som till alldeles övervägande del förorsakar skadegö
relse. Vid atombombsprängning åter har man alt räkna m.ecl 
tre olika verlmingsformer, nämligen tryckverkan, värmeverkan 
samt sist men icke minst den radioaktiva strålningen (neutron 
och gammastrålning). Vilken av dessa verkningsformer, som i 
ett visst fall är den mest effektiva, kommer till slor del alt hli 
heroende av målets art. Förenklat skulle man !kunna lilma 
atomhmnben vid en kombinerad min- och brandbomb, som 
samtidigt utsänder radioal<tiv strålning. I avseende på verk
ningsradien har utvecklingen tagit elt språng från kvarters 
bomben till vad man vore frestad att kalla >> stadshonilicn >>. 

De oerhörda skador och förluster av människoliv, som ~iro 
att viinta vid ett atom])ombkrig har föranlett strävanden att pil. 
en eller annan väg förhindra atombombens anviindning fö r 
krigsbruk. Möjligheterna att genom en internationell överens
kommelse nå detta mål synes dock å tminstone för närvarande 
vara mycket små. Ingen makt, som har mö,jlighet att tillved~a 
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atombomber, torde frivilligt avstå från elt så ytterst effektiYt 
vapen - i varje fall icke ulan en 100 °/o-ig garanti för att alla 
andra makter också avstå därifrån. En fullt tillförlitlig kontroll 
häröver kan dock knappast skapas. Ä ven om det ingalunda är 
uteslutet, alt b·ig även i framtiden i vissa fall komma att föras 
utan atomvapen, kommer dock atombombhotet all siilla sin 
prägel även på s ~t dana krig. Varje lands krigsmakt och ciYil
försvar måste hädanefter vara organiserad och utrustad med 
h änsyn till sådana vapen. 

En jämförelse med stridsgaser, som efter första världskriget 
tillmältes så slor betydelse, ligger här nära till hands. Att gas 
sedan icke kom till användning berodde emellertid säkerligen 
till övervägande del på alt gaskriget p g a motmedlens full
komning blivit mer eller mindre ineffektivt. Något motsvarande 
fö,rhållande gäller åtminstone f n icke beträffande atombomben. 

Såvitt man vet kiinner f n endast Förenl::.c'l Staterna, Stor
brilannicn och Kanada atonmombtill verkningens hemligheL 
sakkunskapen är emellertid enig om alt även andra kinder inom 
kort tid komma att lösa problemet och det torde s ~tlunda ej 
dröja länge, innan åtminstone stormakterna äro igång med 
tillverkningen. I vilken utsträckning även mindre nationer 
kunna bli i sHmd alt skaffa sig atombomben blir heroende av 
deras elwnomiska och industriella resurser samt av tillgången 
på erforderliga råvaror. 

De hittills sprängda atonilionilierna ha alla varit av ungefiir 
samma storleksordning. Vid Bikinif6rsöken mwiindes s~thmda 
bomber av s k Nag,asakityp. Rykten om att Förenta Stalcrna 
redan skulle disponera bon-iber av betydligt kraftigare typ h a 
officiellt dementera ts, vilket givetvis icl<e utesluter alt a tom
bomher med större effekt kunna komma att konstrueras. Om 
ökningen i effekt h åller sig inom rimliga gränser, vilket aY 
vissa skäl synes sannolikt, torde dock dc problem, som möta vid 
försvaret gentemot en sådan bomb, bli i princip desamma, som 
när det gäller en bomb :av Nagasakityp. 

Det är i della sammanhang av elt visst intresse alt konsta
tera, alt atombomber med mindre verkan än de hittills fram-
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ställda knappast torde kunna ifrågakomma. I varje bomb m:'tste 
nämligen ingå en viss minimikvantitet av det verksamma 'ämnet 
(hittills uran eller plutonium) och det är troligt att de ameri
kanska bombernas laddningar icke mycl,et överstiga denna 
kvantitet. 

Huru och i vilken omfattning kunna atombomber väntas bliva an: 
vända speciellt inom sjökriget? 

Av tekniska skäl kunna atombomber åtminstone f n endast 
framställas i ett relativt .andra vapen mycket begränsat antal 
samt därjämte till mycket höga kostnader. Med hänsyn här till 
kan man utgå fån att dc endast komma att insättas mot sär
skilt betydelsefulla mål och dessutom endast under sft gynn
samma omständigheter att .avsedd verkan med slö,rsta möjliga 
grad av säkerhet uppnås. 

Atombombens vidsträckta Yerkningsområde och dess förut 
nämnda speciella verkningsformer utnyttjas mest effektivt vid 
anfall mot ylmål och särskilt då mot befolkningscentra, stora 
industrianläggningar o dyl. Gentemot sådana mål kOllliTler ock
så den' otvivelaktigt mycket stora moraliska effekten bäst till 
sin rätt. Mindre sannolika äro anfall mot punktmål, eftersom 
bombens fulla verkan mot sådana mål icke kommer att ratio
nellt utnyttjas. Säkerhet för att bomben når avsedd verkan 
vinnes lättare mot stillaliggande mål än mot rörliga. Atom
bomben är sålunda i princip betydligt mera lämpad för stra
tegisk bombning än för taktiskt bruk, för vilket sistnämnda 
i-indamål bomber av vanlig typ kunna vara att föredraga. Det 
kommer sålunda otvivelaktigt att bli hemorten, som till stor del 
får bära atombombkrigets tunga, och påfrestningarna i anslut
ning härtill på hemmafrontens motståndskraft bli säkerligen 
stora. 

Den skadegörelse och de förluster i människoliv, som kan 
åstadkommas med atombomber, kan vid tillräcklig kraflinsals 
ernås även genom anfall med vanliga bomber. Den Yäscntliga 
skillnaden ligger i alt skadorna med hjälp av atomtbomher 
kunna åstadkomm as sfi avsevärt mycket snabbare. Krigets 
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rytm kommer med andra ord att, framför allt när det gäller 
hemortshekämpning, bli vida hastigare än vad tidigare varit 
fallet. Därav följer hl a ökade svårigheter alt bemästra av 
luftkrigföringen förorsakade stömingar. Så långt sig göra låter 
måste därför stridskrafterna frigöras från beroende av hemorten . 

lVIedan anfall mot sådana typiska punktmål som enstaJ.::a 
fartyg fr:amstå såsom mindre troliga, utg6ra anhopningar av 
fartyg - i baserna eller till sjöss- redan mera sannolika m ftl. 
Genom en lämplig spridning av fartygen böra emellertid sådana 
fartygsanhopningar kunna undvikas. Spridningen, som kom
mer att behandlas närmare i ett annat sammanhang, utgör på 
det hela taget det kanske mest betydelsefulla passiva motmedlet 
mot atombombanfalL I princip hör en sådan spridning efter
strävas att en bomb icke kan sätta mer än ett fartyg ur strid
bart skick. Genom :att på detta sätt verkan av den enskilda 
bomben nedbringas, minskas också indirekt sannolikheten för 
att anfall på det hela taget kommer att utföras. 

A ven om sålunda i nuvarande läge atombomllanfall mot 
enstaka fartyg synas mindre sannolika och även om anhop
ningar av fartyg kunna undvikas är dänned icke sagt att ej 
atombomber komma att utnyttjas i sjökriget, i en framtid 
kanske t o m i betydande omfattning. Dels måste n1:an räkna 
med att atombomher kunna komma .att framställas i större 
skala än den, som nu kan bedömas sannolik, varvid en mindre 
restrikliv användning blir möjlig, dels kunna under ett krig 
sådana lägen uppstå att endera parten finner det nödvändigt 
att sätta in sitt atombombvapen mot motståndarens sjöstrids
krafter, även om bomberna härigenom icke utnyttjas p ~t mest 
rationella sätt. Det är nödvändigt att vara beredd p~\ sådana 
anfall och att vidtaga alla de åtgärder av teknisk ooh taktisk 
art, som äro lämpliga för att reducera deras verkningar. Själva 
frånvaron av dylika åtgärder skulle öka sannolikheten f6r anfall. 

Det sagda gäller företrädesvis de värdefullare stridsfartygen. 
Direkta anfall mot småfartyg av olika slag äro hell osannolika. 
Det förhållande att mindre .atombomber än de nuvarande enligt 
ovan knappast kunna komma ifråga medför att atombomben 
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även i en framlid kan beräknas bliYa helt överkvalificerad fö r 
anfall mot sådana fartyg, under förutsättning aLL dc icke upp
träda i täta koncenlratione1·. 

Den tekniska utvecklingen, särskilt beträffande IlygntpneL 
och andra fjärnerkande vapen har redan tidigare medför t at t 

fördelarna med en överraskande krigsöppning alltmera vuxit. 
Det-La förhållande har ytterligare accentuerals genom tillkomsten 

av atombomben med dess förmåga att snabbt :lstadkomma 

mycket omfattande skador just mol sådana mål, som i första 
hand kunna väntas bli utsatta för överraskande anfall niunJ jo·c11 ' b 

a dminslraliva och militära centra, krigsviktiga industrianlii cro_ 
L1 t'l t'l 

ningar, befolknings- och lmmmunikalionscentra m m. Vid an -

fall mot en oförberedd makt har den anfallande dessutom al h 
möjligheter att välja eLL anfallssätt och -tidpunkt, som ger bäsl't 

utbyte av bomberna, samidigt som riskerna för att vissa bomher 

p g a motverkan ej skola nå sina m~tl reduceras till el t minim um. 
Ur rent militär synpunkt talar sålunda mycket för nlt ett fram

tida krig kan komma alt öppnas med ett plötsligt anfall , vi d 
vilket atombomber spela ca viktig roll. Hänsyn h ~irlill m ~hl {~ 

lagas såväl vid utformning av krigsnJaklens fredsorganisati 0•1 
som vid planläggning av mobiliseringsförfarandeL K~·av m ås l(' 

resas på hög beredskap, spridning av icke bombsäkra anlägg

ningar och fördel, snabb och descentraliserad mobilisering m m. 

l diskussionen om alonllbom.ben har hävdats all dess ti ll 
komst skulle gynna smftslaterna genom att ge dessa möjligheter 
alt tillfoga även en stormakt verkligt kil1mbara slag. Ä ven för 

den i luften markerat underlägsne är det icke omöjligt att vid 

gynnsamma tillfällen föra fram .anfall mot fiendens territorium . 
Vnder den mindre sannolika förutsättningen alt endast den 

anfallne disponerar atombomher hnr han .givetvis därigenom 

€n trumf på hand. Äga däremot båda parterna tillgång till 
vapnet i ungefärlig relation till deras militära styrka i övrigt 

synes det enligt all erfarenhet föga ~;annolikt all stormakten 
avhåller si.g från ett anfall enbart med hänsyn till risken för a ll 

själv lida vissa skador. Ej heller kan småstalen räkna med aH 
vinna någr::t avgörande re<;ultat genom att anfalla molsl ~mdo.-
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1·ens hemort. Trots att atombomben, som tidigare nämnts, i. 

princip är främst lämpad för anfall mot hemorten talar åt

skilligt för att småsialen i delta fall till avsevärd del hör ut

nyttja sina bomher för taktiskt bruk. Härigenom kan en viss 
fördröjning av anfallsoperationerna påräknas, vilket medför en 

tidsvinst, som kan vara av stort värde t ex om småstaten kan 

emotse stöd från tredje part. Man kan f ö icke bortse från 
möjligheten att den anfallande stormakten avstår fr ån att ut

nyllja atombomber i fönissning om aU kmma genomdriva sin 

vilj a den fö rutan. Det kan i ett sådant läge ej anses uteslutet, 

aLt den anfa llne med hänsyn till världsopinionen och inför 

hotet om repressalier kan tvingas att handla på samma sätt. 
Det närmast till hands liggande sättet att föra fram atom

bomher till a vsedda mål är med hjälp av flygplan. Även om 

Yiklen av i bomb·en ingående uran eller plutonium är ganska 
ringa, är bomhen i sin helhet enligt samslämm.iga uppgifter av 
betydande storlek och vikt. Endast mycket stora bombflygplan 

kunna sålunda transportera den, åtminstone p~t nuvarande ut
veek lingsstadi mu. 

En annan metod att föra fram atombomber är utnyttjande 
av fjärrstyrda raketer eller liknande. Ej minst för den i luften 

underlägsne kan denna metod tänkas bli av stor betydelse. För 
a l t undvika slöseri med de dyrbara svårersättliga bomberna 

m åste dock mketerna dessförinnan givas en precision avsevärt 
:större än va d f n torde kunna åstadkommas - en utveckling 
som ingalunda synes osannolik. För anfall mot små och lätl

rörliga mål såsom fartyg, liksom på det hela taget fö'l· taktiskt 

bruk, ha emellertid flygplan tills vidare avgjorda företräden 
framför raketer. 

En tänkbar tredje metod, som tilldragit sig viss uppmärk
samhet i Förent a Staterna, går ut på att i fredstid smuggla in 

honiber i det presumtiva fiendelandet för att sedan spränga 

dem i samhand n1.ed krigsöppningen. Redan att hit för bit 

smuggla in och d~irefter montera så komplicerade och stora 

vapen som atombomber, torde vara fören:at med ej obetydliga 
svårigheter. Härtill kommer alt bomhen för att effektivt ut-
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nyttjas bör delonera på ett par hundra meters höjd, dit den 
alltsf1 på ett eller annat sätt måste skjutas upp. A v kmslz c 
större betydelse är emellertid riskerna för att del omfallandc 
förberedelsearbetet kan bli röjt. Sker så på någon enda punkt 
har den anfallande därigenom visat sina kort och går miste 0111 

det viktiga överraskningsmomentet. Givetvis bör man h a_ 
ögonen öppna för att sabotageverksamhet av denna typ k a11 
ifrågakomma, men å andra sidan behöver sannolikheten härför 
knappast bedömas som särskilt stor. 

Vissa erfarenheter från anfallen mot Japan. 

Erfarenhelerna från dc båda anfallen mot Japan är ur 
sjökrigföringens synpunk t av intresse främst med hänsyn l i l! 
baseringsförhållanden och anläggningar i land. Om dessa er
farenheter finnes redan en ganska omfattande litteratur, varför 
här endast skall nämnas några synpunkter. 

Att skadegörelsen i Hiroshima och Nagasaki blev av en så 
väldig omfattning måste delvis tillskrivas den japanska bebyg
gelsens ringa motståndskraft både mot tryck- och värmeverkan. 
Gentemot stadsbebyggelse av västerländsk typ hade verknings 
området säkerligen blivit ej obetydligt mindre. Enligt en av 
Försvarels Forskningsanstalt gjord beräkning, som avser sådan 
bebyggelse, skulle sålunda svagare byggnader raseras och andra 
byggnader svårt skadas inom en radie av 600-1 ,000 nt från 
bombcentrum, medan lättantändliga byggnader skulle antändas 
inom avstånd upp till 2,000 m från bombcentrum. 

Enligt samstämmiga uppgifter visade det sig i Japan al l 
skyddsrum besitta en motståndsförmåga, som måste betraktas 
som ganska anmärkningsvärd. Det föreligger därfö·r god:t 
möjligheter att reducera verkan av atombombanfall mot en 
örlogsbas genom att födägga fartyg, vikliga verkstäder, förråd 
m m till kraftiga skyddsrum, helst insprängda i berg. Dessa 
åtgärder äro f ö åtminstone för en stat i Sveriges läge, ofr·ån
komliga redan med hänsyn till faran för >>vanliga» luftanfall. 
Befintliga bergskyddsrum, som äro konstruerade för att vara 
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fullträffsäkra .gentemot vanliga homber, torde i dc flesta fall 
vara effektiva även mot atombomber. I vissa fall Jmnna dock 
särskilda åtgärder bli erforderliga t ex för alt hereda fullguLL 
skydd mot den radioaktiva strålningen. 

En annan iakttagelse av intresse är att höjdstriickningar, 
}mllar o dyl ha en betydande förmåga all avski.inna atom
bombens verkningar. Genom att på läntpligt sält utnyttja 
terrängen finns sålunda möjlighet alt bereda visst skydd såväl 
för landanläggningar som icke minst för fartyg förlagda i 
skärgård med ej alltför låga öar. 

Bikiniförsöken samt erfarenheter från dessa. 

Resullaten av :atombmnbanfallen mot Japan och av den 
tidigare utförda försökssprängningen i Ne\Y :VIexico hinmade 
icke tiliräckligt underlag för bedömande av en atombomb5 
inverkan på fartygskonstruktioner. Verkan av en sprängning i 
luften kunde väl tillnärmelsevis beräknas, medan däremot 
effekten :av en undervattenssprängning var sv~1rare att förutse_ 
För alt klarlägga frågan beslöt man i Föreula Stalerna att ut
föra ett antal försökssprängningar mot fartygsmåL 

Tre försök avs~1gos utföras och i vart och ett av dessa skulle 
en bomb sprängas, den första i luften över målflottan, den andra 
på ringa djup under vattenytan och den tredje på mycket stort 
djup. 

Av dessa försök ha de båda fö.rsta (Bikiniförsöken) genom
förts under juli månad 1946. Det tredje, som planerats att äga 
rum först under 1947, kommer ev att inställas. 

De uppgifter, som offenlliggjorts rörande verkan av de 
hittills sprängda fem_ bomberna äro i många avseenden ofull
ständiga. De initierade flnakterna - Förenta Stalerna, Stor
brilannien och Kanada - iakttaga av militära och politisl<a skiil 
en ganska avsevärd sekretess beträffande allt som rä<r atom
bomben. Sålunda har angående Bikiniförsöken officiellt m.ed
delats all inga uppgifter komma att offentliggöras rörande de 
exakta avstånden från delonation~punkten till de olika fartygen,. 
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fällningsteknik och sprängningshöjd resp -djup, uppmälta tryck 
,och temperaturer m m samt rörande >>graden av bombexplosio
nens effektivitet>>. Hittills offentliggjorda officiella rapporler 
äro också hållna i tämJigen allmänna ordalag. Genom alt 
sammanställa dessa rapporter med de mångfaldiga iakttagelser 
och uttalanden angående försöken, som varit synliga framför 
allt i den amerikanska pressen, är det dock möjligt all göra sig 
en någorlunda god bild av händelseförlopp och verkningar. 

Bikiniatollen, där de två första atombombförsöken ullördes. 
tillhör Marshallöarna och ligger på lat N 11 °30' och log O 165°20'. 
Den utgöres av en ring av små öar och komllrev, som. omsluta 
en tämligen grund lagun. Inne i lagunen var målflottan för
ankrad vid sprängningarna, medan övriga deltagande fartyg, 
·enligt en noggrant uppgjord plan, höllos under gång på clt 

avstånd från Bikini av 15 km eller mera. 
Såsom chef för ,Joint Army-Navy Task Force One", vilkm 

Slammandragits fö'i· försöken, tjänstgjorde viceamiralen \V. H. P. 
Bland y. 

M~lflottan utgjordes vid 1båda försöken av i slorl sett sam
ma fartyg till ett samm:anlagt antal av omkring ~0. De Yik ti
gaste fartygen voro följande: 

Slagskepp: Arkansas (19'11) 26,000 ton 
New York (1912) 27,000 ton 
Nevada (19'14) 29,000 ton 
Pennsylvania (1915) 33,100 Lon 

H angarf ar! y g: 

Kryssare: 

Jagare: 

Nagato (Japan) (1919) 32,700 ton 

Samtoga (1925) 33,000 ton 
Independence (1942) 12,000 Lon 

Pensacola } 
S l L l C

. (1929) 9,100 ton 
a t a ze 1ty 

Prinz Eugen (Tyskland) (1938) 10,000 ton 
Sakawa (Japan) (1942) 6,000 ton 

N å got me1· än ett dussin amerikanska en
heter, alla ilyggda under åren 1935-1939 
och med ett deplacement av c:a 1,500 ton. 

Ubålor: 
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Alla arnerikaaska enheter av olika typer-
byggda åren 1937-19'12 och med elt de
placement av c:a 1,500 ton. Av ubåtarna 
voro vid försöken en del fö,rankrade i 
ytläge och andra på visst djup under 
vallenytan. 

I övrigt ingingo i målflottan elt stort antal landstignings
farkoster, av olika typer, transportfartyg (attack transports) 
samt vidare en flytdocka av betong, någm pråmar (bl ,a a\' 

betong) m m. 
För alt utröna atombombens verkan mot militär materiel 

av olika typer voro på farlygens d~ick utplacerade slora mängder 
av vapen och ammunition av olika slag, flygplan, stridsvagnar, 
lastbilar, radio- och ekoradiomateriel, beklädnad, proviant m m. 
Della är av intresse även ur synpunken att risken f6r eldsvådor 
omhmd härigenom avsevärt ökades. 

Getter, grisar och möss voro utplacerade på olika ställen i 
fartygen för alt faslsläHa bombens verkan mot levande varelser. 

För att i detalj kunna följa explosionsförloppet och konsh
lera bombens verkan i olika avseenden hade en utomordentligt 
omfattande velenslwplig organisation skapats. Mängder av 
instrument av olika slag f6r mälning av tryck, temperatur, 
strålning, vågbildning m m hade utplacerats såväl på de olika 
målfartygen som i land på atollens öar och i bemannade eller 
radiokontrollerade flygplan, som under sprängniagama uppe
höila sig över eller i närheten av f6rsöksområdet. 

En uppfattning om hela organisationens verkligt ameri
kanska dimensioner filr man av uppgifterna att över 40,000 man 
varit engagerade samt att kostnaderna beräknas till 90 milj 
dollars oavsett Yärdet av sänkta ocb förstörda fartyg. 

Målflottans ankarordning var uppgjord helt och hållet med 
hänsyn till försökstekniska krav och motsvarade p å intet sätt 
vare sig en stridsgruppering till sjöss eller en krigsm.ässig f6r
läggning till en operationsbas. I själva verket lågo de olika 
enheterna särskilt i ankarordningens centrum på ytterst korta 
avstånd från varandra. Inom ett område, där under krigs--
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mässiga förhållanden ett fartyg skulle ha uppehållit sig, l ag1~ 
sålunda vid fä>rsöken ej mindre än ett tjugotal. 

Vid bedömande av försöksresultaten måste hänsyn ocksa 
tagas till att m{tlfarlygen givetvis voro obemannade. Uppkom
mande mindre läckor, som under verkliga förhållanden hade 
kunnat behärskas av fartygens länsanordningar och skydds
personal, kunde vid försöken medföra att fartyg långsamt vaL
lenfvlldes och så småningom gingo till botten. På molsvarande 
sätt iunde mindre eldsvådor få tillfälle alt ostört sprida sig or h 
;..) stadkomma stora skador. 

Första försöket. 

Det första försöket ~lgde rum den l juli och avsåg spräng
ning i luften över målfartygen. Bomben fälldes från ett flyg
plan typ 13-29. 

Målflottans exakta ankarordning är icke känd, men far
Lygen torde ha legat ungefärligen på det sätt som_ framgår av 
fig. Cirkelns radie torde uppgå till 4,000 m eller något mera. 
Såson: av figuren framgår voro de slä>rre fartygen i stort sell 
koncentrerade mot centrum medan övriga fartyg voro föd:agda 
i mer eller mindre radiella linjer. Som riktpunkt tjänstgjord e 
det gamla slagskeppet Nevada, vilket målals i en bjärt röd 
orange färg. 

Fällningshöjden torde ha uppgått till närmare 10,000 m, 
vilket uppgivits såsom den lägsta höjd, som kan utnyttjas med 
hänsyn till flygplanets säkerhet. Sprängningshöjden torde h a 
varit omkring 100- 200 IJ.11, och bombens falltid omkring 45 sek. 

Rombfällningen i:igde rum under gynnsamma yttre förhål
landen och föregicks av ytterst omfattande meteorologisb l 
observationer. Efter tre försöksanlopp fälldes bomben vi d 
fjärde ÖYcrflygningen. Sprängningen ägde rum på avseeld höjd , 
men på rätt betydligt avstånd från den avsedda träffpunkten . 
Om felets storlek finnas åtskilliga uppgifter; enligt en käll a 
uppgick det till 500--800 m, enligt en annan till c:a 800 m och 
enligt en tredje till 450- 600 m. AU felet varit rätt avsevärt 
framgår bl a av alt Nevadas skador voro jämförelsevis små. 

CROSSROADS 
TARGET SHIP 
DISPOSITION 

LCilAitDIJICJ(W!*f.\K!iY 8 8. A. 10.. (j E 
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Någon sammanfattning av de olika farlygens skador och 
deras avstånd från detonationspunkten har icke offenlliggjorls. 
Genom sammanställning av olika officiella och icke-officiella 
uppgifter kan man emellertid göra sig en troligen ganska tlll
förlilli er bild av bombens verkningar. 

D . 
Enligt en officiell uppgift befunna sig sammanlagt omknng 

20 fartyg inom ett avstånd från bomben av 800 m. Alla dessa 
erhöllo allvarliga skador, många av dem - men icke alla -
blevo satta ur stridhart skick och fem sänTdes nämligen: 

Lätta kryssaren Sakawa (Japan). överbyggnaden uppge~ 
ha bli vi t hoptryck t och en del av akterskeppet uppslitet, men 
fartyget sjönk först l dygn efter detonationen. Avståndet till 
detonationscentrum var sannolikt mindre än 500 m. 

Jacrarna Lomson och Anderson, av vilka den förslniimncla D 

kantrade och sjönk kort efter detonationen och den senare sjönk 
någon tid senare. 

Transportfartygen Carlisle och Gilliam, Yilka sjö,nko strax 
,efter eller i samhand med detonationen. 
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Svårt shtdade uppgivas följande fartyg ha hl i vit: 
Lätta hangarfartyget Independence, vilket sii kcrligen lag 

inom den angivna 800-metersradien möjligen pä ell aYs länd nv 
300-400 m. En del av överbyggnaden förlorad es, flygpl an

däcket lyHes upp och fartyget fallade eld; elden minskades dock 
av sig själv. 

Kryssaren Pensacola enligt en uppgift på 400. m aYsl[md 
från bomben. överbyggnaden avsevärt skadad, skorstenar och 

masler förstörda, men skrovet oskadat. sekundära skadnr hade 

uppstått på grund av eldsYådor i den på däck uppstaplade 
militära materielen. Trädäckel var h elt bortbränt. 

llbåten Sl:ale, som var förankrad i ytläge sannolil.;t nästan 

rätt under bombcentrum. överbyggnad och torn svårt skadade. 

medan fartygels inre och tryckskrovet uppvisade inga eller 
obetydliga skador. Kort efter försöket gick ubåten för egna 
maskiner runt lagunen. 

Slagskeppet .Nagalo (Japan) lil.;aledes inom 80.0-meters
cirkeln. Enligt vissa uppgifter ldassificeras sl<adorna som 
lindriga. 

Tra~1sportfartyget Britlendon, som låg »nära >> detonations

punkten, hade fått kommandobryggan inlrycl.;t samt masler och 
skorstenar förstörda. 

Några mindre fartyg. 
Lätt skaclacle uppges följande far ly g ha bliv i t: 
Sl.agskeppen Nevada och Arkansas >>inom ett aYslånd av c:a 

800m>>. Betydande överbyggnadsskador och en mindre cldsv[lda. 

Kryssaren Prinz Eugen (Tyskland). Detta fartyg , som låg 
rcl,a livt langt från detonationspunkten - sannolikt 1,500-2,000 

m -, hade fåll masterna lmäckta. Tr~i.däck och m ålning voro 
brandskadade, men olika maskiner på däck voro fortfarande 

funktionsdugliga. Inga skador hade uppstått inombords utom 

på platser, där luckor o dyl ej voro ordentligt slängda p g a 
icke reparerade stridsskador. 

På slagskeppet Pennsylvania, som torde ha legat 1,000---

1,500 m från bomben, hade en mindre explosion och brand 
uppslått i ett lv-batteri, men branden släcktes. 
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Ytterligare n ågra fartyg av olika typer. 
Bland oskadade fartyg nämnas särskilt tvenne jagare för

lagda >>några 100m>> från Nevada och därför troligen inom c:a 

1,000 m från bomben. 
Det .är tydligt alt skadorna till övervägande del träffat far

tygens överbyggnader och framför allt höga uppbyggnader så
scm master, skorslenar och bryggor. Skador på skrrwen och 

inomhords (utom i överbyggnader) ha endast inträfftat på de 
fartyg, som lågo närmast bomben. Eldsvådor synas icke ha 

spelat n~lgon särskilt framtddande roll vid. skadornas uppkomst 
och ha delvis uppstått i den fartygen o·vidkommande materiel, 

som upplagts på däck. 
Någon vågbildning i vattnet :w betydelse har icl<e rappor

tera ts. 
Om bombens verkan mol försök<;djuren är det sv[trt all 

bilda sig någon uppfattning, då man ej vet hur djuren varit 
fördelade. Omkring 10 °/o av djuren lära ha omedelbart dödats 
vid explosionen, medan andra senare insjuknat som en följd av 

den strålning, för vilken de varit utsatta. 

Andra försöket. 

Det andra försöket ägde rum den 25 juli. En atombomb 
sprii.ngdes därvid under Vlattnet p fl ett djup, som torde h a upp
gåll till omkring 20-30 m. 

Vid detonationen bildades först en dome omedelbart följd 

av elt vallenuppkast med en di ameter, som uppgivits till c:a 
700 m och en höjd av närmare 2,000 m. Denna väldiga valten

massa föll seclan i mer eller mindre finfördelat tillstånd ned 

ÖYer större delen av målflottan och blandades därvid med stora 
mängder ånga och rök. 

Ankarordningen vid för~öket liknade i princip den, som 
användes vid det första försöket. Endast få uppgifter angående 
de ol1ka fartygens avstånd fr [m bombcentrum stå till buds. I 
en officiell rapport angives emellertid alt sammanlagt 40 far tyg 
lågo inom 1,600 m och - liksom vid del första försöket --

omkring 20 fartyg in'om 800 m från bomben. Antalet sänkta 
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fartyg uppgick till 10 eller något mer. Mnn torde kunna ulg~t 
från att dessa fartyg tillhöde de 20 inom 800 m:s avstånd. Vid 
den f6rsta yttre granskningen av målflotta:n uppges inga uti fr~1n 
synbara skador ha kunnat observeras på fartyg, som legat mer 
än 800 m från bomben, vill<et givetvis icke utesluter att vissa, 
främst inre skador inträffat även på större avs tånd. Rapporten 
anger också aH mindre skador äro att vänta på avstånd upp till 
1,600 m. 

Bland de sänkta fartygen hefunno sig : 
Slagskeppet Arkansas och hangarfartyget Saratoga, av vilka 

<det förra sjönk omedelbart och det andra efter 7 1j2 timme. 
Delonationen lär ha inträffat mellan dessa fartyg, vilka lågo 
med bredsidorna mot bomben och på ett inbördes avstånd av 
800 111. Avståndet från bomben till Arkansas torde ha varit 
. c:a 300m. 

Slagskeppct Nagalo (Japan), vilket sjönk först 5 dygn efter 
detonationen och som därför sannolikt kunnat hållas flytande 
0111 det vari t bemanna'l. Enligt vissa uppgifter låg fartyget 
800- 1,200 m från bomben. 

Två lanclstigningsfarkoster, av vilka den ena upphar atom
bomben. 

Ubåten Apogon samt ev ytterligare 1- 3 andra i under
vattensläge förankrade ubåtar. 

En betongpråm. 
Den vid första försöket skadade flytdockan av hclnng, vilken 

t:lock sjönk först 11 dagar efter fö,rsöket. 
Slwclacle blevo bl a följande fartyg: 
Hangarfartyget Inclepenclence, som erhållit svåra skadur 

redan vid första försöket. (Möjligen c:a 1,000 m). 
Kryssaren Pensacola (möjligen c:a 700-800 m), jagaren 

Hughes, ubå ten Pilotfish och transporlfru·tyget Falcon. Ytter
ligare erhöllo sju fartyg måttliga och åtta andra lätta skador. 

Det förhållande att sålunda tonnagesiffran för sänkla fartyg 
var avsevärt slörre vid andra försöket (c:a 96,000 ton mot c:a 
22,500 vid första försöket) torde åtminstolle Lill stor del förklaras 
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.av alt bomben Yid försla försöket icke sprängdes på avsedd plats 
i ankarordningens centrum. Hade så skett hade antagligen 
.~8 nkningssiffran för förs la försöket blivit högre. 

Skadorna Lr~i.ffade vid delta försök till ö-vervägande del 
farlygen s skrov. Hur stora skador som. genom chockverkan 
.i'tsladkommits inombords ~i.r icke bekant, men man kan fönnoda 
:alt rörledningar, instrument m m i vissa fall skadats. 

Inga eldsvådor uppslodo vid det andra försöket vare sig 
ombord å fartygen eller i dc slora mängder olja som flutit ut 
p å lagunens yta. 

Vågbildningen i vattnet uppnådde icke tillnärmelsevis den 
s torlek, som mnn från m{mga håll väntat sig. Visserligen lära 
väldiga vågor ha uppst~tlt vid explosionscentrum, men dc 
minskades hastigt och den slörsla våg, som nådde Bikinön på 
•C :a 5,000 mc lers avs tånd, var endas t omkring 2 m hög . 

Den radioaktiva wrkan i samband med det andra försöket 
är av särskilt intresse. Det visade sig alt vattnet i stor utsträck
ning blev intens ivt radioaktivt och della vatten spolade i be
tydande mängder ÖYer större delen av målfloHan dels från 
vattcnuppkaslcl, dels på grund av våghildningen. Betydande 
versonalförluslcr skulle otvivelaktigt blivit en följd härav. 
Ännu fyra dagar efter försöket var det om6jligt att hesöka 
Jartygen nära c en L rum annat än för kortare tidsperioder. 

Tredje försöket . 

Det tredje försöket, som enligt uppgift ev konuner att in
sl~i.llas var planerat aU ulföras mot fartyg till sjöss, vanid 
bomben skulle sprängas på myclcct stor t djup - ol ika djup 
mellan 700 och 1,800 m ha angivits. Man väntade sig därvid få 
full fördänming och därmed ökad tryckverkan. Ur svensk 
synpunkt är försöket icke av lika stort intresse som dc två 
försla, eftersom valtendjupen i våra farvalten icl.;:e äro till
närmelsevis sCt slora, som det planemde sprängningsdjupet. I 
Ös tersjön n~tr djupcl s~tluncla i allmänhet icke över 200 m och 
betydligt mindre djup äro vanliga. Kallegatt är under 100 m 
d j up, medan vissa delar av Skagcrack nå upp till 800 m. 

Tidsk1'ift i Sjöväsendet. 45 
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Sammanfattning av första och andra försöken. 

Verkningsradierna mot fartygskonstruktioner vi;;;ade sig v id 
dc båda försöken vara av ungefär samm.a slorkkson:lning. även 
om luftsprängningen i första hand skadade överbyggnader o dyl 
~amt undervattenssprängningen företrädesvis skroven. Till
gängliga uppgifter ge icke möjlighet att med någorlLmda till
fredsställande säkerhet bedöma olika far tygstypers inbördes 
motståndskraft mot atombomben. Följande ungefärliga verk
ningsradier beträffande skador på matericlen - oavse lt far
tygstyp - kmm.a angivas. 

l. Inom 800 m. Far tygen sättas i dc flesta fall ur s trid
bart skick eller sänkas. 

2. Inom 800- 1,200 m. I regel relativt omfatLandc skador, 
som kräva reparation vid varv c•ch i vissa fa ll kunna medföra 
att fartyg tillfälligt sättas ur stridbart skick. I en del fall h a 
dock fartyg inom detk'l onu'å.dc klarat sig med endas t lä lla 
skador. 

3. Inom 1,200-1,600 m. Mindre skador av olika art. I 
vissa fall inträffa vid sprängning i luften skador även på något 
större avstånd. 

Det synes sannolikt att den sänkande effeklen varit slöne 
vid undervattenssprängning än vid sprängning i luften, medan 
däremot skadorna på icke sänkl.a fartyg voro större vid spräng
ning i luften. 

Intetdera av de båda sprängningsförfarandena har visat sig 
ha sådana företräden att man kan bortse från det andra. 

Vad beträffar de personalsk.ador, som skulle ha uppsLMt 
om fartygen varit bemannade, är det först tydligt a ll åtskilJ i g 
personal skulle ha dödals i samband med den direkta skade
görelsen på fartygen. Vid sprängningen i luften skulle dess
utom förluster ha uppslå tt bland oskyddad personal på diick 
p g a den visserligen kortvariga men intensiva värmcstdl
ningen. Den viktigaste orsaken till personalskador och den som 
samtidigt är svårast alt skydda sig mot är emellertid otvivel 
aktigt den radioaktiva strålningen. I avseende på denna äro 
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förloppen Y id luftsprängning och undenallenssprängn in g helt 
skiljaktiga. I det förra fallet är det den direkta s ld lningen i 
omedelbart samband med dct.onationen, som förorsaka r skador, 
medan riskerna p[t grund av kvarslående radioaklivi Le t äro små 
eller inga. Vid undervallenssprängning är förhåll andet det 
rakt motsatta, i del a tt skadorna hell förorsakas av kvarsl{lende 
radioaktivitet i vattnet. Den skadliga strålningen i delonations
ögonblicket har en betydande genomträngningsförm ~1 ga, och ett 
helt plåtskott länmar sålunda pmktiskt taget intet skydd. 
Personal på däck, som är direkt utsatt för sldtlningcn, samt 
personal i överbyggnader, bryggor ooh dylikt, som endast 
skyddas av tunna pEtlkonstruktioncr, är sftlunda i hög grad 
u lsa lt;1 för slrMningcn medan däremot personal i farlygens inre, 
som skyddas :av ett fl ertal skott och däck samt av pansar, ma
skiner av olika slag, oljetankar m n1 erhåller cH mer eller mindre 
fullständigt skydd. Strålningen p g a kYarst~tende radioaktivitet 
har betydligt mindre genomLrängningsförml1ga. 

Att angiva några verkningsradier för den radioakLiYa strål
ningen är svårl cEt uppgifterna härom äro knapphändiga. I en 
offi ciell rapport .angives dock att intet fartyg inom. 1,600 m fr~m 
en explosion i luften skulle h a undkommit utan allY;1rliga 
skador pft ett betydande antal av bes~illningen. Emellertid 
skulle icke alla de shadade ha blivit otji1nslbara omedelbart; 
tiven en del av dc allvarligast skadade skulle ha kunnat s.Lanna 
på sina poster under :\tskilliga timmar eller kanske t o m dagar. 
Särskilt i sil begrfmsade operalionsområden som Y:'ha föreligger 
sölunda möjligheter alt föra i hamn även s{td.an.a fartyg, vilkas 
besättningar i betydande omfattning u tsatts för skadlig s.tr ~ll
ning. I ctl annat uLLalandc angives att inom 800 m fn\n bomb
centrum sl;.ulle all personal på däck av oliJ;.a anledningar ha 
omedelbart dödals samt hälflen .av personalen und er diick ha 
skadats. 

Som en j~1mföre1se kunna nämnas följande uppgifter be
träffande personalskador förorsakade .av rad ioaktiv slr{tlning 
vid anfallen mol Japan. Inom c:a 800 n1 avlcdo alla som clireU 
utsatts för s trftlningen. Inom c:a 1,200 m avledo 50 °/o, medan 
smärre skador inträffade p[t avstånd ända upp till 3,000 m. 
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Vid det andra för~öket bedömas personalskadorna p ~t .grund 
~v den kvarstående radioaktiviteten i vattnet ha blivit ännu mer 
omfattande. Det är emellertid all märl<a att inga åtgärder vid
togas för all avlägsna det radioaktiva vatten, som spolade över 
fartygen Liksom också att dessa lågo kvar i det ,förgiftade» 
vattnet, medan fartygen under verkliga förhålltanden så snabbt 
som m6jligt hade lämnat det farliga området. 

Motmedel mot atombomben. 

De mo.tmedel av olik:..'l. slag, som kunna komma till använd
ning för att försvåra atombombanfall och minska deras verkan, 
kunna indelas i akt i va och passiYa. 

Dc aktiva malmedlen, nämligen jaktflyg, luftvärn samt 
anfall mot atombombfabriker och -baser, skola här ej närmare 
behandlas. I f6rbigående kan dock påpekas att till rrän oli <>t ..._, b o b 

luftvärn bör insättas inte endast mot anfallande flygplan, ulan 
efter bombfällningen även mot själva atombomJ)en i syfte atl 
förstöra denn:a eller bringa den till detonation på stor höjd. 
Ett fullt mpdernt luflvi1rn har säkerligen vissa träffmöjligheter 
även mol ett s;\dant mål, åtminstone så länge bomben har de 
jiimförelsevis stora dimensioner lTtan f n räknar med. I varje 
hll 1iir luftvtirnet silkert ej upptage l av andra mål sedan atom
JJonuben fällts. 

Del har uppgivils ntl fö1·svarsmetoder skulle exislcL~ 

medelst vilka atombomben skulle kunna bringas till ullösning 
på storl avs tånd. Till dessa uppgifter finns det emellertid au
ledning alt ställa sig skeptisk. 

De passiva molmcdel, som friimst komma ifråga för flottan~ 
vidkommande äro följande: 

lel.:nislw åtgärder för alt öka skyddsföremålens mo<slfmds
kraft mot atombombens olil'a verlminosformer· v ' 

spridn·ing av skyddsförcmålcn: 
uinyltjanclc av skydelsrum för skydd av persoual , materiel 

och anläggningar; samt 
~ttgärder för att f'örsvåm genomf'örande av ett anfall såsom 

maskering, basväxling m m sam!. under gång m::möYer. 
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Motåtgärder av teknisk art beträffande farlygsmaterielen . 

De i det föregående angivna ungefärliga verkningsradierna 
gentemot fartygskonstruktioner hänföra sig till fartyg, p~t vilka 
inga som helst åtgärder vidtagils för alt möla atombombens 
speciella verkningsformer. Otvivelakhgt föreligga emellertid 
stora möjligheter a lt genom sådana åtgärder avsevärt öL1 far
Lygens motståndskraft och bereda elt böJtre skydd för bcsäH
ning.arna. 

I första hand m åste dessa åtgärder inriktas mot dc verk
ningsformer, som ha den största räckvidden. Det lönar sig icl' c 
mycket att lägga ned pengar och vikt på alt göm eLt fartyg 
molsttmdskrafligt mot en verkningsform med till avstånd fråa 
bombcentrum, där fartyget icke kan molslå andra verkning,;
formcr. :Målet måste i stället vara att giva fartyget s[tsom helhd 
- inklusive besättningen - största grad av motsl[mdskraft . 
Härav framgår hl a att skyddet mot den radioaktiva strålningen 
med dess relativt stora räckvidd måste ägnas särskild upp
märlcsamhet. 

Utan att här ingå på n:lgra tekniska detaljer må i korthet 
anföras några exempel på åtgärder, som kunna komma ifråga. 

Fartygens överbyggnader torde komma att underg[t bety
dande förändringar. Ur stridsberedskapssynpunkt vikLiga delar 
höra sålunda avsevärt förstärkas, medan minche betydelsefulla 
delar måhända kunna konstrueras desto ]ältare för att spara 
vikt ·- även med risk att de bli intryckta. Hörra upflbvrrolllader • v " v::> 
såsom master och skorstenar böra i möjligaste m~tn undvikas . 

Beträffande skrovkonstruktioner kan måhända principerna 
från ubåtar med tryckskrov och ytterskrov tänkas ge vissa 
impulser (jfr erfarenheterna beträffande ubåten Skale). Den 
vattentäta indelningen bör sannolikt drivas längr:e än vad hit
tills varit fallet. Med särskild hänsyn till undervallensspräng
ning måste en i möjligaste mån chocksäker uppställning av 
maskiner, ledningar o dyl eftersträvas. 

Trädäck, andra detaljer av trä, tågvirke, oljefärg och lätt
antändlig materiel i övrigt p[t däck och utombords m~tsle av-
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lägsna<; eller ersätias med eldf,ast materiel - detta ~tven med 
hänsyn till att trä o dyl kan taga M sig överspolande, radio
aktivt vatten. 

För sådana öml~tliga och viktiga anordningar som exempel
vis radio- och ekoradioantenner måste reservmateriel finnas 
tillgänglig, som snabbt kan monleras upp. 

För att underlätta ordoo.ndet av skydd mol radioaktiv 
strålning, hör besältningen i princip ha sina drabbnings- och 
skyddsplatser så djupt ned i fartyget som möjligt, vill,el hl a 
pekar på fjärrmanövrering av vapen m m i ökad omfattning. 
Personal som måsle uppehålla sig på överbyggnader och bryg
gor bör, .liksom öml[llig materiel, byggas in och icke öppet 
exponeras för bomJwerkan. 

Särskild omsorg m~1slc ägnas åt atl förhindra all radioaktivt 
vatten och ånga intränger i fartyget L ex genom ventilations
och saltvattensledningaL överspolande radioaktivt vallen bör 
så snabbt s·om möjligt kunna avlägsnas, vilket måhända kan 
ske med hjälp av n~1gon slags spolanläggning. En viktig detalj 
i delta samJuanhang är alt man måste disponera mittinstrument 
med vilka förekommande strålning snabbt kan konstateras och 
uppmätas. 

På det hela taget torde det vara anorduandet av str~llnings
skycldet, som kommer att erbjuda de slörsta tekniska svårig
heterna. 

En hel del av de angh·na åtgärderna tana ingta mer om
fattande konstruktiva förändringar och kunna i m[mga fall in
föras p[t färdiga fartyg. Redan härigenom kan åtskilligt vinnas. 
Vidtagandet av mera genomgripande förändringar är däremot 
en fråga på lång sikt. Långvarigt konstruktionsarbele och 
många försök bli erforderliga innan man hunnit till en någor
lunda definitiv lösning. 

Hur långt det i en framtid kan bli möjligt att driva de 
speciella åtgärderna Jör skyeld mot atonibombfamn är det f n 
omöjligt att förutse. Till stor del blir det beroende på hur 
dessa åtgärder kmmna att återYerka på fartygets egensl,aper i 
övrigt, främst dess slagkra[t och dess förmåga att molsl~l sjö-· 
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krigets övriga Yapen, vilka dock ännu för lång tid säkerligen 
komma alt bli de helt dominerande. Någon möjlighet alt 
konstruera elt praktiskt användbart fartyg, som kan motstå en 
alombomhclelonalion i fartygets omedelbara närhet, torde icke 
finnas. 

Särskilda motåtgärder för fartyg under gång. 
S[tsom tidigare nämnts utgör spridning en särskilt betydel

sefull åtgärd för att n1.inslm verkan av atombombanfalL 
I sjilva verket har utvecklingen seelan rätt länge redan av 

andra skäl gått mot mindre stela formeringar med stora avstånd 
mellan enheterna el v s mot en ökad spridning. Även grupp
taktiken har verkat i sanuna riktning och medfört en spridning 
särskilt av de mest värdefulla fartygen. Genom ekoradions och 
förbindelsemedlens utveckling har det blivit möjligt att numera 
hålla samman ooh taktiskt leda elt förhand med avsevärda in
bördes avstånd mellan fartygen såväl under dager som mörker. 

Om man utgår från de ungefärliga verkningsradier för 
a tombomher, som i det föregående angivits, samt från det prin
cipiella önskemålet att en bomb icke skall kunna sätta mer än 
ett fartyg ur slridbm·t skick, finner man att ett avstånd av minst 
2 km (dubbla yerknings-raclien) är vad som med hänsyn till 
fartvasmaterielen bör eftersträvas. Med hänsyn till personalen .;t> 
{tler är ett något större avstånd önskvärt - sannolikt någonting 
omkring 3- 4 km. Siffrorna gälla för fartyg på vilka inga 
särskilda åtgärder vidtagits för att öka motståndskraften mot 
en atomhombclelona lion. 

De nämnda minsta spridningsavstånden hänföm sig till elen 
ogynnsamm.c'l förutsättningen att bomben detonerar praktiskt 
1agct milt emellan två fartyg. Della torde i praktiken inträffa 
så pass sällan att man kan anse att beräkningsgrunden här ger 
en viss extra säkerheLsmarginaL 

Avstånden inom en formering eller gruppering påverkas av 
en mångfald olika faktorer förutom atombombhotel. I san1bancl 
med strid måste sålunda hänsynen till att egna vapen på mest 
effektiva sätt skola kunna bringas till verkan bli dominerande. 
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Vid förflyttningar [tler m{t:;le hänsyn tagas lill möjlighelemu 
a lt möla luftanfall av »vanlig >> typ, :alt ordna ubå tsbevakning 
och minsvepning m m. Hur långt spridningen under olika 
förhållanden lämpliger;. bör drivas kräver en taktisk utredning 
där de olika faktorerna vägas mot varandra. 

Ulan att i detta sammanhang närmare ingå på fdgan ban 
man konslatera aU det i de flesta fall icke torde Ipöla några 
svårigheter alt genomföra den spridning, som_ med hänsyn Ull 
atombombhotet framstår sc.m önskvärd. Vid strid på korta 
avstånd kan det visserligen bli nödvändigt all hålla mindrc
nYst:lnd, men vid s~tdana tillfällen är å andra sidan faran för 
a tombombanfall ringa eller ingen. Inom_ förband enbart be
slående av småfartyg såsom tb, minsvepare o dyl är spridnings
problemet av molsvarande skäl lmappasl aktuellt. 

Det är av intresse alt konslatcia all om avstånden mellan 
fartygen vid det första Bikinifö.rsöket varit de ovan :angivna, så 
skulle intet fartyg ha sänkts. Ä ven det fartyg mot villzel 
bomben fälldes erhö.Jl, trots fö·rsökels fredsmässiga kmaklär, 
endast begränsade skador. Hade fällningen ägt rum under 
krigsmässiga förhållanden och framför allt om fartygen varit 
uneler gång med hög fart slmlle svårigheterna alt bringa bomben 
till delonation på avsedd plats ha varit än större. 

I avseende speciellt på ö.verskeppningsföretag må följande 
synpunkter anföras. Vad först beträffar ilastningen har den 
moderna överskeppningsmaterielen skapat förulsällningar för 
en effektiv spridning genon1 alt, i farvatten där hela överfärden 
kan äga rum i landstigningsfarkosterna, möjliggöra lastning 
även i småhamnar och t o m direkt från stranden. Under 
överfarlen däremot ha farkosterna hittills uppträtt i ganska tält 
slutna förband inom minsvepta rännor av begränsad bredd. 
Om försvararen har möjlighet att sälla in atombomher mot 
invasionsflotlan, måste avstånden inom denna ökas. Härav 
följer större utbredning och därm.ed ökade möjligheter för för
svararens sjöstridskrafter alt komma till anfall. En betydelse
full växelverkan kommer sålunda till stånd i det alt atombomb
hotet medför en strävan till ökad spridning, medan hotet från 
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sjöstridskrafter verkar i molsall riktning. Den ökade sprid-
ningen kan också medföra vissa svårigheter för den anfallande 
alt ernå önskvärd samtidighet och koncentration vid själva 
landstigningen, ett förhållande som_ gynnar försvaret i land. 

.:\.ven inom handelssjöfarten hör koncentration undvikas. 
Strömtrafik är ur denna synpunkt att föredraga framför kon
voj er. Då sådana måste ordnas böra avstånden h ållas så pass 
stora, som omständigheterna medge och i varje fall böm dc 
värdefullaste fartygen spridas ut inom konvojen. 

Under gång till sjöss ha fartyg vissa n<öjlighcler alt för
svåra genomförande av anfall med atombomber och minska 
verkan :av elt sådant anfall genon1 lämpliga manövrer. I vad 
mån delta kan ske blir beroende - förutom av farlygens fart 
och manöverförmåga - dels av den använda fällningstakliken, 
dels av att anfallet i tid kan iakttagas från fartyget. Med hjälp 
av ekoradio bör sistnämnda krav med hög grad av säkerhet 
kunna fyllas, även om det ej blir möjligt all avgöora att del är 
jusl med atombomber motståndaren avser anfalla. 

Såväl i Japan som vid Bikini utfördes fällningen på mycket 
stor höjd, vilket - som ju också visade sig vid Bikini -
minskar träffsäkerheten. Den torde ytterligare minska om 
målet under a nflygningen utfäor manövrer m ed hög fart. Emel
lertid är del v~il troligt alt amerikanarna vid dessa tillfällen 
använt sig av en kraftig !Säkerhetsmarginal och alt anfall i en 
framlid kunna komma alt utföras från lägre hö,jd. Manöverns 
betydelse skulle då komma att minskas. Delsamma blir fallet 
vid vissa anfallsfonner, som i en framlid kunna komma ifråga 
t ex vid användning av en eller :annan form av radiostyrda 
rake ler. 

Vid anfall mol fartyg i förhand hör falltiden, om bomh
fällningen lmn i!llkttagas, utnyttjas fäor en kraftig spridnings
manöver med högsta fart. Aven om de enskilda fartygen endast 
hinna födlytta sig några hundr:..<t meter kunna härigenom risk
erna för sekundära skador på flera fartyg i förhandet minslillls, 

Vid undervallenssprängning är det av särsl<ild vikt all far
tyg i närhe ten snabht avlägsna sig från dE'tonationspunkkn fö1· 
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::tU undYikt att bli överspolade av dc nedfallande rad~oakliva 
-vattenmassorna eller åtminstone minska överspolningens om
fattning och hastigt komma ut i »friskt >> vatten . 

Så'rskilda åtgärder i baserna. 

Det mest effektiva sättet att skydda fartyg i baserna mot 
anfall från luften, oavs.c tt om anfalLen utföras med atombomber 
eller med andra vapen, är alt födägga dem till fullträffsäkra 
sli:yddslunnlar. 

För fartyg, s0m icke kunna beredas dylikt skydd (exvis i 
sådana operationsbaser där tunnlar saknas), ulg6r spridningen 
liksom till sjöss en särskilt viktig mol~;tgärd. B.edan uu Lill
liimp~s med hiinsyn till luftfaran en spridd förläggning. Faran 
för atombombanfall medför emellertid alt avstånden måste 
ökas utöver vad som tidigare ansetts nödvändigt. Hur Emgt 
spridningen kan drivas blir till stor del beroende av de geogra
fiska förh ållandena cch icke som till sjöss av Lakti1ska hänsyn. 
Skärgårdar erbjuda i detta avseende stora fördelar. 

' Med särskild hänsyn till alombonilisprängning i luften bör 
spridningen kombinems med ett omsorgsfullt utnyttjande av 
den avskärmande förmåga hos terrängen, som kunde lwnsta
Leras i Japan. 

Vid undervallenssprängning åter förekomma Lvå fenomen, 
som äro av särskilt intresse inomskärs, nämligen vågbildningen 
och uppkomsten av betydande mängder radioaktivt vatten. 
Eftersom v3ra hasonlr~tden äro relativt grunda kunna nämnvärt 
'itörre sprängdjup ~in vid Bikini ej erhållas och vi behöva där
för lmappasl räkna med kraftigare vågbildning än vid det andra 
Bikiniförsökct. Ä ven om den uppkommande vågen ganska 
tidigt avlar i höjd kan den dock säkerligen förorsaka skador 
på vid l'aj eller land förtöjda fartyg. Vilka åtgärder, som 
kunna vidlagas för att minska riskerna härför, m åste under
~ökas. Under alla omständigheter kommer i småbruten skär
gård öar, grund och trånga sund all medföra en stark dämpning. 
Delsamma torde bli fallet med tryckvedron i vattnet. 
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AU havsvattnet vid detonationen blir radioaktivt medför 
dels att en ,omedelbar hasväxling blir nödvändig för i närheten 
befintliga fartyg, dels att ett område om.kring detonationsplatsen 
för viss tid måste avstängas för all slags sjötrafik. Del förra 
hä vcr god tillgång på förlägg n ingsplalser för fartyg , nack
delarna med det senare knnua delvis uppvägas av ell väl 
utvecklat lcilll~i.t. Bränsle- och amnnmitionsfönåd o dyl n1<'1slc 
finnas i sådant antal att en avstängning på begr~in~ad Lid aY 
vissa förråd icke medför några slöne nackdelar. 

Uppkomslen av det radioaktiva vattnet medför I ö en vi s:; 
begr.änsning i användbarheten för taktiskt bruk a\' unden al
tensspri.i.ngningcn, såtillvida som den enda<;t kan utnyttjas inom 
-områden, som man ~jäh icke behöver pa<;sera förrän efter viss 
tids förlopp. Delta medför exvis a ll den nämnda anfallsformen 
i samhand med ett invasionsJördag svårligen torde },unna an
vänd9.s av den anfallande utanför invasionskusten. 

Alskilliga av de iltgi.irder, som hittills använts för :all för
svåra genomförande av flyganfall - maskering, växling av 
förläggnings platser, skenanläggningar m m - ha sitt g i nu 
värde även när det gäller anfall med atomhonilier. Måhända 
är deras värde i delta fall t o m större dels därför att den stora 
fällningshöjelen försvårar s~i.kra observationer i samband meJ 
anfallet, dels därför alt den anfallande torde vara obenägen atl 
sätta in sina dyrbara atmnbom.ber, om han icke är säker p~t alL 
n lt sitt avsedda mM. Ur sistnämnda synpunkt är det fördel
aktigt om maskeringsanordningar där s~t kan ske (t ex vid 
dockor) äro permanent uppriggade, så all det blir on1öjligt al t 
från luften avgöra om nch vilka fartyg, som ligga inne. 

lVIedan möjlighelerna alt på ett lämpligt sätt förlägga far .. 
tygen inom operationsbaserna för vårt vidkommande äro goda, 
blir förhållandet vid förläggning till varv delvis ett annat. I 
samband med större operationer kan ett avsevärt antal fartyg 
samtidigt bli i behov av reparation eller översyn. Att lwnccn
tr.era alla dessa till ett enda varv skulle uppenbarligen medföra 
allt för stora risker. Detsamma gäller rustningsperioden i 
samband med mobilisering d:\ varvens belastning ocksä är stor. 
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Visserligen kunna och böra ett Yans viktigaste delar göras 
bombsäkra men att samtidigt inom varvet bereda fullträffsäkert 
skydd mot luftanf·all för något större antal fartyg är väl av 
ekonom.iska skäl uteslutet. Det blir då i stället nödvändigt att 
i möjligaste mån sprida verksamheten med utnyttjande av 
befintliga militära och civila resurser. I första hand böra där
vid de fullträffsäkra skyddstunnlarna utrustas så att å lminslone 
mindre omfattande reparationer o dyl där kunna utföra:S. 

Såsom tidigare nämnts har den tekniska utvecklingen och 
ej minst atombombens tillkomst medfört ökad sannolikhel för 
en överraskande ·eller Mminstone mycket snabb krigsöppning. 
Den spridning av fartygsmaterielen bort från örlogsvarven, som 
enligt ovan m~\sle äga rum Yid mobilisering och krig, bör med 
hänsyn härtill tillämpas redan i fredstid, i varje fall under 
perioder av politisk spännmg. Vid hittills tillämpade förlägg 
ningsprinciper skulle ett överraskande anfall kunna El ytler.st 
omfattande konsekvenser. 

För handelssjöfarten utgör, liksom till sjöss, spridningen 
det mest effektisa skyddet. En mer eller mindre trång hamn 
fylld med handelsfartyg utgör clt tacksamt mål även för clt s~l 
exklusivtYapen som atombomben. Spränges den under vattnet 
kan hamnen för Yiss tid bli spärrad ej blolt genom den direkta 
skadegörelsen utan äwn genom radioaktiviteten i vallnet. 
Handels,sjöfarlen måste därför dirigeras så att alla inom elt 
visst kustavsnitt belägna hamnar och l::lslageplatser utnyttjas 
~:l jämnt som möjligt. Ju k-orL·ue liggetiden i hamn kan göras 
des to bättre. 

En hel del av Yad OYan sagts äger sin giltighet redan m ed 
hänsyn till >> Yanliga>> luftanfall. Atombombens tillkomst har 
emellertid skärpt faran från luften och a cc en t uer at behovet av 
motMgiirder. 

Som en avslutning beträffande motåtgärder i baserna kan 
framhållas alt våra vidsträckta svenska skärgårdar ur flera 
olika synpunkter erbjuda mycket gynnsamma förutsättningar 
för basering äYen med särskild hänsyn till alomhombfaran. 
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Atomenergiens utnyttjande i andra vapen än bomber samt för fram= 

drivning. 

Såsom tid igare framhållils torde atombmnben Yara av be
tydande både storlek och yikt. Att minska ned de olika anord
ningar, som erfordras för att sprängning kan komma till stånd, 
i sådan grad all det hela ~kulle kunna rymmas i en artilleri-
projekt il torde icke vara möjligt i varje fall icke pCt ulYeck

lingens nuYarande ståndpunkt. 
Däremot "bör del ur ren l teknisk synpunkt vara fullt mö j

ligt a ll ulnytlja ,atomsprän:,;änu1e >> i specialkonstruerade minor 
och torpeder aY stora dimensioner. Dess användning i m inor 
annal än i rena undantagsfall kan emellertid av andra skäl 
åtminstone f n betraktas som utesluten. Minans passiva natur 
och karaklär av massvapen ger icke tillnärmelsevis den crfor
clerliga säkerheten för att del svåråtkomliga och dyrbara >>atom
~prängämne t » skall bli va effektivt utnyttjat. Härtill kommer, 
beträffande okontrollerbara minor alt dc lika v~tl kunna 
sprängas mol ett tämligen ·värdelöst mål s~1som en spärrbrytare 
eller ett enstaka handelsfartyg som mot ett hclydelsefullt m~ll . 
Tänkbart är dock att enstaka, kontrollerbara atommino!· kunna 
utnyttjas för spärrande av smala och viktiga farledsfö·rlräng
ningar. Till slzilln::td från vanliga minor skulle atomminans 
spärrande förmåga kYarstå viss Lid efter sprängningen p g a 
den uppkomna radioaktiviteten i vattnet. 

Mera trolig synes alomenergiens utnyttjande i torpeder 
vara, särskilt om dessa förses med anordningar för automatisk 
målsökning eller radiostyrning. En underlägsen makt skulle här·· 
i crenom kunna få ett bel vdeJs.efullt var) en med vilket det vore mö j-

D • 
ligt alt effektivt slå även mot en molståndares tyngsta enheter. 

Beträffande atomenergiens utnyttjande fö1· trnmdriun'ing au 
farl!Jg sl~1r fältet ännu så länge fritt för gissningar. Del ~1r 
möjligt att man på denna Yäg kan få ut Yäldiga effektbelopp 
och att farten, som hittills vuxit i ett jämförelseYiS Hmgsamt 
tempo, därigenom }.;an komma att ta ett språng uppåt. Troligen 
skulle man också kunna vinna n1.ycket i aktionsradie. Äv<:m 
seelan man lyckals bygga ett praktiskt användbart, slalionäll 
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aton~kraftverk - vilket ännu ej torde ha skett - är det många 
speCiella problem, som måste lösas innan det blir användbart 
fö·r bruk ombord, ej minst rmed hänsyn till den mycket höaa 
grad av driftsäkerhet, som därvid måste krävas. Del ej mins~a 
pr~bl~met blir: lwnsl'e att skydda besättningen mot den skaciliga 
stralnmgen, vrlket sannolikt kommer aU kräva både tunga och 
omfattande anordningar. Under alla omständigheter torde man 
kunna räkna med att det ännu kommer att dröja :wscvärd tid 
innan atomenergien kan komma i rnera all:;11änt bruk som 
framdrivningsmedel för örlogsfartyg. 

Avslutning. 

Sammanfattningsvis kan sägas att atom1Jomben Mminstone 
p[t nuvarande utvecklingssladium är ett till övervägande del 
strategiskt vapen, som kan väntas få en genomgripande bety 
delse för hemortskrigföringen. Dess användning i sjökriget kan 
f !1 bedömas bli av mera begränsad omfatlning under j'örutsätt
mng att alla de åtgärder vidtagas, som kunna komma ifr~wa 
fö.r att i möjli,gaste mån neulralisera bombens verkan. Det ~r 
uppenbart att redan dessa åtgärder komma alt medföra avse
värda Merverkningar på sjökrigets olika områden - på fartygs
byggnadsteknik, taktik, baseringsförhållanden m m. 

Hur pass djupgående dessa ~1Lerverkningar komma att bli 
är det - som inledningsvis påpekats - icke möjligt att nu 
bedöma. Fartygskonstruktörer och vetenskapsmän undersöka 
f n violka trtgärder, som böra vidtagas .för att ge fartygen ökad 
motstandskraft och framför allt för alt bereda skydd f6r be
sättningarna mot den radioaktiva strålningen. Först när teL
nikema sagt sitt ord om vilka dessa åtgärder komma att bli och 
i vilken utsträckning de kunna tillämpas på fartvcr av olika 

v t) 

typer, kommer fr:lgan alt klarna. 

Emellertid kan atombombprolJlemet givetvis icke isoleras ur 
sitt sammanhang; det m{tsle ses i sarnband med den i övricrt 
påg:lende, exempellöst omfattande utvecklingen av nya vap;1 

och nya häljpmedel i sjökriget och ej minst i samband med 
frågan om atomenergiens utnyttjande för framdrivning av fartyg. 

6\J3. 

Denna på bred front pågående utveckling kommer olviYclaktigt 
att i sinom tid leda fram till stora, kanske genomgripande 
fö·rändringar p[t del tekniska som även på det taktiska planet. 

AU man emellertid såväl i Förenta Slaterna som i andra 
länder fortfarande räknar med flottor i huvudsak sammansalta 
av fartyg av traditionella iyper - modifierade i enlighel med 
utvecklingen - framgår av den nybyggnad, som pågår nch av 
de nybyggnadsprogram, som på olika håll framlagts. Det är 
egentligen endast beträffande slagskepps typen, som hel L nya 
signaler hitintills. hissats. 

Det är uppenbart att stora ansträngningar måste göras om 
det sl;:all bli möjligt att följa med i den snabba utveckling, som 
pågår. En omfattande konstruktions- och försöksverksamhet 
måste hållas igång, och det kan i många avseenden bli nöd
vändigt att frångå traditionella tänkesätt, för aU uppsöka nya 
u l vecklingshanor. 

o 

Arsberättelse i skeppsbyggeri och maskin:: 
väsende. Utdrag. 

Avgiven av ledamoten Hartze/1. 

Underhåll och reparation av amerikanska flottans stridande 
förband. 

Antalet fartyg i amerikanska flottan har under en 3-års 
period mer än 6-dubblats. Fartygen äro i krigslid under gång 
mycket längre tidrymder än under fredliga övningar saml glt 
ofla med höga farter, varjämte risk för krigsskador alltid före
finnes. Härtill kommer att uppehåll i hamn oftast bliva i 
kortaste laget, varvid nödvändiga underhållsarbeten ofta m[tste 
eftersättas. Man anser sig i amerikanska flottan därför höra 



räkna med a tt några få månaders krig9tjänst sliter m a ter ielen 
lika mycket som ett h elt års fredsövn ingar. 

P[t grund av dc stora avstånden iill krigsområdena i Stilla 
oceanen blev det vid krigsu tbrotte t omedelbart klart fö'l· de 
marina myndigheterna, a.tt reparationsmöjligheterna pa Nord
amerikas fas tland icke yoro lämpade att i förs ta hand överse 
och reparera krigsskador å fartygen, enär dessa arbeten m~1ste 
ske på kortaste möjliga tid. 

Elt system av framskjutna baser organiserades därför alll
eftersom amerikanarna återerövrade sina öar, för att intill en 
Yiss grad möjliggöra reparartion av fartyg på samtliga krigs
skådeplatser samt beträffande svårt skadade reparera dessa så 
mycket, att de kunde för egen maskin avgå till en större fast 
reparationsbas i hemlandet. 

För själva m·bctels utförande skapades en särskild organi
sation av specirulister och fackkunnigt folk benämnd Ship Repair 
Unit, SRU. Dessa reparationsgrupper bringades så småningom 
upp till c:a 30,000 man samt spelade den mest betydelsefulla 
rollen för ·~ t t hålla fartygen i trim under kriget. 

Dc försl..'l reparationsenheterna voro redan organiserade för 
tillsyn av de äldre jagare, som överlåtits till England, då det 
japanska blixtanfallet kom. De båda reparationsgrupperna 
sändes då i stället Yästerut ~·å snabbt som möjligt med erforder
lig utrustning för att biträda med bärgning och .reparation av 
dc sjunkna skeppen i Pearl Harbor. Särskilt dykarna hade 
därvid i början stora svårigheter att kämpa mot på grund av 
dc oerhörda kv::mlirteter olja, som flöt på vattnet. 

P å grund :av den tilllagande bristen på yrkeskunnigt folk 
uppstod det stora svårigheter att utbygga organisationen och 
utöka reparationscnhelerna. En rekryteringskampanj igång
sa~tes emellertid, varjämte utbildningsläger upprättades vid 
n [tgra örlogsvarv och depå:er. 

Den ledande principen härvid var att skapa väl samtränade 
arbetslag, som voro ka.pabla att, a1lt efter den speciella utbild
ning, s·om kommit dem till del, i närheten av den eventuella 
stridsplatsen taga hand om reparation och översyn av krigs-

u95 

Två stanclardsektioner, typ ADD, om vardera 10,0.00 tona lyftförmåga. 

~kad:ade fartyg fr:ln de största slagskepp till små motortorped
båtar och landstigningsfarkoster. 

Ingcnjö,rofficerarna för dessa grupper fingo genomgå spe
<eialulbildning i skeppshygg•.:ri samt reparation av fartyg vid 
Yissa örlogsvarY och samtidigt Ljiinstgöra som biträdande lärare 
iör utbildning av rep.arationsgruppens manskap. 

Dessa cnhclrr varierade i storlek och utrustning allt efter 
de speciella uppgifter, för vilka dc utbildats och tr~inruts till
s.an~man. En reparationsgrupp fö,r slagskepp exempelvis be
stod ay öYer 700 man s ~t sammansatt, alt den kunde arbeta i 
tY~\ skift, medan en grupp för en torpedbåtsflottilj utgjordes 
.av c:a 100 man. 

Grupperna. JJcmannadc dc framsl,jutna baserna s[t fort de 
hlevo iordningställda ·Och disponerade där över erforderliga 
verksbeler av olikt slag j ~imlc maskiner, verktyg och förråd 
.s~unt krana r och flytdockor ~iven för de största slagskepp. 
Rcp.arationsgruppcma disponerade därjämte över verkstads
och förri'ldsfarlyg samt tendrar och bogserbåtar. 

Flytdockorna äro sammansalla av elt flertal slandardsck
licncr, var och en med en lyftförm<'lga av 10,000 ton. 
Tidskrift i SjöL·iisendPt. 46 



696 

Varje sektion är uppbyggd pCt en jätteponton av farlygsliknande· 
form samt bestå av tv:\ vallar, som äro ledbmt fäslade till pon
londäcJ.;cl och kunna fällas vid bogsering saml därefter resas 
medelst hvdrauliska domkrafler. 

Gen01;1 att koppla ihop elt flertal sektioner kan man er
hålla en docl{a av praktiskt taget vilken längd och lyftförmåga 

som helst. 
Härvid förenas vallarna sinsemellan genom svetsning. Varje 
sektion har tvenne dieselgeneratorer, vill\a lämna ström till 
pumpar, l\omprcssorer och belysning. Till doekan hör tvenne 
lyftkranar, vilka gå på spår på vallarnas översta däck. sek
tionerna bogserades över oceanen samt monterades färdiga vid 
framkomsten till basen, som ofta var någon skyddad atoll. 
l lnder kriget byggdes över JOO-talet flytdoekor därav sju ka
pabla att lyfta de tyngsta fartyg, som den mnerikanska flotrtan 

äger. 
Vid de största frontbaserna funnos verksLäder för grov

pl[tlslageri och svetsning, för gjutning och smide, tunnplåt
och rörarbeten samt masl;inved\s~äder för reparation av diesel
motorer ocl~ hjälpmaskiner jämte elektriska verksl~der. 

Var fjärde av de ovannämnda reparationsgrupperna för 
motortorpedbåtar utbyggdes till baser för fuUsländig översyn 
och provning, »Stm- service», av propellermotorerna. Dessa 
skiftades ute på de framskjutna smärre torpedhålsbaserna och 
transporterades sedan till motorverkstäderna. 

Ett stort problem var att snabbt kunna förse frontbasema 
med behörig material, halvfabrikat och reservdelar, vilket var 
av vital betydelse för all snabbt kunna återställa stridsbercd
skapen hos fartygen. En säJ·skild central organisation skapades 
för att anskaffa, hopsamla och distribuera denna materiel samt 
kontrollera och följa upp leveranserna. Transporterna till 
krigsomd1den skedde i allmänhet med lasLiartyg men f6r 

brådskande leveranser användes flygplan. 
Som exempel på de uppgifter, som åvilade de framskjutna 

baserna och deras reparationsgruppcr, kan nämnas den provi
soriska reparationen av U. S. S. Honolulu. Fartyget fick en 
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torped träff midskepps, salles på grunt vallen varefler skrovet 
tätades nödtorftigt av en reparationsgrupp på elt tillslädes
kommande verkstadsfartyg. Kryssaren bogserades sedan till 
en närbelägen frontbas och torrsaltes i en fllyldocka. Slzadorna 
voro mycket stora och omfattande. Ett gapande hål i sidan 
med flera sprängda skott och dt 50-lal v.allcn:Läta rum och 
eeller fyllda. Reparationsgruppen salte omedelbar'! i gång med 
2 skift. De trasiga delarna av skrovet brändes bort, varvid doel< 
stor försiktighet måste iakttagas på grund av den allerslädes 
nänarande br~nnoljan. Hjälpmaskiner och annan utrustning 
samt venlilationsledningar, elektriska kablar, fmgrör och order
apparater losstogos och reparerades så långt det kunde löna sig. 
Provisoriska däekshalkar oeh spant lades in för att f6rstärka 
däek och sidor. Bordläggningsplåtar svetsades på öveJ· h [tlct 
och stagades . Provisoriska elektriska ledningar drogos fram, 
så att fartyget kunde manövreras igen. Efter endast 17 dygn 
var fartyget färdigt alt anträda den långa vägen hem för full
ständig reparation. 

Alla dessa reparationsgrupper kunde givetvis i11te vid 
frontbaserna utföra fullständiga reparationer efter de sv{traste 
skadorna och haverierna men dc bidrogo ändock i mycket hög 
grad till al t Merföra krigsfartygen till högsta stridsberedskap 
på korlast möjliga tid efter en drabbning. Därjämte kunde de 
genom ell tidigt ingripande medverka till att minska och av
gränsa dc uppkomna skadorna. Dc förberedde därtill repara
Lionsarbetenas igångsättande vid cie stora permanenta örlogs
baserna i hemlandet. 

Konservering av avrustade krigsfartyg. 

Ett stort problem för många mariner ef,tcr kriget hr hur 
man på bästa s~itt skall bevara dc krigsfartyg, som ej skola vara 
i tjänst under fredsförhållanden. 

Amerikanska fiollan har med sedvanlig snabbhet och för
elomsfrihet gripit sig an med problemet att konserYera en del 
aY sina fartyg. ~>Ian utgiek dänid ifrån att dc största skadorna 
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ombord orsal"'-'1S ~Y luftfuklighelen, som ger upphoY till frätor. 

rost, röta och mögel. Skador ~tsladkommos ~~ fartyget jttlllYii! 
av sallvatlen, sallmättad luft, damm, eicktrogalvanisk inYerkan 

samt solstrålning. 
Korrosion i fonn av rostbilni11g kan uppträda, nöx luftens 

relativa fuklighc:Lsh::llt uppg[tr till 50 °/o och däröver. Om man 

i elt rum hilller 5°- 7" högre temperalur ~m yttertemperaluren 

föd1indras rostning, diirigenom al l den relativa fuktighetshallen 

genom uppvårmningen sänkes under den kritiska. Denna me

tod har under många ilr praktiserats inom Y~tr flotta för uh~ttar

na, som även :avrustade h [tlLils uppY~innda under vintern. 
Etl annat s~ilt, som amerikanarna utexperimenterat, är att 

lufttält tillsluta rummet ifdtga och s~\nka ful\!tighetsh.alten hos 
luften genom wtttenabsorberande änmen. De använda sig d~ir

vid bftdc av den dynamiska och stat iska avfuktningsmeloden. 
Vid den förra h[tlles luflfuktighelen J.::onslanl vid 28 i1 30 °/•J 

medelst rundpumpning a y luften i det hermetiskt slutna fmlygel. 
Den fuktiga luften suges fdn fartygels rum genom exem

pelvis ventilationsledningarna får passena ett .absorbtionsf.ilter . 
med kiselgel eller .akliviserat aluminiurn, Yilka ämnen d~i. tagc1· 

upp fuktigheten i luften. Den torkade luHen tryckes sedan 

Lillbal'a genom brandpostledningarna eller annat lämpligt led
ningssys•lcm och fördelas till de lägst hehigna delarna av de 
rum, som avfuktas. 

Anläggningen är försedd med särskild värmare för alt 

aJ<tivisera d Y s borttaga fuktigheten fr~m det mätlade ah

sorhlionsmedlet, s~1 alt samma kvantilet kan användas å terigen. 
Instrument finnas fö,r m~llning och kontroll av fuktighe{shallen 

och regleringen sker genom fuktighelsindikatorer, som finnas 
utplacerade inom det rum, som sl;:all h:J.ll:as RYiukta l, en in di

lwtor så högt som möjligt och en s[t l:lgt som möjligt iniill 

bordläggningen. Skulle aY n[tgon anledning aggregalet ej 

fungera tillfrecl ss l~illande finnes speciell larm:mhiggning, som 

påkallar personalens uppmärksamhet. 
Avfuktningen av ett fartyg sker i tYå sladier. Under förs la 

skedet, som kan v:wa i flera veckor, avlägsnas genom den tor-
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].;ade luften kYannrande vallen samt fuktighel i olib1 malcria1 
oml)ord. C n der rmdra skede t behöYer endast inläckandc I uk

tighet borllagas. Genom rundpumpningen vinnes ~\.ven alt 

luften blir praktiskt Laget dammfri. .. . 
Sta list adnklning anY~indes för smarre slutna rum och 1 

Iuflblt slulna höljen för laveller, däcksmaskiner, kanoner m m: 
I l . r·· ]Jel1 'tllare med fukticrhelsabsorber.ande medel c essa m aggas c '::: • •. _ 

l . r·· el t o]JSCI'''a'tl. onscrlas en mdll.;alor for kontroll a V s::nn nu1an or · . o 

fuklighe lshallen. Oljetankar ha luftrören Lill däck öppna men 
äro försedda med luftsluss, i ,·ill;:en luften medelst torkmedel 
befrias -fr[m fuktighet, s[t alt vatten ej kan kondenseras i tan

karna och förorsal\a rostning. 
Ji'unsides med ayfuktning ::mvända sig ameril.;anarna av 

. .. d 0 el d·J·;;l'l1Yl0l"S]-,cddasaYel1 andra konserver m gsa tgar er. ma a C n J "J · • 

s~rskild rostsl,yddsolja, vilken sprutas p~1 s[tsom en tunn hmn.a . 
Ytor som varit i direkt kontakt med vallen såsom ångpannor; 

turbiner, rör, tankar o dyl, beläggas med en speciell olja, som 

har förmåga a lt undantränga kvanarande fuktighet i spri~~wr 
och porer. Ytterbollen m~tl.as med en viss sorts plasLic-fa~·g , 

· t1· cle11 111ell'ctn torrs~'tttningarna hör kunna avsevart vangenom - u 

förlii.ngas. 
Innan konserYering igångsättes m~1sle fartyget noggrant 

rengöras, allt vallen i kölarna upplagas och rörsystemet aY

tappas. Förläggningar och kök klargöras, vapen och maski

nerier repareras, överses och sättas i stridsdugligt skick var

jämte uppbörder och förråd sl;.ola förvaras ombord. ~ärigenom 
anse sig amerikanarna kunna vinna, all fartygen bhva opL:ra

tionsdugliga efter en mycket kort tidsfrist efter sedan besaU

nino-en kommil ombord. 
0

~\ w n inom svenska flottan ha Ya försök igångsat ts med 

th·namisk avfuktning i huYudsak enligt ovannämnda metoder. 

R,esultalcn härav emo tses med stort intresse. 
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B yssarna torde även kunna tillgotloräklla .oig en del av .sex ubåtar som 
minsprängtles e11er gingo förleraLle av okäml anledning i Östersjön 
19lJ-45. 

En umler.>ökniu~ av de olikrt vapncm eUekti\·ilet i kampen lllot 
axel-ubåtarna visar att flygstridskrafterna ensamma eller i ''allwerkan 
m ed .sjö.stricl.skrafter kunna räkna sig tillgodo 3-1, -~ Ofo, vartill kommer 
6,fl Ofu genom bombning av ubåtsbaserna. Enb::at övcrvattonsstridskraf -· 
ter recluvi.sa 3SA 0/o. Ubåts[örlusterna genom minkrigföringen uppgår
endast till 3,7 Ofo, men detta beror på att u neler rubriken »okänd anle,l
ning» - 10,3 °/o - även min,pr>lngningar kunna tänkas inräkn a(le, 
ehuru clet aldrig har konstateral.s. Do3.Sutom har det stör.sta antal C't 
ubåt.scxpeditior.cr förlagb till minfria farvatten och i'ttminstonc i egna 
kustfarvatten ha ubåtarna alltid haft minsvepareskort. 

P latserna där ubåtslörlu.sterna iigt rum avspegla delvis krigets 
förlopp. 5 it 6 tyska ub:ltar ginu;o Jörloraclc under invasionen i Norge, 
medan under hela fälttåget mot Frankrike: ingen ubåt förlorades. Redan 
under 1939 förlorades ty3ka ubåtar i Biscaya - bukten. 19-11 ligcle de 
första ubåt.sförlusternfl utan för GilbrnHar rum och i slutet av .~ammn år 
vid K anarie- öarna. Fr o m HJH förlorades t~·3ka ubåtar även i .J'l:edel
havet. Det tyska ubåtskriget u1:.st rädde.s ytterligare och fr o m 19E 
inträffade ub:Hsiörlu.stor utanför Konlamerikas ostkust och i Mexikan
ska Golfen. Bland mera avläg.sna sänkningspintser kan nlimna:s Svarta 
Havet (8 st Hl44), utanför Kapstaelen (2 st 1943-4.4.), utanför Brasilien 
(9 st HJJ3) .samt i Inrliska Oceanen och J a vad ön (j() .st HI-+3-H). 

Dc italien.ska ubåtarna i Röda Havet likviderados Ullder juni
augusti 1940 (5 .st) men clc5.3Jörinnan hade do hunnit operera ända bort 
mot Bombay. l övrigt förlorades cle ilalienska ubåtarna huvudsakligen 
i 1fecle1havet men 14 st sänktes i A.tlanten . 

.A;-en en del av cle japanska ubåtarna utsträckte sina fänler myc-
ket långt innan de mötte sitt Ö(lc. Såluncla sänldes en ubåt utanJör 
San Francisco och hå i moller-sta clr~cn av Atlanten. 

Tyska ubåtsförluster förorsakade av krig.shancllingarna ha i o.s.s 
omgivande farvatten varit av ringa omfattning. Däremot ha olycks
händeLser, kolli .s ioner ·o dyl förorsakat en föl'lu:st av 2J ubåtar. Unel er 
åren 1939-1944 förlorades 8 it 9 ubåtar i ö.ster.sjön, Finska Yiken och 
Skagerack genom minor 5 it 6 uneler 1945. Först under det .sista krig,s 
året började flyganfa1len medföra t otalförlnsier, dock tord o drift~s.tör
ningar av olika slag redan tidigare haf t men lig inverkan på ubåtspro
cluktionen. I juli 1944 förstöreles tvä ubåtar uneler en raid mot K.iel 
och under 19~,5 sänktes 4.7 st i baserna. i Skagerack. i Kattegalt eller i 
.södra ö.ster.sjön i samband med elen all.ierade flygotfen.siven . Däremot 
synes, om man skall döma efter de allierades förlustlistor inga t~-,;lm 
ubåtar gått förlorade intill elen svenska ö.stcrsjö- ku.sten. 




