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försvar och forskning 1
). 

Av chefen för den marina forskningen i Amerika, 
konteramiralen P. F. Lie, U. S. N. 

Det är min fasta övertygelse, att den vetenskapliga 
beredskapen är ett av de förnämsta medlen, då det gäller 
att bevara Förenta Staternas slagkraft. J ag är övertygad 
0 m, att Amerikas välgång och säkerhet i sista hand är 
beroende av Yår vetenskapliga styrka som nation. Ingen 
kan överskatta den förmåga och de möjligheter till re
pressalier, som en vetenskapligt väl rustad nation besitter. 
Denna styrka är en försäkring mot krig, inte enbart ge
nom dess potentiella hot om repressalier vid ett angrepp 
utan även genom sin stora förutsättning att minska och 
eventuellt undanröja krigsorsakerna. 

J ag skall därför tala om vetenskaplig beredskap, och 
vad flotta n gör för att öka Förenta Staternas styrka på 
vetenskapens område. Jag kan inte finna en bättre ut
gångspunkt än att citera ett uttalande av Mr. Forrestal, 
ett uttalande, som gjordes för nästan tre år sedan, då han 
som m arinminister riktade in flottan på den kurs, som. 
den nu följer. 

»Krig utkämpas i första hand med vapen, som kom
mit fram före krigsutbrottet», sade han. »Erfarenheten 
utvisar, att en nation i krig vanligtvis ej har tid att lägga 
upp en ny linje för betydelsefull forskning och tillämpa 
denna forskning, innan krigets utgång är avgjord -- här
av följ er, att om en nation skall vara förberedd i veten
skapligt avseende, måste denna beredskap grundläggas 
i fred .» 

Sedan Mr. Forrestal gjorde detta uttalande, har flat-

---------1
) översättning av ett föredrag hållet i Chicago den 23 april 1948. 
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tan pilbörjat det slörsta program för b etydelsefull forsk_ 
ning i Förenta Staternas historia. Vi understödj a i dag 
omkring 700 forskningsförsök vid över 150 universitet och 
laboratorier. Dessa försök omfatla alla den grundHigga11_ 

de vetenskapens områden. De ledas av många av de 
mest fram.stående vetenskapsmännen i landet. 

Innan jag gå r närmare in på detta program, vill jag 

göra en återblick på det sista kriget och någr a av de lär
domar vi kunna draga av det. 

Kriget mot Tyskland drog in oss i en hård vetenskap
lig kapplöpning. På utgt'mgen av denna kapplöpni ng be
rodde utgå ngen av hela kriget. Till slut segrade vi _ 

men en mycket betydelsefull faktor i vår seger var de t 
tyska överkommandots misstag. Detta måste vi hå lla 
klart för oss. Alltför många amerikan are leva i d en vill
farelsen, att vår seger i sista kriget var säkerställd på 
grund av vår industriella kapacitet. Hur stor v:'ir indu
striella ansträngning än var, kunde vi ha förlorat, om inte 
det tyska överkommandot förbisett sina enorma velen
skap}iga r esurser vid en mycket kritisk tidpunkt. 

Låt oss ta radar som exempel. Då kriget bröt ut i 

september 1939, hade Förenta Staterna, · Storbritannien, 
Frankrike och Tyskland alla gjort betydande frmnsteg på 
detta områ de. Dessa framsteg hän:örde från den tyske 
vetenskapsm.annen Hertz' grundläggande forskning, som 
1866 visade, att radiovågor reflekteras mot massiva före
mål. Fastän iden att använda radiopulser för att upp
täcka flygplan och fartyg ungefär samtidigt tycks h a dykl 

upp hos vetenskapsmännen i Förenta Staterna, England, 
Frankrike och Tyskland, var det England, som snabbast 

förde fram radars utveckling. Denna utveckling gick så 
snabbt, att det brittiska luftfartsministeriet i decembel· 

1935 beslöt att sätta upp en kedja av fem radarspanings
stationer utefter Englands ostkust. Detta var det första 
verksamma radarsystem, so1n installerades i hela världen· 
I augusti 1937 fattades beslut om ytterligare femton s ta-
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tioner för a tt komplettera bevakningen av ost- och syd
Jnlsterna, och 1939 började en dygnet runt oavbruten ra
darbevakning vid de östr a Nordsjöinloppen. Det var 
dessa r adarstationer, som gjord e det mö j tigt för det nu
merärt underlägsna brittiska flygvapnet att slå tillhaka 
dagbombanfallen m.ot England och därigenom vinna sla
get om Storbritannien. Samma stationer, som förbättra
des undan för undan, voro också orsaken till att nattbomb
anfallen mot England kunde h ej das. 

När det blev vår tur att sända iväg understödjande 
bombanfall mot Tyskland, hade tyskarna själYa bragt ra
dar till en hög nivå , men vid denna tidpunkt hade de allie

rade tillgång till elt motmedel mot radar, kallat »'.Vin
dow». Delta motmedel beslår av smala metallremsor, 

som, då de släppas ner frå n flygplan, göra radarskännar
na suddiga och missvisande. En bunt dylika remsor, av 
sådan längd att de äro i resonans n1.ed radarvågornas 
frekvens, kan ge ett eko liknande det som erhå lles från 
ett flygplan. På så sätt minskar användandet av »win
dow» b etydligt radars effektivitet vid eldledning. Om
ständigheten att vi hade »window till hjälp vid vå ra bomb
anfall m ot Tyskland, men de ej vid sina anfall mot Eng

land, berodde p å ett tyskt förbiseende. Tyskarna kunde 
haft denna uppfinning vid tiden för slage t om Storbritan
nien, ty det var en tysk vetenskapsman, som först upp
täckte f enomenet. Det utexperimenterades ej i Tyskland 
före k r iget, på grund av att tyskarna ej förstode betydel
sen av denna vetenskapliga upptäckt. 

Ett annat allvarligt misstag gjorde tyskarna vid utar
betandet av avståndständröret. Alldeles innan kriget ar-· 
betade de energiskt på detta område. Men efter att h a 

invader at Frankrike och Nederländerna ansåga de tydli
gen, att de vunnit kriget och stoppade detta viktiga arbe
te. Om de fortsatt och penetrera t problemet på samma: 
sätt som vi, kunde de mött vår .stora bomboffensiv med 
en så dödsbringande luftvärnseld, att våra förluster bli
Vit så stora, att våroffensiven måst inställas. 
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Denna optimism från tyskarnas sida hade allvarlicr .. ::;,q 

konsekvenser på andra områden inom vetenskapen - alJ_ 

varliga för tyskarna, men tursamma för de allierade. \'a c\ 

skulle resultatet av våra bombattacker mot Tyskland bli

vit, om de fortsatt utvecklingen av sina reaktionsdrivna 

jaktplan i stället för att sätta in ansträngningarna på att 

förbättra sina bombplan? Skulle vi kunnat invadera Xo r

mandie, om tyskarna till fullo utvecklat sina visselbomber 

och V-2 projektiler före juni 1944? De kunde haft dessa 

vapen åtminstone ett år tidigare än som var fallet , om de 

:inte reducerat sina ansträngningar på den vetenskapliga 

forskningens område och kommenderat sina vetenskaps

män till armen. 
Till slut förstodo tyskarna vilka misstag de gjort. I 

december skrev chefen för tyska flottan, amiral Dönitz: 

»Sedan några n1.ånader tillbaka har fienden gjort ubåts

kriget ineffektivt. Detta har han inte åstadkommit ge

nom överlägsen taktik eller strategi utan genom sin över

lägsenhet på vetenskapens område. Det är betydelsefullt 

för s,egern, att vi tar igen detta.» 
De gjorde sedan frenetiska ansträngningar att ta igen 

vad de förlorat. Denna ansträngning ledde till konstruk

tionen av snorkelubåten - en ubåt, som var, och fortfa

rande är, betydligt svårare att upptäcka och förstö r a än 

den vanliga ubåten. Tack vare snorkeln erbjuder ubåten 

en mycket liten målyta för radar, varigenom ett svårt 

problem uppstår. Hade tyskarna haft denna ubåtstyp u n

der de bistra dagarna vid slaget om Atlanten, kunde de 

reducerat England till en svältande ö och isolerat Fören ta 

staterna till den grad, att de gjort det omöjligt för oss att 

skeppa över trupper till Europa. 
Men tyskarnas största misstag var, att de underlä to 

att till fullo utnyttja elen styrka de ägde i sina vetenskaps· 

män. De tyska vetenskapsmännen fingo aldrig så nära 

kontakt med krigets verkliga problem, att de kunde ge 

det stöd, som de voro i stånd till. Det existerade en lJrist 
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på för troende och tillit mellan militärerna och vetenskaps

Jllännen. 
Det var stor tur för oss och våra allierade, att dessa 

förh ållanden verkligen rådde i Tyskland. Yi få emeller

tid inte slå oss till ro med detta och hoppas alt, om i fram

tiden något oförutsett skulle inträffa, samma förhållande 

skulle råda mellan de olika kategorierna, oberoende av 

vem som skulle bli vår motståndare. 

Omedelbart före och under andra världskrigel bilda

des här »the National Defense Research Council» och »the 

Office of Scientific Research and Development». \'id <les

sa .. organisationer samlades våra förnämsta vetenskaps

man. Deras ansträngningar berörde varje fas av vår 

krigsledning. Deras verksamhetsområde sträckte sig från 

vå!·a laboratorier här hemma till de mest utsatta \uigs

skadeplatserna. De hlevo en intim och oumbärlig del av 

det lag, som gav oss segern. J ag vill särskilt framhålla , 

att det endast var genom gemensamma ansträngningar av 

vetenskap,. industri och väpnade styrkor, som vi segrade. 

Dessa utgJorde det lag, som var nödvändigt, för alt vi 

skulle överleva sista världskriget, och som i dag är ound

gängligt för vår nationella säkerhet. 

Detta är för mig den största lärdomen från sista kri

~et. Om Förenta Staternas säkerhet skall vara trvggad, 

ar det nödvändigt att samma nära samarbete råder •iL fred 

mellan våra ftirsvarsgrenar, industri och vetenskap som 

det, som var rådande under krigsåren. Historien visar, 

att så ej var förhållandet före andra världskriget. Det 

behövdes tragedien vid Pearl Harbor och ett hot mot lan-
dets hel · · t f.. f" O a ex1s ens or att a oss att antaga ett system, som 
8~lllt förnuft långt tidigare borde sagt oss var nödvändigt 
for vår säkerhet. L 

Den militära ledningen har nu erkänt, att vetenska

~e;l är en betydelsefull faktor för nationens säkerhet. Vari 

c 1 ett av arme-, marin- och flygdepartementen har en 

organisation, som handlägger ärenden beträffande ledning 
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och samordnande av forskning och utveckling. Även 0 111 

departementens organisation skilj er sig något, äro deras 

uppgifter i huvudsak desanllna. 
För att effektivisera samarbetet mellan de tre depar

tementen har man skapat »the Research and Developmcnt 

Board». Detta »Board» är sammansatt av två medle111_ 

mar från vart och ett av de tre departementen, och dess 

ordförande är civil, Dr. Vannevar Bush, före detta chef 

för »the Office of Scientific Hesearch and Developmen b> 

en man, till vilken landet alltid kanuner att stå i tack~ 
samhetsskuld. »The Board» verkar genom en serie J.;om

mitteer, som omfatta olika omr åden såsom t. ex. fjä rr

styrda projektiler, aerodynamik, atomenergi. Dessa kom

mitteer bestå av två Inedlemmar från vart och ett av de 

tre militära departementen och tre civila, med en civil 

som ordförande. Härigenom har det blivit mö.iligt a tt in

om dessa konnnitleer överlägga med de mest fram ståen

de experterna på varje område. Detta är en oerhört stor 

tillgqng. 
»The Research and Development Board» är direk t un

derställt >>the Secretary of Dcfense». Det l_tar vidstri_i cld 

befogenhet vid fullgörandet av sina åligganden. F as tän 

det fortfarande är en ung organisation, har. det gjor l be

tydelsefulla framsteg. Det kommer aH med tiden öka sin 

prestige och användbarhet. Detta »Board» är inte ett 

verkställande organ i den bemärkelsen, att det leder forsk

ning och utveckling. Det är i första hand elt samordnan

de och planerande organ. För den verkliga ledningen 

av forskning och utveckling svara de tre departemen ten. 

Flottans forsknings- och utvecklingsprogram kan bäs t 

definieras som_ å ena sidan ett program för den grundläg

gande forskningen och å anclra sidan ett program fö r (len 

tillämpade forskningen och utvecklingen. Det är den 

grundläggande forskningens uppgift alt få fram nya ve

tenskapliga kunskaper på cle fysiska, medicinska och bio

logiska vetenskapernas områden. Den praktiska tiiHimp-
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11
j 11gen av dessa kunskaper på nya vapen och uppfinning

ur )wmmer på det tillämpade forsknings- och utveck

lingsprogrammet. 
Det grundläggande forskningsprogramm.et genomfö

res vid landels universitet och laboratorier. Praktiskt ta

get åsättes inget av projekten någon hemligstämpel. De 

tillämpade forsknings- och utvecklingsprojekten åsättas 

däremot någon av beteckningarna »confidential», »secreb> 

eller »top secret» och genomföras huvudsakligen vid in

dustri- och slatslaboratorierna. Det är dessa försök, som 

skapa de nya flygplanstyperna, de reaktionsdriYna pro

jektilerna, avståndständrören oeh all övrig materiel, som 

behövs vid en modern flotta. 
J ag hänsyftade på det grundläggande forskningspro

grammet, då jag yttrade, att flottan hade lagt upp det vid

sträcktaste program för betydelsefull forskning i Förenta 

staternas historia. J ag skulle v il j a gå närmare in på detta 

program. 
1945, omedelbart efter krigets slut gick flottan in för 

att lämna sitt stöd till den grundläggande forskningen. 

Det fanns många praktiska skäl för ett dylikt beslut. För 

det första hade andra världskriget åstadkommit en oer

hörd åderlåtning på de vetenskapliga erfarenheter, som 

s~_mlats under å r av fredlig forskning. Under kriget upp

h~_rde praktiskt taget all grundläggande forskning -

storsta delen av v·åra vetenskapsmän enaaaerades för att 
"l b 5 

h lämpa tidigare vunna erfarenheter vid utformningen ef-

ter alla linjer. Krigsslutet fann oss i ett överhängande be

hov av nya vetenskapliga upptäckter, om vi skulle knnna 

fortsätta att driva fram våra utvecklingsprojekt. 

Det andra viktiga skälet var den omständigheten att 

landet under förkrigsåren varit starkt beroende av 'elen 

grundläggande forskning, som bedrevs i Europa. Yi ha

~e tillgång till resultaten av denna forskning och u tnytt

Jade dem. Många av våra viktigaste militära och indu

striella framsteg härröra från den1. Till följd av kriget 
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är en stor procent av dessa europeiska forskningsk ii] t
0 1

, 

ej längr~ tillgängli~~ för oss. Där~ör ~r det nödvändigt 
att bednva grundlaggande forsJuung 1 betydligt stön 
skala, än vi gjorde under förkrigsåren. Eftersom flolta ne 
den största tekniska organisationen i världen, är absolu~ 
heroende av vårt lands vetenskapliga och tekniska sty rka 
är det särdeles lämpligt, att vi aktivt understödja projek t, 
som öka vårt lands styrka på vetenskapens område. ' 

Ett tredje skäl, och för mig det viktigaste av alla, är 
att vi genom ett dylikt program för grundläggande forsk
ning fortsätta det intima samarbete mellan de civila ve
tenskapsmännen och försvarsgrenarna, som rådde unde r 
kriget. Detta samarbete är en väsentlig del av vår na
tionella säkerhet. 

Som jag tidigare fastslog, omfattar flottans progra m 
för grundläggande forskning omkring 700 försök vid öve r 
150 universitet och laboratorier. Detta program omfa tla r 
de fysiska, medicinska och biologiska vetenskaperna. Fö r 
närvarande deltaga omkring 2,000 vetenskaps1nän oc h 
2,400 $tudenter i detta arbete. Det årliga anslaget till un
derstöd för detta program är omkring 18 miljoner dollars. 

Programmet för univesiteten är lagt på samarbete. \'i 
försöka på intet sätt att tvinga p å ett universitet ett k on
traid gällande forskning. Vi be dem underställa oss för
slag till forskningsobjekt på områden, som deras ve ten
skapsmän äro intresserade av. Yid mottagandet av dessa 
förslag besluta vi, huruvida vi skola understödja deras 
begäran eller ej, och härvid ta vi under övervägande så
dana faktorer som flottans intresse av just delta speciella 
område, det arbete, som redan nedlagts på detta omliHlc, 
kompetensen hos de vetenskapsmän, som skola dellaga 
vid projektets utarbetande, våra fonders ställning m. 111. 

Om beslutet går ut på att understödja försök et, göra vi 
upp ett kontrakt med vederbörande universitet, som hin
der det till att arbeta inom ett visst område. Vi s ä t ta 
inte upp några gränser. Enligt kontraktets bestämmel-
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ser ges forskaren stor frihet att utforska vilka lovande 
spår h an än träffar på, oberoende av vart de leda. Han 
börjar efter en bestäm_d linje mot ett bestämt mål, men 
hall ledes av de värdefulla upptäckter han gör under ar
betets lopp och kan fullsländigl fritt avvika från den ur
sprungliga linjen för atl följa dessa upptäckter. Yi ford
ra, att forskaren delger oss periodiska rapporler över de 
framsteg han gör och vid arbetets slut en fullständig rap
port. Eftersom praktiskt taget alla försöken äro ohcm
liga, ha forskarna tillstånd, ja, de till och med uppmunt
ras, att publicera vad dc önska i vetenskapliga tidningar. 
Vi förvänta oss emellertid, att forskarna snarast möj tigt 
bringa till vår kännedom varje resultat, som_ kan inne
hålla uppgifter, som_ ur militär säkerhetssynpunkt eller av 
»Atomic Energy Commission» anses böra hemlighållas. 

Under ularbetande av detta omfattande program för 
grundläggande forskning, ha vi försökt intressera veten
skapsmän inom sådana områden, som tidigare förbisetts 
i landet Ett exempel på detta är de låga temperaturer
nas fysik. Föi·c kriget hade praktiskt taget inget arbete 
uträttats på delta område i Förenta Staterna. För när
varande ha vi 16 laboratorier, som för flottans räkning 
arbeta med flytande väte vid en temperatur av minus 
--!30 grader Fahrenheit. Sju av dessa laboratorier kunna 
också arbeta med flytande helium_ vid en temperatur av 
minus 452 grader Fahrenheit. Fastän detta progran1 är 
nytt, har man redan erhållit n1ycket intressanta resnltat. 
Det har t. ex. visat sig, att då tem.peraturen hos vissa äm
nen närmar sig absoluta nollpunkten, erhålla dc en vä
sentligt ökad ledarfönnåga för radiovågor. Colombia sal
peter är en halvgod ledare vid normal temperatur, Inen 
vid mycket låga temperaturer förlorar det praktiskt ta
get allt nwtstånd och kan med fördel användas som ett 
förstklassigt element i en infraröd detektor av standard
typ. Denna egenskap, att känsligheten ökar vid låga tem
Peraturer, har många praktiska tillämpningar inom flot-
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tan i samband med konstruktion av spaningsanläggningar 
och dylikt. Det förefaller troligt, att vi kunna öka dessa 
anläggningars känslighet 100 gånger eller mer. 

Ett annat område, inom vilket flottan intagit en le
dande ställning, i:ir kårnfysiken. Här understödja vi ett 
antal universitet vid konstruerandet av acceleratorer för 
partiklar såväl som med direktiv för forskningen. Ge
nom detta förfaringssätt få våra kärnfysiker tillgång till 
den materiel, de behöva för att utföra framskridna stu
dier. Kostnaderna för dessa acceleratorer äro sådana, a tt 
inte ens de av våra universitet, som ha de största ansla
gen, ha råd ah bygga dem utan bistånd. Detla är en in
vestering, som kommer att ge enorm. utdelning u nder 
kommande år. När programmet för dessa acceleratorer 
är genomfört, kommer Förenta Staterna att ha en ap pa
ratur för forskning, som inte endast kommer att tillåta 
oss att hålla vår ställning på kärnfysikens områQe, u tan 
även att gå vidare mycket snabbare än vad som varit m öj
ligt hitintills. 

Ärven på medicinens och biologiens områden har det 
gått framåt, och betydande resultat ha redan uppnå tts. 
Sålunda har av flottan understödd forskning exempelvis 
haft till resultat utvecklingen av en ny metod fö~ kir ur
gisk verksamhet på blodkärlsskador, vilket för fö r s ta 
gången gör det möjligt att varaktigt reparera skadade 
blodkärl utan att begränsa blodcirkulationen. Ur ett an
nat fön.ök har man fått fram en framgångsrik teknik aU 
förlänga nerver, varigenom man kan överföra nerver t ill 
skadade lemmar. Ett inaktivt plasticämne har utexperi
menterats, som gör det möjligt att ersätta skadad h en
vävnad. Tack vare att plasticmaterialet omgives av na
turlig benvävnad, tillfrisknar patienten snabbt. Det sy
nes nu också vara möjligt att konstruera en konstgj or d 
led. Man har gjort framsteg på mikrobiologins områ de, 
och vår kännedom om nya antibiotiska ämnen såsom 
streptomycin har utökats väsentligt. 
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})etta är endast några få exem.pel på de resultat, som 
·hållits från detta progran1. för grundläggande forskning. 

el · · t .. programmet är fortfarande nytt -- faktiskt u~ e mer an 

a0 l ' Allteftersom vi fortsätta I)å denna vag, kom1na tre · · .. o 

resulta ten att bli av allt större inlresse for varl lands 

välfärd . 
Med denna mycket korta översikt av flottans pro-

gram hoppas jag ha givit er ~n klarare uppfattni1~g av 
vår taktik och våra planer. l\'htt tal skulle emellertid ha 
varit fullständigt förfelat, om jag inte delgivit er min 
övertygelse, att vår styrka på vetenskapens område inte 
enbart är betydelsefull för vår välfärd utan lika m:vcket 
för vår säkerhet. Vi knyta våra största förhoppningar 
till att vetenskaplig beredskap skall vara ett medel att 
hindra k rig samt vår främsta säkerhet för seger, om en 
kriaska tastrof återigen skulle ~lå ned på oss. "' ~ 
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Sj ökortsframställnin g. 

Sjömätning och siökartans re1woduktion a··r·o II" ]·. 
. ·' .. 'S0J}} 

annan verksanthel 1 samhallet underkastade en fort\'. u-
p ande utveckling, och efterföljande artiklar »Sjökartans 
grundstomme och landkonturens kartering» samt » l']l _ 

.. . . p 
mabung av farvattnet och sjökartans reproduktion» ~iro 

avsedda att lämna en redogörelse för svenska sj ök ar te
verkets uppgifter och arbetssätt i våra daaar. Den f o·· :·s t· "' .. å 
ar tikeln följ er h~1r nedan. 

Sjökartans grundstomme och landkon:: 
turens kartering. 

Av kommendörkaptenen Folke M elcher. 

J.orden är en oregelbundet formad, vid polerna a Y

plattad rotationskropp. Tänker man sig havens vl a ut-
sträckt att omfatta h ela j orden, erhålles geoideh. 'D enna 
bildar således jordkroppens nivåyta, vars plan i varje 
punkt bildar räl vinkel mot tyngdkraftens riktning. Gcoi
dens yta är myck.et svår att definiera matematiskt, va rför 
densamma utan nämndvärd avvikelse oftast beräknas sö.
som en vid polerna svagt avplattad rotationselli psoid. 
Denna ellipsoid bildar utgångspunkt för all geodetisk be
ri:ikning. Vid mindre noggranna beräkningar kan jo rden 
liknas vid ett klot och mycket små v tor av densamma 
vid ett plan. . 

Utforskningen av geoiden eller den härem.ot sva rande 
rotationsellipsoiden, som under de sistförflutna dece nni
erna anför trotts ett internationellt sällskap med stilc i 
Polsdam, har sedan äldsta tider livligt sysselsatt v E:lcn
skapsmännen. På Homeros' tid (900 f. Kr.) föreställde 
man sig jorden som en av oceanerna omfluten skiva. För
hållandet att ett fartyg på grund av jordens r u n dning 
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forsvann vid horisonten gav ingen anledning till efter
tanke. Pythagoras (500 f. Kr.) var den förs te, som. för
Jdarade, att jorden måste vara rund, ett påstående, som 
bevisades av Aristoteles förs t omkr ing år 300 f. Kr. För 
första gången i mänsklighetens historia försökte alexan
drinaren Eratosthenes (200 f. Kr.) bestämma jordens om
krets. Han upptäckte, att solstrålarna under sonmwr
solståndet föllo lodrätt i Assuan, en plats i övre Egypten, 
medan samtidigt solstrålarna i Alexandria med lodlinj en 
bildade en vinkel, som uppmättes till 1/ 50 av cirkelns 
omkrets. A vs tåndet mellan platserna uppskattades av an
talet dagsresor till 5,000 stadier (1 stadie = 185 m). Ur 
.(lessa uppgifter beräknade Eratosthenes jordkvadranten 
till 11,562,500 meter, alltså endast cirka 16 % för stor, elt 
häpnadsväckande golt resultat med så primitiva beräk
ningsgrunder. Det skulle dröj a ända till 1600-talets bör
jan, innan man erhöll en mera vetenskapligt utförd, på 
gradmätning grundad beräkning av jordens omkrets. 
Dessa m ä tningar leddes av holländaren Snellius och gåva 
en ekvatorskvadrant på 9,660,000 meter, således 3,4 % 
för liten . 

Under en betydelsefull gradmätning i Frankrike 1792 
- 1808 fastslogs meridiankvadrantens längd till 10,000,000 
meter och jordens avplattning till 1: 33'1. Den tyske 
astronomen och matematikern Bessel erhöll år 1841 ge
nom sammanställning och utjämning av ett tiotal grad
mätningar i Tyskland meridiankvadrantens längd till 
10,000,855,76 meter samt övriga värden, som framgå av 
~edanstående tabell. Uppmärksammade ber äkningar av 
J,ordellipsoiden ha även gjorts av engelsmannen Clarke 
<~r 1880 och amerikanaren Hayford år 1909. 

Metod 
l 

Ekvators• 

l 
Polradien 

l 
Avplatt• 

radien ningen 

Bessel 1841 6,377,397,15 6,356,078,96 1: 299,2 

Clarke 1880 6,378,249,15 6,356,515,0 1: 294,3 

Hayford 1909 6,378,388,0 6,356,911 ,95 1: 297,0 
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Vid konferens i Monaco 192L1 mellan internationella 

hydrografiska byråns medlemmar framhölls betydelse11 

av en för alla sjökartcverk gemensam beräkningsgrund 

för jordens dimensioner, och man enades om Hayfo rds 

dimensioner som de lämpligaste. Det arbete och den 

kostnad en omläggning skulle medföra, ha dock h indra t 

de flesta länder från att följa överenskommelsen . Av 

medlemmarna synas endast Förenta Staterna ha antagit 

de havfordska dimensionerna. A v dc nordiska länderna 

anvä~der Sverige, Danmark och Norge Bessels dimensio

ner. Finland, som icke är medlem_ av byrån m en ägel' 

ett aktat namn inom geodesien, har antagit Hayfords me

tod. Olägenheterna av att länderna begagna olika syslem 

vid beräkning av sjökortens geodetiska underlag, h a yt

terligare accentuerats vid tillkomsten av de världsom

spännande radionavigatoriska hjälpmedlen, som bygga 

på hyperbelprincipen. Om en stationskedja måste pla

ceras inom_ olika länder, kompliceras den redan föru t om

fattande och tidsödande beräkningen av hyperbelnätet i 

sjökorten ytterligare genom denna bristande över ensstäm

melse. Före västmakternas landstigning på franska kus ten 

under andra världskriget, hade engelska själcarteverket 

brottats med mycket stora svårigheter för att kunna lägga 

in den engelska stationskedjans hyperbellinjer i sjökor\en 

över Hollands och Belgiens kuster, då dessa länder m

hördes använda olika utgångslägen för sina kor t och 

illaenderas överensstämma med Englands. 
b 

d 
En punkts läge på jordytan bestämmes av tyng : 

kraftsriktningens, d v s ellipsoidnormalens, projektion pa 

ellipsoiden och angives genom koordinater. Man skil jer 

mellan vinkel- och avståndskoordinater. A vståndskool:

dinaterna äro plana koordinater, de räknas i meter .ocll 

användas endast i plana avbildningar. Vinkelkoorchna

terna äro geografiska, de brukas å geoiden och betecknas 

med längd och bredd samt räknas i grader. Med en punk~& 

längd menas vinkeln mellan dess meridian och O-men-
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dianen genom Greenwich; den räknas åt ost och väst från 

0a till 180° . Bredd är vinkeln mellan punktens ellipsoid

normal och ekvatorsplanet. Man skiljer mellan nordlig 

och sydlig bredd upp till 90° . Punkter med lika längd 

Jigga på samm.a meridian; punkter med lika bredd ligga 

på san~ma parallellcirkel. M:ridianer ~ch ~-aralleller 

bilda tillsamman det geografiska koordmatnatet. En 

punkts längd och bredd erhålles genom astronomiska ob

servationer. Härvid erhålles emellertid läget på geoiden, 

varför koordinaterna måste korrigeras för eventuell lod

avvikelse för att därigenom_ komma fram till de geode

tiska koordinaterna å ellipsoiden. 

En geodetisk avbildning - projektion - är en genom 

geometrisk konstruktion eller matematiska formler defi

nierad framställning av jordellipsoidens yta i planet. Då 

denna buktiga yta icke kan utbredas i ett plan liksom 

cylinderns eller konens yta, gives det icke någon plan av

bildning av jordytan, som geom.etriskt absolut motsvarar 

densamma. Varje plan avbildning uppvisar avvikelser 

gentemot originalet, som kallas förvridningar. Man skiljer 

mellan längd-, yt- och vinkelfel och det ligger i kartogra

fiens intresse att i avbildningarna i möjligaste mån un

danröja eller åtminstone förminska dessa fel. Kan något 

av dem elimineras, erhåller projektionen någon av egen

skaperna längd-, yt- eller vinkelriktigheL Ingen projek

tion företer fullkomlig längdriktigheL Däremot kan en 

projektion vara längdriktig, ekvidistant, utefter vissa be

stämda linjer. J\fed ylriktighet, ekvivalens, menas det för

hållandet, att en yta på klotet nwtsvaras av en lika slor 

Yta, ehuru i viss skala, å projektionen. Likformiga ktm

na de båda ytorna emellertid aldrig vara av samma skäl 

son1 klotytan aldrig kan vara likformig med sin projek

tion i planet. Med vinkclriktighet, konformitet, förstå s, 

att en vinkel å klotytan motsvaras av samma vinkel å 

Projektionen. 



220 

Ortografisk 
projektion. 

Fig 1. 

Central 
projektion,. 

stereografisk 
projektion. 

Projicierandet innebär i första hand en transport av 
de geografiska koordinaternas skärningspunkter på ellip
soiden tlll plana avståndskoordinater x och y i karlans 
rätvinkliga axelsystem. Ett stort antal metoder härför 
har tn'lder tidernas lopp utformats, beroende på vilka egen
skaper hos projektionen, som för visst ändamål synts mest 
eftersträvansvärda. 

Med hänsyn till perspektivpunktens läge skiljer man 
på ortografisk, central och stereografisk projektion be
roende på, huruvida perspektivpunkten ligger på oänd
ligt avstånd, i ellipsoidens centrum eller vid dess yta. 

Eftersom sam.tliga vid svenska sjökarteverket anvii.n
da proj ektioner äro centralperspektiviska, kairuna endast 
dessa att här beröras. Dessa centrala projektioner kunna 
indelas sf1lunda: 

Efter projektionsytans beskaffenhet i 

Azimutala pro j ek tioner (plan proj ektionsyta) , 
Koniska projektioner och 
Cylinderpro j ektioner. 

Efter läget av projektionsytans axel i 

N orm al a projektioner, 
Sneda projektioner samt 
Transversala projektioner. 
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Med direkta (perspektiviska) projektioner menas så
dana, där man tänker sig en bestämd ögonpunkt, från vil
}{Cll räta projektionsstrålar utgå, förbindande varje punkt 
på jordytan med motsvarande punkter på projektions
ytan. Med indirekta åter förstår man sådana projektio
ner, där de olika punkterna i avsikt att eliminera för
vrängningarna projicieras på projektionsplanet efter vissa 
matematiska regler. 

Perspektiviska normalprojektioner. 

( .. { \.- . . 
' · ' 

\ --- l \ 111 

Azimut.al 
Projektion. 

TidskriJt i Sjöväsendet. 

Fig 2. 

Konisk 
projektion. 

l 

/ 

' ' 

-- -.:-"7--

' l 
' l 

----- -- -~---- -- .. 

l 
\ 

-- - ' - -

Cylinder
projektion. 

16 
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Fig 3. 

Azimutal projektion med projektionsplanet utbrett. 

Projektionen är ej längd-, yt- eller vinkelriktig. Alla 

storcirklar avbildas såsom räta linjer. Azimuten angives 
riktigt från tangeringspunkten. 

Fig 4. 

Konisk projektion med projektionsplanet utbrett. Pro

jektionen är ej längd-, yt- eller vinkelriktig, men avstånd 

på jordytan återgivas längdtroget utefter tangeringscirkelP· 
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Fig 5. 

Cylinderprojektion med projektionsplanet utbrett. 

Proj ektionen är ej längd-, yt- eller vinkelriktig, men 

längdriktig längs ekvatorn. 
Loxodromen är en rät linje. 

Perspektiviska - sneda - projektioner. 

Azimutal 
Projektion. 

Fig 6. 

Konisk 
projektion. 

..... _ _: __ .... 

' \ 
\ 

Cylinder
projektion. 
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Fig 7. 

Sned azimutal ( gnomonisk) pro.fektion med projek
tionsplanet utbrett. Projektionen är e.f längd-, yt- eller 
vinkelriktig. storcirkeln (ortodromen) är en rät linje. 

Perspektiviska 

Azimutal 
projektion. 

transversala - projektioner. 

Fig 8. 

' ' ... / 
"- -:; 

Konisk 
projektion. 

' ' 
l 

--- ~ - ~ - -
~--~=~ - --- ! .. ~----=~>; 

; : 

Cylinder
projektion. 
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Fig 9. 

Transuersal cylinderprojektion med halva projek
tionsplanet utbrett. Projektionen är e .f yt- eller vinkel
riktig m en däremot längdrik tig u tefter den tangerande 
meridianen - medeln1eridianen. Såväl meridian- som 
parallellminn lernas längd ökas från medelmeridianen. 
Den senare bildar tillsamman med ekvatorn axlarna i ett 
koordinatsystem, som utgör stommen i de matemaliska 
beräkningarna av den konforma transversala cylinder
projektionen. 

De perspektiviska projektionerna äro varken yt- eller 
vinkelriktiga och ha medtagits endast såsom huvudtyper, 
emedan dylika konstruktionssätt äro instruktiva. I prak
tiken kunna de möjligen användas vid uppgörandet av 
mindre noggranna översiktskartor i liten skala. 

För att erhålla den mest exakta och för praktiskt 
bruk användbara kartan överföras de geografiska koor
dinaterna i planet genom att man matemati~kt bestämmer 
I~otsvarande gradnätspunkters läge i ett rätvinkligt koor
dmatsystem. Detta kan utföras på olika sätt med hänsyn 
till det ändamål, för vilket kartan skall framställas. D.en 
för navigering lämpligaste projektionen är Mercators, 
llppfunnen omkring 1560 av holländaren Gerhard Krä
Iner Mercator. Den är ännu i dag den yppersta för fram
s~~llning av sjökartor och av världens omkring 35,000 
SJokort äro endast l % utförda i andra projektioner. 
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Mercatorsprojektionen är en vinkeltrogen, maten1a. 

tiskt beräknad projektion, tillhörande de normala cyl in. 

derprojektionerna. På globen b ildar loxodromen, d y s 

den linje, som skär alla meridian er under samma vink el. 

en mot polen korkskruvformad kroklinje. Mercatorkor le t~ 

förnämsta egenskap är att teckna denna såsom en r ä t li n

je, beroende på att meridianerna här äro sinsemellan pa. 

rallella räta linjer. Härav följer a tt även latitudsp ar al

lellerna bliva parallella räta linjer, varigenom positions

uttagningen med transportör underlättas. Rä ttvisande 

kurser kunna direkt uttagas ur kortet, och dess be

gränsningslinj e i sida bildar en naturlig distanssk al a. 

Under förutsättning att projektionen användes för ett 

smalt bälte i ost - västlig riktning äro ytfelen å de 

lägre latituderna små, och sjökort beräknad e för ge

mensam medelparallell kunna passas till varandra. Mer

catorskortets användning på sjön beror således ej på 

gammal slentrian utan på dess möjligheter att fylla 

navigatörens speciella behov. Ett talande bevis fö r dess 

livskuaft är, att US Coast and Geodetic Sm:vey lik

som det svenska sjökvarteverket för ej så länge sedan 

lämnade en konisk projektionsmetod för att övergå till 

Mercators. 
I den cenlralperspektiviska, azimutala projektionen. 

oftast benämnd gnomonisk, utgör storcirkeln en rät linje. 

Den användes därför vid storcirkelnavigering, såsom un

derlag för speciella radiopejlkartor och för att vid m yc

ket höga latituder ersätta Mercatorkortet, där detta är 

mindre lämpligt. För övrigt är den gnomaniska pr ojek

tionens användning begränsad på grund av dess m å nga 

pro j ektionsfel. Svenska sjökm·teverket äger endas l etl 

sjökort i denna projektion nr 316 Spetsbergen, Belsu nel

Van Mayiens land i skala 1: 12,000, en sned, azimu tal 

centralpro j ektion. 
Kartor, på vilka ytmätning skall äga rum, böra u tfö 

ras i någon ytriktig projektion. Länder med utpräglad 
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Jängdsträ~kning i ost- västlig riktning kunna med förd el 

avbildas ~ tangerande eller skärande konisk projektion. 

pelar av JOrdytan med likformig utsträckning liksom po

Jarområden framställas bäst i azimutala projektioner. 

P å våra höga latituder är Mercatorsprojektionen 

olämplig för arbetskartan i fält, den s k mätningskartan, 

då ytfelet utanför medelparallellen snabbt tilltager med 

-växande meridionaltaL I den av den tyske matematike.cn 

-Gauss år 1820 konstruerade, konforma, transversala cy-

Jinderproj ektionen gives en projektion, som väl lämpar 

sig att r iktigt teckna en bild av vå rt avlånga land. Pro

jektionen kännetecknas av, att den tangerande, längdrik

tiga m edelmeridianen återgives som en rät linje, vilken 

skär ek vatorn, likaledes en rät linje, under rät vinkel, oeh 

att ytor i närheten av medelmeridianen antaga i det när

maste r iktiga proportioner. Projektionen har också för 

upprä ttande av mätningskartor antagits vid rikets olika 

kartverk under namn av Gauss' konforma projektion eller 

»rikets koordinatsystem». För att ytterligare nedbringa 

ytfelet, som växer från O vid medelmeridianen åt ost och 

väst, har landet uppdelats i smala meridionala zoner av 

2,5 nygraders bredd med en medelmeridian inom var j e 

zon. I zonernas ytterkanter på 75 km avstånd från me

<lelmeridianen uppgår längdfelet till endast 0,07 %. 
Fram till omkring år 1911 användes Lamberts kon

forma k oniska projektion av sjökarteverket både för mäi

ningskar·tor och sjökort. Projektionen, som är skärande, 

blir sk altrogen utefter två medelparalleller. Meridianer

na äro räta linjer, som. sammanlöpa mot konens spets. 

Parallellerna äro cirkelbågar med nyssnämnda spets som 

·centrum och skära följaktligen alla meridianer under rä

ta vink lar. Konen är det projektionsplan, som till for

l11en mest liknar jordkalotten, varför gradnätets form rätt 

Väl överensstämmer med j ordellipsoidens grad nä t. S tör

sta skalavvikelsen vid gränsparallellerna och mellan me

delparallerna uppgår dock till 0,2 %, alltså mångfalt stör

te än för Gauss' projektion. 
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En modern mätningskarlas grundstonune utgöres så

ledes av rätlinjiga, plana koordinater, till vilka gradnäts

punkter beräknats och slagits ut efter Gauss' princip. 

Gradnätspunkterna förenas genom linjer, som bilda mot 

polen svagt konvergerande meridianer och svagt buldan

paralleller. Uppgiften blir seelan att i anslutning till koor

dinatnätet konstruera strandlinjen och införa erhållna 

djup. Härtill fordras vissa fasta utgångspunkter i land, 

som utgöras av framträdande punkter i natur eller be

byggelse. Genom med synnerlig omsorg utförda astrono

miska osbervationer kunna dessas geografiska koordina

ter fastställas å geoiden för att sedan matematiskt för

vandlas till plana avståndskoordinater i Gauss' projek

tion och inläggas i mätningskartan. En dylik astronomisk 

ortsbestämning är emellertid ett synnerligen vidlyftigt, 

tidsödande och dyrbart företag, varför i vårt land endast 

ett ringa antal huvudpunkter bestämmes på detta sätt. 

Punktsystemet kompletteras därför till önskvärd täthet 

och med stor inbördes noggrannhet genom triangelmät

ningar, d v s trigonometriska mätningar på jordytan med 

utgångspunkt från de förstnämnda astronomiskt ortsbe

stämda punkterna. 
Mellan två huvudpunkter A och B (se fig 11) stakas 

en k edja av stora trianglar, vilkas sidor - i regel c:a 

30 km långa - bilda fria syftlinjer. Vinkelspetsarna C, 

D, E o s v - triangelpunkterna - markeras varaktigt 

och förses med lämpliga signaler. Med teodolit mätas 

därefter alla tre vinklarna i samtliga trianglar, varigenom_ 

kedjan blir bestämd till formen. Genom att i gynnsam 

terräng uppmäta längden av en kortare sträcka PQ, bas, 

llled metallsträngar av ytterst noga känd längel (Jäderins 

lllätsträngar) och anknyta basen medels mindre trianglar 

till en av triangelsidorna EG, blir kedjan bestämd till sin 

storlek, ty från basen kan ju först sidan EG och därefter 

alla de övriga triangelsidorna successivt beräknas trigo

nometriskt. 
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F ig 11. 

H 

D 

Bestämmer man nu vidare genom astronomiska ob

servationer exempelvis sidan AC :s azimut, d v s· dess rik t

n ing i förhållan de till meridianen genom A, kan man ge

nom ganska enkla trigonometriska räkningar och m ed A 

som utgångspunkt successivt beräkna de plana kom·dina

terna för punk terna C, D, E o s v. 
På detta sätt har genom. den s k rikstrianguleringen, 

utförd av geodetiska byrån vid Rikets Allmänna Kart verk, 

över hela Sverige, inlagts triangelkedjor, det s k första 

ordningens nät. 
Detta är dock ej tillfyllest för den hydrografiska kust

uppmätningen, utan sjökarteverket kmnpletterar detsum

ma längs kustbandet och i de vidsträckta skärgårdarna. 

A figur 12 åskådliggöres hur rikstriangelnätet k omp

letteras. De med romerska ettor utmärkta punkterna till

höra rikstrianguleringens kustkedja av förs ta ordningen. 

övriga med romerska treor och fyror betecknade punkter 

ha inmätts av sjökarteverket. 
Vid sjömätningens planläggning indelas den trakt, 

som skall uppmätas under säsongen, i mindre mätom-

Fig 12. 

Pun k l av 1 a orda'nJ<:rJ 
• 2 :o. 

m •· 3·~ 

IY ~ • 4-·e - · -
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råden, vilkas omfång bero av mätningskartans storlek och 

anbefalld skala. I skala 1 :x blir 1 mm. = x:1000 HL 

Med avseende på farvattnets beskaffenhet och dess 

betydelse för sjöfarten utföres mätarbetet i olika skalor. 

I farleder och skärgårdar, som kunna befaras av fartyg, 

mätes i allmänhet i skala 1: 10,000 och i övrig skärgärd 

i l: 15,000- 1: 20,000. I havsbandet ulföres mätningarna 

i skala l : 25,000- 1: 30,000 och längst ut till havs i l: 50,000 

- l: 100,000. 
Distr iktets grad- och koordinatnät liksom på förhand 

inmätta f asta utgångspunkter - triangelpunkter - in

läggas med koordinatograf i mätningskartan på sjökarte

verket Med utgångspunkt från dessa triangelpunkter in

mätas stränder, alla sjömärken och mera framträdande 

terrängföremål, som kunna tjäna till ledning vid navige

ring. Detta sker antingen genom grafisk inmätning å mät

hord eller aenom kurtläggning från luften. Sjökartever-
"' . . 

ket utför ej flygfotografering i egen reg1 utan utnyttJar 

den av Rikets allmänna kartverk utgivna ekonomiska 

kartan, som baserar sig på flygfotografering. 
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Fig 13 . 

' 

c 
~\ 

D 

, a = från A, C och D avskuren punkt. 

b = » A, C och D inskuren punkt. 
c = » D avskuren och B och E inskuren punkt. 

1-4 = läget inlagt med h jälp av distanstub. 

Grafisk inmätning å mätbord utföres antingen genom 
av- eller inskärning från två eller flera triangelpunkter 
eller genom en kombination av båda sätten. Vid inskär
ning orienteras mätbordet n1ed kompass. Strandlinjens 
detaljer närmast de så erhållna punkterna inmätas med 
distans tub. 

Kustkonturens inläggning i sjömätningskartan efter 
den ekonomiska kartan (skala 1: 10,000) utföres m ed 
hjälp av s k passpunkter, d v s i naturen och ekonomiska 
kartan lätt identifierbara punkter, som. grafiskt inmätas 
i mätningskartan. Strandlinjen överföres från den eko
nomiska kartan till en kalk. 

233 

Fig 14. 

Multiplexinstrumentet i princip. 

Vid flygfotografering användes en kamera m.ed ne
gativformatet 30X30 cm och vidvinkelobjektiv n1.ed 20 
.cm brännvidd. I allmänhet verkställes fotograferingen 
p å c:a 4,000 m höjd, vilket giver en ungefärlig skala av 
1: 20,000. Vid denna skala täcker varje negativ en yta 
.av 36 lun2 • Man flyger i stråk å ett inbördes avstånd på 
.c:a 3,5 km. Utefter stråken exponeras filmen automa
tiskt för varje 2,4 km, varigenom fotografiernas täckning 
i stråkets längdriktning blir 60 % och i sidled 40 %. 
<Övertäckningen möjliggör det stereoskopiska studiet av 

terrängen å fotobilderna. 
Vore flygbilden en sträng lodbild, d v s fotograferad 

lodrätt och tagen från exakt 4,000 m höjd, och om terräng
-en vore plan och horisontell, skulle kontaktkopiorna di
rekt kunna sammanfogas till en fotokarta i skala 1: 20,000. 
Vid flygfotografering kan emellertid en sträng lodbild ej 
uppstå annat än genom en tillfällighet. Genom omfoto
,grafering i speciella instrument, s k restitution, kan dock 
varj e bild förvandlas till en sträng lodbild. För att er
hålla en sådan måste ett större antal fixpunkter än de, 
som triangelpunkterna erbjuda, anskaffas. Sådana extra 
fixpunkter, s k passpunkter, erhållas i ·ett stercoinstru
lllent benämt multiplex. Diapositiven anbringas i exakt 
samma läge, som kamerans negativ hade i exponerings

ögonblicket under flygningen i stråket. 
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Fig 15. 

l?esfi!u_l;onsplar> 

Yid belysning uppifrån erhålles på kartbordets r it
papper, tack vare övertäckningen, en plastisk p1odell av 
terrängen, som skalbestämmes med hjälp av triangelpunk
ter. Ur denna modell kan man nedloda ett lämpligt an
tal passpunkter, vilkas läge markeras såväl å ritpapp eret 
som nted ett stick i negativet. Modellens skala är 1: 10,000. 
Sedan passpunkterna bestämts, sker själva restitutionen 
i en restitutionsapparat, i princip en fotografisk försto
ringsapparat försedd med anordningar, så att nega tivet 
kan förstoras och strålarna genom sticken i negativet 
bringas till passning med de karterade passpunkterna. 
Restitutionsapparaten har fem inställningsmöjligheter . 

Apparaten inställes, så att det uppifrån belysta ne
gativets passpunkter sammanfalla med passpunktern a å 
ritpapperet. Därefter utbytes ritpapperet mot ljuskäns
ligt sådant och negativets bild exponeras på papperet. 
varvid en restituerad fotobild erhålles i skala 1: 10,000. 
Denna har i stort sett samma skala som passpunktskarte
ringen och är vid plan och horisontell terräng en i det 
närmaste sträng lodbild. Vid kuperad terräng användes 
apparatens inställningsmöjligheter till att utjämna d e av 
h öjdskillnaderna och centralprojektionen orsakade felak-
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Fig 16. 

~/ 
/ 

.20 

tigheterna. Bilden blir i sådant fall vanligen icke en 
sträng lodbild. Dessa fel utjämnas i passpunkterna på 

bästa sätt. 
Kartskalan blir riktig endast för restitutionsplane t, 

om passpunkterna ligga i detta plan. Högre partier för
skjutas utåt, lägre inåt. Väljer man vattenytan till resti
tutionsplan, blir strandlin j en riktig. 

D e restituerade fotobilderna sammansättas till en fo
tokarta. På en skiva utläggas passpunkterna, hilderna 
inpassas där i sitt rätta läge och klistras. Endast om 
terrängen är fullt plan stämma härvid angränsande bil
der i skarvarna med varandra. Vid kuperad terräng ver
ka de förut omnämnda, på höjdskillnaderna heroende 
förskjutningarna av bildernas detaljer störande. Genom 
lokal töjning och krympning av de restituerade bilderna 
kunna dock skarvarna i regel bringas att gå ihop. Felen 
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härvidlag kunna uppgå till 10 n1. Sedan den samma11_ 

klistrade fotokartan försetts n1.ed namn, höjdsiffror o d 
är den färdig för reproduktion. Den sammanställda fo~ 
tokartarr rekognosceras och den rekognoscerade slrand
linj en inlägges med svart. 

Tillgången till ekonomiska kartan underlättar avse
värt mätningsarbetet, men under det upprepade överfö
randet av kartbilden först från fotokartan till ekonomiska 
kartan och därifrån till mätningskartan utsuddas lä tt 
kustkonturens finaste detaljer. Ekonomiska kartbladens 
olika krympning i längd och bredd utgör en olägenhet, 
som man _ej heller kan förbise. Ekonomiska kartor fi n
nas dessutom tillgängliga endast å vissa kuststräckor eller 
ock äro de mindre tillfredsställande såsom på västkusten. 

För att undvika dessa olägenheter har sjökarteverket 
under ett flertal år bedrivit försök med stereokartering, 
d v s att ur ett fotobildpar, som_ tillsamman bilda en 
plastisk modell i ett stereoinstrument, direkt i mätnings
kartan överföra såväl strandlinje som nivåkurvor och för 
lodningsarbetet erforderliga vinkelpunkter. Härigenom 
vinnes förutom en fullt riktigt tecknad strandlinj e, att 
man helt kan frångå den tidsödande grafiska inläggning
en av pass- och vinkelpunkter samt framför allt, att man 
utvinner nivåkurvorna, vilka utlagda i sjökortet avsevärt 
komma att underlätta orientering å bildskärmen vid ra
darnavigering i tjocka. Genom att stereokarteringen ut
föres vintertid kunna sommarens arbetsdagar bättr e ut
nyttjas för lodningsarbeteL På grundval av försökens 
mycket goda resultat har sjökarteverket därför beslutat 
låta denna metod ersätta den grafiska inmätningen av 
topografien vid de nu förestående mätningarna p å väst
kusten. 
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O.tn undervattensdetonationsskador. 
Anförande jämlikt Kungl. Örlogsmannasällskapets stadgar 

§ 31 av Förste marinläkare Gustaf Severin. 

»Immersion Blast Injuries>>, för vilka man på svenska 
hittills icke funnit någon bättre översättning än det tärn
Iigen otympliga undervattensdetonationsskador, är ett. ut
tryck som ursprungligen präglats inom_ den. angl~sachs1ska 
militärmedicinen för att beteckna de fyswlog1ska verk
ningarna av undervattensexplosioner, vilka i vissa avseen
den skilja sig från de rubbningar som orsakas av explo
sioner i luft. 

Under första världskriget iakttogos enstaka sådana 
fall , men deras natur utforskades icke fullständigt, och det 
var först under det senaste kriget, som frågan blev före
mål för ett mera ingående intresse och en vetenskaplig 
bearbetning. Redan i bör j an av kriget visade det sig 
nämligen, att man i det moderna sjökriget måste räkna 
med ett betydande antal undervattensdetonationsskador 
genom att personer befinna sig simmande i närheten av 
under vattenytan detonerande minor, torpeder, flyg- och 
sjukbomber etc. 

Efter det att 1940 publicerats några fall av under
vattensdetonationsskador från evakueringen av Dunqer
que, har litteraturen på detta område vuxit sig tämligen 
fro dig framförallt i England och USA, där goda organi
satoriska och ekonomiska förutsättningar tidigt skapades 
för en effektiv militärmedicinsk forskning. I vårt land 
har ämnet behandlats ur såväl fysikalisk som medicinsk 

Figurerna i texten äro hämtade ur »Effect of Underwater Explo· 
Sions on the Human Body» av Cecil P. G. Wakeley i ).•Lancet», 9 juni 

1945, !lid. 715-18. 

Tidskrift i S jöväsendet. 17 
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synpunkt vid Försvarets forskningsanstalt, varifrån Hl-17 
utkom en redogörelse för tidigare erfarenheter och egna 
försök. författad av doktor C.-J. Clemedson. I den föl
jande korta framställningen ha såsom huvudsaklig~ ki.illo r 
använts Clemedsons arbete samt ett par engelska, aven av 
Clemedson omnämnda, artiklar av 1Villiams (19 14. och 
Wakeley (1946). Vissa uppgifter hava även hämtats n t.· 
en rapport från US Navy Departement, »Damage to Per
sonell in Shallow vVater» av Hartmann. 

Detonationsvågen. 
De fysikaliska verkningarna av en detonation äro vä

sentligt olika i luft och vatten. Den tryckökning, som upp
står vid en undervattensdetonation åtföljes icke såsom en 
explosion i luft av någon rörelse i massan, utan det upp
kommer en rent hydrostatisk tryckvåg med en mycket 
stor nästan momentan ökning av trycket och ett följ a nde, 
lån~sammare tryckfall ned till noll. Denna ursprm~gli.ga 
tryckv~g har sålunda icke såsom i luft någon negativ fas 
att räkna med. 

Tryckvågens fortplantningshastighet i såväl lufl s(:m 
vatten är ursprungligen c:a 1500 m / sek (=ljudets .hastl g
het i vatten), men medan hastigheten i luft snabbt SJUnker, 
förblir den i vatten konstant. Detta förhållande gäller 
dock icke i omedelbar n~irhet av detonationscentrum ; de 
vanliga lagarna för ljud samt tryck och impuls (tidsin
tegralen för trycket) gälla först då tryckvågen nått elt av
stånd av c :a 20 gånger laddningens lineära dimension~~·· 
Tryckvågens duration på varje given punkt i vat~net al: 
endast några få n1illisekunder, och tryckbandets l.1ocklck 
har uppskattats till endast c:a 15 cm. 

En ytterligare, i detta sammanhang mycket viktig, 
skillnad mellan luft- och undervattensdetonationerna ä r, 
att tryckvågens maximaltryck i luft är omvänt propor-
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tionell mot kvadraten på avslåJHlet från detonationscent
rum men i valten omvänt proportionell mot det enkla av
stånde t. På grund härav blir uerkan au en exploderande 
laddning au given storlek kännbar på betydligt större au
stånd i vatten än i luft. 

Då det gället skadeverkningarna spelar tryckvågens re
f'l exion mot sjöbotten, i vattnet befintliga fören~ål. (t ex 
fartyg) och - framförallt - mot vattenytan en v1khg roll. 
Då tryckvågen når botten eller något annat akustiskt tä
tare medium (ett fartygsskrov e dyl), reflekteras den en
ligt de vanliga reflexionslagarna utan någon fasförlust, 
men deformeras alltid mer eller mindre, särskilt om den 
reflekterande ytan ej är mycket hård. En dybotten sy
nes sålunda reflektera tryckvågen från ett plan något un
der den verkliga bottenytan. Genom reflexionen mot t ex 
botten ökar risken för skador därigenom, att det i vattnet 
befintliga föremålet träffas av tvenne tryckvågor: först 
den infallande och strax därefter den reflekterade (fig 1). 
Fartygsskrov o dyl hava en tydlig skärmande effekt, som 
man kan begagna sig av ur skyddssynpunkt. 

Ä ven när tryckvågen når valtenytan reflekteras den, 
ehuru delvis på ett helt annat sätt än en ljudvåg. Reflexio
nen i vatten-luftgränsen sker med 180° fasförlust, varige
nom ett övertryck förvandlas till ett undertryck. Den re
flekterade tryclcvågen neutraliserar därför i viss ut3träck
ning den infallande vågen, som får kortare tid på sig att 
utöva sin skadeverkning, ju närmare vattenytan föremå
let befinner sig. Detta medför ur skyddssynpunkt mycket 
viktiga konsekvenser; genom att den reflekterade, nega
tiva fas en i trvckkurvan delvis neutraliserar och därför 
i tiden förkort~r den infallande vågens positiva fas (utan 
att dock maximaltrycket hos denna minskas), minskas 
tidsintegralen för trycket (impulsen) (fig. 2 och 3). 

Experimentella undersökningar ha visat, att detona
tionsskadans svårighetsgrad varken bestämmes av maxi
lllaltrycket eller impulsen enbart. »Enbart ett högt maxi-
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Fig l. Tryckkurva ns utseende vid en expl osion, då laddningen pl ace

rats i orrledelbar närhet av hård bergbotten (A) samt ett stycke ovan

för densamma (B). Den verkan, som tryckvågens reflexion mot ytan 

utövar, har icke inritats i figuren. Exploderar laddningen på s jälva 

bottnen (A) uppkommer ingen reflexvåg, men primärtryckvågens max· 

tryck blir större, än om explosionen sker ovanför botten (B) . I det 

senare fallet uppstå däremot två vågor, dels den primära, dels den 

våg som uppkommer genom primärvågens reflexion mot botten. T ryck· 

kurvan B får därför tvenne toppar. 

maltryck är ej tillräckligt att giva upphov till skada, olll 

det ej upprätthålles under så lång tid, att vävnadernas 

förmåga av elastisk återgång till ursprungliga formen hin

ner överskridas och bristningsgränsen uppnås. Och en 

hög impuls i och för sig ger ej någon skada, om ej trycket 

samtidigt är så högt, att strukturen ej kan emotstå de t 

utan att brista» (Clemedson). 

Dessa förhållanden ange en möjlighet för en i vatt

net simmande person att i görligaste m å n minska deto-

Tryck 

+ l 
-l 

'' 
' 

a. 

-~/l 
N v -,t 1"-
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Ta 

Fig 2. Den direkta (a) och reflekterade (b) tryckvåg som når ma

nomete rn, då denna är upphängd nära ytan och ej omedelbart ovanför 

laddninge n. Efter tryckvågen b:s reflexion mot ytan uppstår ett un

dm·tryck, som neutraliserar senare delen av tryckvågen a, och orsa· 

kar en negativ fas i tryckkurvan. 

Jolanometer 

Tryc:~ 
-- 'l'id 

- r 

Toadaning 

Fig 3. Återger samma förhållanden som fig 2, ehuru här manometern 

Place rats nästan rätt ovanför laddningen. Den mot v atteny tan in

fa llande tryckvågen är tillräckligt s tark för att bryta igenom y tan, 

Så att en »dorne» uppstå r . 
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nationens skadeverkningar, nämligen genom att place ra 
samtliga kroppsdelar så nära ytan som möjligt, d v s a l[ 
söka intaga horisontalläge, samt att vända den mera etter
givliga j'ramsidan au bålen, där trycket uerkar skadligas t, 
uppåt (fig 4, 5, 6 och 7). Praktiska försök ha b ekräftat 
dessa teoretiska spekulationer . 

Är den mot vattenytan infallande vågens tryck större 
än 7 kgf/ cm2 bryter den igenom ylan, som. piskas sönder 
och höjer sig till en flack kupol (»dome») fig. 3). N~1~ra 

få sekunder efter domen kan ntan se det kraftiga va tte n
uppkast (»plume») som orsakas av de uppåtrusande ex
plosionsgaserna. Detta vattenuppkast har intet m ed dc 
fysiologiska skadeverkningarna att göra. 

Genom. experiment bl a på frivilliga försöksp ersoner 
och på djur har man sökt bilda sig en uppfattning om. 
vilken storlek den exploderande laddningen och ':ilket av" 
stånd till denna som. fordras för att skador skola uppsUl. 

Enligt Clemedson är man även utan flytväst säker p {l 

ett avstånd av 50 m från en trotylladdning på 130 k g el
ler p å '70 m från 270 kg samt på ännu kortare avstånd, 
om man bär flytväst. I viss mån större risker synas dock 
vissa amerikanska undersökningar antyda. Försök p[l 

gmnt vatten (1,5 m) med färska djurtarmar ledde n äm
ligen till antagandet, att 50 kg trotyl på ett avstånd pl't 
e :a 45 m ger ett tryck 3 dm under vattenytan tillräckligt 
stort att orsaka döden. 

Å andra sidan kunde fö r sökspersoner, vilka hän gde 
ned till armhålorna från en båt på 1,5 n1 djupt v a tten 
utan några som helst men eller ens allvarliga obehag u t
härda detonationen av en 50 kg trotylladdning som ex
ploderade på 1 m djup på ett avstånd av 150 m. 

Detonationsvågens fysiologiska verkan . 

.Människokroppen är till allra största delen uppbyggd 
av vatten och har ungefär samma täthet som detta. E n 
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Laddning 

Fig 4. Inverkan av en undervattensexplosion på det i vattenytan veJ'

tikalt h än gande benet hos en människa. Ehuru det max-tryck, som 
påverkar benets olika delar, är detsamma, blir tryckpåverkan långva
rigast och därmed kraftigast på foten , som ligger längst från ytan. 

Lu!t 

'l'rytk : ~- ......... , 
+ Tjocktarm - .,--;;;-----

Bröstkorg 
Lever 

Tjocktarm 

F· 
lg 5. I nverkan av en undervattensexplosi on på en man som flyter 

i Upprätt stä ll ning i vattenytan. Max-trycken på bröstkorg och tarm 
bli lika, men den totala verkan störst på tjocktarmen, som ligger 
djuPast under ytan. 
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lever 

--- · ____ , 

Ryggra d 

Tjocktarn 

taddning 

Fig 6. I nverkan av en underv at tensexp l osi on på en m an som simmar 

på mage. Totala verkan blir störst på tjocktarmen (som jiessutom 

är anatomiskt mindre väl skyddad än ryggraden), men mindre än i 

fig 5, emedan tarmen på fig 6 ligger närmare den reflekterande ytan. 

Lever 
~jockta-rm 

.Ryggr ad 

+ 
- ,•Tjoc.k t<ll'll\. 

t' 

Fig 7. Inverkan av en undervattensexplosion på en man som flyter 

på rygg. Den anatomiskt minst skyddade och på grund av sitt gas· 

inneh åll för sprängverkan mest känsliga tjocktarmen ligger här närmast 

ytan och löper i detta läge hos den s immande minsta risken att slcada5 · 
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infallande detonationsvåg reflekteras därför icke av krop

pen utan passerar igenom vävnaderna. Vid gr·änsytan 

mellan de massiva vävnaderna och en luftfylld kropps

hålighet (lungorna, gasfyllda tannar etc) uppstår emeller

tid, om tryck och impuls äro tillräckligt höga (jmf ovan.), 

en utstötningseffekt mot det tunnare mediet, och vävna

derna kring detta slitas sönder. 
Praktiska erfarenheter liksom experiment på männi

skor och djur giva vid handen, att det i främsta rummet 

är de gasj"yllda tarmarna och lungorna som skadas vid 

underuattensdetonationer. Den totala avsaknaden au ytt

re skada är karakteristisk, och förändringar i solida or

gan äro sällsynta. 
A v mag-tarmkanalen skadas ofta s t tarmen, och colon

(grovtarms-) skadorna dominera. Ä ven tunntarmens olika 

delar samt magsäcken kunna bli säten för förändringar. 

Skadorna variera inom vida gränser från stora sönderslit

ningar och perforationer ned till små blödningar i tarm

väggen. Perforationerna äro oftast primära, d v s de or

sakas direkt av detonationsvågen, men kunna även kom

ma sek undärt genom degenerativt sönderfall eller infek

tion i skadade vävnadspartier. 
A v övriga skador i bukhålan ser man rätt ofta retro

peritoneala (bakom bukhinnan belägna) blödningar. Blöd

ningar och t o m bristningar i lever, mjälte, njurar etc 

äro däremot sällsynta, och skador på gallblåsan eller urin

blåsan torde knappast förekomma. 
Lungskadorna, som näst tarmskadorna äro de van

ligaste, likna fullständigt dem vid luftdetonationer och 

bestå i blödningar eller (och) utvidgningar av delar av 

eller hela lungan (traumatiskt emfysem). Bristningar i 

lungans yta av sådana emfysem med luftutträde i lung

säcken torde vara rätt vanliga, och i svåra fall k an en 

verklig söndersprängning av lungan ske. Blödningarna 

kunna ibland uppträda bandformigt på lungans y ta , s k 

»r evbensmärken»; antagligen motsvara de· mellanrummen 
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lilellan ''evbcnen, som lämna ett sämre skydd mot tryck
vågen ~in själva revbenen. 

Skador i övriga organ äro sällsynta. Blödningar och 

andra skador i centrala nervsystemet liksom hjärtat kun

na dock förekomma. Extremitetsskador ha ej iakttagits; 

tillfälliga förlanmingar av arm.ar och ben äro av betydel

se endast emedan de kunna hindra den skadade att vid

taga räddningsåtgärder, men försvinna snart och giva inga 
framtida m en. 

Detonationsskadornas symtomatologi. 

Verkan av en undervattensdetonation beror naturligt

vis på den exploderande laddningens storlek, avståmlet 

till detonationscentrun1 samt personens ifråga läge i vatt

net. I de lättaste fallen erfares endast en stöt eller en 

kittlande känsla i extremiteter och bål. I de fall, cHir 

verkliga skador uppkommit, känner vederbörande vanli

gen en kraftig smärta i rygg eller buk. Smärtor i testik

larna ha • beskrivits från flera håll. övergående känslo

löshet och förlamningar i armar och ben tyck as vara r ätt 

vanliga. Medvetslöshet kan inträda, men oftast förblir 

den skadade hela tiden vid fullt medvetande. 

I den sjukdomsbild som senare - vanligen inom lop
pet av 10-60 minuter - utvecklar sig, dominera vanligen 
bukskadorna. Symtomen- ensamma eller i kombinatio'l 

med varandra - - bruka vara: småningom ånyo insättan

de buksmärta, illamående eller kräkningar (ofta blod

blandade), trängningar från ändtarm och blåsa. Ofta fö

rekonnna också blodiga diarrheer, vilka dock av vissa 

förf. anses vara ett sent symtom. Buken är vanligen upp

driven och öm. Den skadade är ibland orolig och rastlös, 

ibland slö, och är ofta shockad, med undertemperatur. I 

de lindrigare fallen bruka symtomen försvinna redan ef

ter någon dag, men sekundära perforationer kunna upp

träda ännu någon vecka efter olyckstillfället. I svåra fall 
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j{an också tarmretningen med häftiga eliarrbeer fortsätta 

ett par veckor. 
I m ånga fall (enligt uppgifl fler än 80 %) kombine

ras bukskadorna med lllngskador. Liksom vid detona

tionsskador i luft orsaka de en ytlig, snabb andning, cya

nos, hosta med ofta blocliga upphostningar och i de svåra 

fall en blodsiwmig fradga. Smärlor i bröstet äro ocksa 

vanliga. Förtätningar i lungorna kunna i det övervä

gande antalet fall p~tvisas såväl fysikaliskt som röntgeno

logiskt. I de svåra fallen förekomma högerförstoring av 

hj ärtat och andra symtom på hj~irlslörningar. Dessa fall 

ha dålig prognos och dö ofta inom 2-1 timmar. Om den 

skadade överlever, brukar emellertid bilden hastigt klar

na, och vederhörande kan hoppas att vara återstälJd in

nom några få veckor. Häntgenfynden försvinna hastig t 

tillsammans m ed de kliniska symtomen. 
Undervattenscletonationsskadornas morlalitet angives 

av olika författare aU ligga emellan 20 och 80 %. 

Första hjälpen. 

För behandlingen synes den praktiska erfarenheten 

hava givit tämligen säkra riktlinjer. 
\'ad angår första hjälpen, måste hos all personal no

ga inpräntas följande: Behandlingen av den skadade, in

nan han kommer till läkare, skall vara vila och värme. 
Stimulantia, inklusive alkohol, skola unduikas. 

Läkarbehandling. 

Vid lungskador skötes patienten i halvsittande ställ

ning. Ständig syrgasbehandling kan bliva nödvändig. 

Oron och hostretningen lindras med eliacetylmorfin i upp

l'epade doser. Chocken behandlas med värme och sti

llnllans, men transj'usioner äro oj'ta kontraindicerade (på-
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frestning för högra bjärthalvan !) . Risken för infek tion 

är stor. Den sjuke måste med tanke härpå vara noggran t 

isolerad och vårdpersonalen skall bära munskydd. 

Om diagnosen på en skada i buken en gång kunnat 

ställas, gälla de vanliga kirurgiska principerna beträffan

de behandlingen. Det måste dock kraftigt understrykas, 

att många till synes all varligt sjuka hastigt kunna tillfrisk

na utan operativa ingrepp, och att därför operationer icke 

skola företagas för tidigt eller på osäkra indikationer. 

Eternarkos är kontraindicerad om samtidig lungskada be

faras, och spinalanästhesi eller kloroform anses ej lämp

liga med hänsyn till den oftast förefintliga shocken. Från 

vissa håll rekommenderas i stället cyklopropannarkos. 

Faran för sena perforationer påkallar dock uppmärk

samhet. Ingen patient som haft buksmärtar får skrivas 

ut förrän efter· tidigast 7- 10 dagar, särskilt om det ock~;ft 

varit blod i avföringen. Värme på bnken verkar smärt

stillande. En uppdriven buk kan nödvändiggöra j'örsik
tigt givna lavemang. 

Sulf'apreparat, och väl också penicillin , torde göra god 

nytta både terapeutiskt och profylaktiskt vid såväl b uk

och lungskador. 

Förebyggande åtgärder. 

Personer som vid detonationslillfiillet ligga och j'lyla 
på rygg äro väsentligt mindre utsatta j'ör skador, fram för

allt i buken, än dc som simma på mage eller stå m er el

ler mindre lodrätt i vattnet. Förklaringen till detta har 

givits i det föregående. 
Man har på n1ånga håll sökt utexperimentera skydds

kläder eller -västar mot detonationsskador. LufthaHigt, 

kompressibelt materiel såsom. kapok eller svampgummi 

har därvid vi<;at sig bäst, men ger dåligt skydd om det 

fått suga åt sig vatten. Någon idealisk skyddsdräkt sy-
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nes ännu ej ha framkomm.it, men en på rätt sätt buren 

vanlig flytväst synes kunna skänka ett icke föraktligt 

skydd. 
P å basis av det forskningsarbete och de praktiska er

farenheter, för vilka här givits en redogörelse, har inom 

111arinstaben på marinöverläkarens initiativ utarbetats en 

kort orientering om detonationsskadorna jämte följande 

instruktion, avsedd att göras känd för all marinens per·· 

son al : 

Anvisningar för vidtagandet av skyddsåtgärder 

vid risk för undervattensdetonationer. 

Fartygschef (motsvarande) åligger: 

1. att tillse, att fartygets sjunkbomber äro låsta, för

såvitt icke deras omedelbara användning för avsett bruk 

tvingar till annat. I varje fall skall på sjunkande fartyg 

så vitt möjligt är sjunkbomberna låsas. 

2. att tillse, att personalen, då omständigheterna så 

p åkalla och medgiva, är försedd med flytvästar påsatta 

i enlighet med gällande föreskrifter. 

3. att personalen noga instrueras enligt nedan. 

Personalen skall iakttaga 

l. att använda flytvästen, 

2. att så snabbt som möjligt simma bort från platsen 

för en väntad undervattensdetonation, 
3. att försöka få tag på något att flyta på, så att 

k roppen kanuner till så stor del som möjligt ur vattnet, 

4. att draga ned huvudbonaden så långt som m.öj

ligt, helst över de delar av huvudet, som måste ligga i 
vattnet, 

5. att simma på rygg eller ligga och flyta m ed ma
gen så högt upp över vattnet som möjligt, 
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6. att om man befinner sig på en flotte, som d elvi s 
ligger under vatten, icke ligga ner utan stå eller si tla, 
så att tryckvågen i vattnet icke kan gå genom bröstkorg 
eller buk, 

7. att med hänsyn till den »skuggverkan», som t ex 
ett fartygsskrov kan giva, söka intaga en sådan plats, att 
detta befinner sig mellan den skepp5brutne och platsen 
för detonationen. 

Iakttagelser beträffande personal som utsatts för 
undervattensdetonationer. 

Första hjälpen vid undervattensdetonationer skall fi) r 
den skadade personalen bestå av vila och värn1e. In ti ll 
dess läkarehjälp i full utsträckning kan nås, skaU den 
skadade personalen hållas i koj och ej tillålas förtär·a 
mat eller dryck. Stimulerande och lugnande medel S<l

SOm morfin, smärtstillande tabletter, alkohol höra un dvi
kas tills r patienten kommit nnder läkarbehandling, 




