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Sjökarteverkets transportabla Decca::::kedja, 

dess konstruktion och användning. 

Au Kommendörkaplen F. Melcher. 

Ortbestämning utom sikte av land har för sjökarte

verken alltid varit ett svårlöst problem. Så länge land

r em san med sina fixpunkter i form av naturliga eller 

byggda märken kan skönj as från brygga eller mastkorg, 

verkställes lägesbestämning genom inskärning. Med kän

n edom om punkternas koordinater kan fartygets läge be

räknas numeriskt eller - enklare om punkternas läge 

finnas utlagda i mätningskartan - avsättas grafiskt med 

vinkelavsältare. 
Men även seelan landet försvunnit ur sikte, kan man 

b egagna inskärningsmetoden genom att välja vinkelob

j ekt ur ett system av uisjöpr ickar, inmätta och nunl.ee

ri skt beräknade med utgångspunkt från kända haspunk

t er i land. Detta system, som bygger från prickrad till 

prickrad, kan ej sträckas särdeles långt, då de yttre prick

linjerna snart nog börja svaja, vilket omöjliggör en till

förlitlig ortbestämning. Längre ut till havs har man där

för varit hänvisad till utseglad kurs och distans eller om 

väderleken medgivit, till observation på himlakropparna. 

Det så erhållna läget var även m ed de bästa instrument 

osäkert på ± 1 nautisk mil, en osäkerhetsmarginal, som 

inom sjömätning är alltför stor för nutida anspråk. 

Inför uppgiften att upploda dc svenska delarna av 

'Sverige omgivande hav såg man sig därför nödsakad sö

ka andra vägar för ortbestämning och stannade till en 

T idskrift i S jöväsendet. 25 
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början inför det radionavigatoriska bFilpmedel, som <b 

stod till buds, nämljgen radiopejl, som med viss fr am

gång prövats av danska sjökarteverkei. Radiopejl et grp 11 -

clar sig som bekant på, alt med hjälp av en ramante nn 

bestämma den inkommande vågfrontens .rikfHin[i. 

Uneler åren 19"13-L!L! bedrev själcarleverket omfa ltan

de försök m ed denna metod och lyckades uppnå en m ii l

noggrannhet av 0° ,l- 0° ,05 på avstånd upp till 100', vil

ket måste anses fulll tillfredsställande. Men en vågfronls 

utbredningsriktning undergår vid passage över ytor nwd 

olika ledande förmåga brytningar, vilka framför alll ~~\l

ra sig gällande vid övergång mellan land och vall (•n. 

Denna senare brytning kunde visserligen redovisas i upp

gjorda deviationskurvor, men dessa voro underkastade 

mindre störningar, som inte kunde bemästras, varfi.ir me

delfelet i bäring steg till o o ,3. Härav föranlett medelfel 

i lägesbeslämning med användande av tre pejlstationer 

beräknades uppgå till cirka ± 600 meter. 

Med hänsyn till att metoden jämförd med astrono

misk orlbcst~i.mning innebar ett icke oväsentligt frams teg, 

och att radiopejling knnde utföras oberoende av väder

lek, stod sjökartcverket i begrepp att godtaga systemet, 

då omedelbart efter kdgsslutet kännedom. spreds om nya 

radionavigatoriska hjälpmedel, som syntes innebära giv

na fördelar. Vid dessa har man frångå l t riktningsbesläm 

ning och övergåtl till auståndsbestämning. 

Med kännedom om radiovågens utbredningshastighet 

och den tid det tager för vågen alt tillryggalägga sträck an 

markradiostationen-fartyget, kan avs tåndet lätt b erbik

nas. Denna metod har blivit möjlig tack vare att m an 

inom radiotekniken lyckats konstruera instrumenttyp er, 

där man synligt kan p åvisa de utomordentligt små tids

intervaller det här är fråga om. Beroende på hur m an 

tekniskt löst detta problem skilj er man mellan systelll, 

som använda impulssändning och sådana, som. använda 

kontinuerliga vågor. 
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Fig l . 

Geometriska orten för lika tidsdifferens bilda h yperblar. 

. Vid impulssys lem et an tagas stationerna sända radio

Impulserna synkront. Varhelst fartvuet befinner s1·o· IJ'0l 
. .. ;:-, 5 ( 

1111t~punktsnonna len till sammanbindningslinjen mellan 

stah01~erna A och B på figur 1, den s k baslinjen, mot

t~gas. 1~11pulserna samtidigt från A och B, med andra ord 

bdschfferensen är lika med O. Om observatören däremot 

befinner sig närmare A, mottages impulsen från A tidi

g~re än från 13. Man erhåller en viss tidsdifferens, i 

bildens fall 800 ,u/sel-:. Sammanbindas alla punkter med 
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samma tidsdifferens, erhålles en hyperbel, sOITl utgör geo
m.etriska orten för lika tidsdifferens eller lika differens 
i avslånd till stationerna. På så sätt erhålles en knip}ln 
hyperhl ar, som. solfjäderformigt utbreder sig från hasl in
j en Om m.an p å fartyget har ett instrument, som. P<l\·i 
sar tidsdifferensen, har man endast att i kartan uppsöka 
motsvarande hyperbel. Två skärande hyperbelsys lem 
angiva fartygets läge. 

Fig. 2. 

P, • l2S·-!- 1:'l.S)•4SO"I 

t..S.0-360 • 90" 

Schematisk framställning av Decc.asystemets verkningssätt. 

Hos D eccasystemet sända stationerna kontinuer liga 
vågor, som. bild~ ett stående vågfält, och här angivas av-
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5tåndei: som en funktion av våglängden . Lå t oss antaga, 
att s tationerna sända med samma fr ekvens, den s k jäm
förelsefrekvensen . Masterstationen A på figur 2 sänder 
kontinuerligt och dess ståen de vågfält, har markera ts m ed 
cirklar, vars radier ä r multiplar av våglängden ), . Fas
vär dena 0°-00°-180°-270°-360° inOlTl varj e våglängd 
angives som en fortlöpande h eldragen sinuskurva. A v
ståndet mellan A, masterstationen, och B, slavstationen 
- b aslinj en - kan naturligtvis inte vara en jämn mul
tip el av våglängden 2 och i figurens fall når mastervå
gen slavstationen efter 4 hela och % 2 eller i fasläget 
315°. P å sam.ma sätt utsändes frå n B kontinuerHga vå
gor, m en här regleras den utgående fas en så, att fasskill
naden i masterstationen alltid skall vara 0°, vilk et upp
fyll es i figurens exempel, om utgångsfasen regleras till 
45 °. Detta fasförhålland e hålles sedan konstant uneler 
sändningen. Radiovågornas utbredning markeras även 
här av cirklar, vilkas radier äro % 2 + en multipel av 2 
och fasvärdena under vågens förflyttning angives av en 
strecktecknad sinuskurva. Pilarna angiva fasriktning en. 
Räknas slavstationens fasvärden negativa frå n mastersta
tionen, erhå lles ett direkt m ått p å lasdifferenserna ut
efter baslinj en, och man ser, att densamma uppnår 360° 

eller åter oo under en sträcka motsvarande ~ · har 111a11 2 ' . 

ett ins trument, som registrer ar fasdifferenser, och detta 
i sin tur är kopplat till ett räkneverk, angives antale t 

hela och delar av .3_ , om instrumentet föres utefter bas-
2 

lin jen. Med andra ord avståndet angives i halva våg
längder eller delar därav. 

Utanför b aslinjen uppnås motsvarande O-värden i 
cirklarnas skärningspunkter. Förenas dc skärningspunk
ter , som angiva lika differens i avstånd till stationerna 
- u ttryckt i antal Å - med en linje, bildar denna en 
hyperbel, som utgör geometriska orten för lika fasdiffe-
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rens eller lika differens i avstånd till sändande stationer. 
A v figur 2 framgår lika differens cirklarnas skärnings
punkler utefter hyperblarna. 

Fig. 3. 

Grafisk konstruktion av hyperbelnätet. 

Denna schematiska framställning av Deccakedj ans 
verkningssätt gav uppslag till den vid sjökarteverket an
vända grafiska k onstruktionen av hyperbiarna i kartan. 

Mätningsbrädan orienteras i koordinatsystemet m ed 
hjä lp av fyra passpunkter i figur 3 utmärkta med a, b , c 
och d, vilkas projicierade avstånd till sändande stationer 
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beräknats. För att underlätta orienteringen beräknas 
även riktningen från en lämpligt vald passpunkt till sän
dande station. 

Sed~n mä:ningsbrädan orienterats, börjar utslagning
en av c1rkelbagarna n1ed sändande station som medel
punkt. Radierna utgöras av multiplar av jämförelscfre
kv,enscns våglängd. Vid utslagningen av cirkelbågarna 
fran en slavstation måste man alltid taga i betraklan
de överskjutande del av helt antal våglängder på bas
linjen. 

Multiplar av 2 , det naturliga avståndet, förvandlas 
till projicierat avstånd enligt längdkorrektionsformeln 

s = S + - ' - a b där r betecknar medel-
Sy2 S (y _y ) 2 

2r2 1 24 r 

krökningsradien, Ya och Yb äro dc plana koordinaterna 
för de båda punkterna a och b, samt y betecknar koor-

dinaten för mittpunkten å linjen s, alltså y = Y a _j_ Yb 
2 

Den trcdj e termen blir i de flesta fall försvinnande liten 
och kan lämnas utan avseende. 

Vid längdkorrektionen får man iakttaga att beräkna 
denna för mittpunkten av den del av cirkelbågen, som 
faller inom mätningskartan för alt i möjligaste mån unel
vik a 111.issteckning på grund av radiens ändrade längd
korrektion. För den cirkellinje, som i figuren går dia
gonaJit över den yttre mätningskarlan, uppgick felet i 
ändpunkterna till ± 8 meter. 

Så slås cirkelbågarna först för det ena stationsparet 
och skärningspunkterna mellan de cirkelbågar, som an
giva lika differens i avstånd till stationerna, sammanbin
das och bilda detta stationspars hyperblar. Konstruldio
nen upprepas sedan för det andra stationsparets statio
ner. Denna grafiska konstruktion ökar väsentligt säker
heten i hyperbeldragningen, då cirklarnas skärningspunk
ter ligga tätt samtidigt som den inbesparar mycken tid 
och mycket arbete. 
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Fig 4. 

Grön decometer utvisande hyperbellägeL 

Hyperbiarna indelas i bokstavsgrupper, vardera grup
pen i gröna systen1et innefattande 18 hyper?lar motsva
rande det antal, som visartavlan på fasd1fferensern a.s 
räkneverk - decornetern - angiver. Visartavlan är VI

dare uppstucken i tiondelar och hundradelar av lane. 
Med lane menas avståndet n1ellan närliggande hyperblar. 
Decornetern på figur 4 visar C L10,18. 

l = ~\ [s .. + r s .• -sJ , 

Fig 5. 

fl • k.omtJorcliansfrelrvt nsen 

v- urbrrdni,,IJShasi.'ghd 

Numerisk beräkning av hyperblarnas läge i planet. 
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För kontroll utföres jämsides med den grafiska kon
struktionen en numerisk beräkning av hyperLiarnas läge 
i planet. Hyperbelnumret erhålles ur formeln 

l = ~ [S AB + (SPA ~ SPB) J ; _l_= _t'_, 
~ 2 v 

där S angiver avståndet mellan masterstationen A och 
slavstationen B samt avstånden från punkten P till A 
och B, f = jämförelsefrekvensen och V = radiovågens 
u tbredningshastighe t. 
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Först beräknas de projicierade avstånden från k oor

dinatlinjernas skärningspunkter inom mäiningsområd (•l 

till stationerna. Koordinaternas ekvidistans är 5 km. Di

stanserna förvandlas till naturliga genom alt tillfoga 

längdkorrektionen med ombytt tecken. Därefter beräk

nas Janenumret enligt ovan angiven formel, vilket crh[d

les på delar av hyperbeln. Gc110m invers interpolati on 

ber~iknas sedan hcltalsh 'pcrbelns skärning med x- r es

pektive v-axeln beroende på vilka av dessa, som giver 

bäsla skärning med hyperbeln Denna förenkl ade beräk

ningsmelod, som kan genomföras tack vare den för riket 

antagna enhetliga projektionen, är användbar vid m ått

liga distanser på 10- 30 n1.il. Vid större avstånd mås te 

hyperbiarna beräknas direkt på ellipsoiden, vilket gör 

beräkningen betydligt mera invecklad. 

Man kan säga, att Deccasystemet använder vågiiing

den som måltenhet vid beräkning av avstånd, och där

med framstår den stora betydelsen av radiovågens u t

bredningshastighet, då våglängden är en funktion av 

f 
densamma }., = - . 

v 
En radiovågs utbredningshastighet i vacuum har en

ligt senaste uppgift (1950) beräknats till 299 793 ± 

2 km / sek. Motsvarande siffror i luft äro: 

Yid havsytan 299 680 km / sek 

» 3000 m ö h 710 » 

» 6000 » 725 » 

» 9000 » 740 » 

Dessa värden gälla under normala meteorologiska 

förhållanden. 
Beroende på terrängens olika ledande förmåga är 

emellertid vågens utbredningshastighet icke konstant. 

Den är dessutom olika för olika frekvenser. Med tillgång 

till en deccakedja sker bestämning av utbredningshastig

heten enklast genom att med en decometer passera bas-
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linjens förlängning å ömse sidor om sändarparet och av

läsa max. och min. av antal lane. Med kännedom om 

an tal lanc l, baslängden b och jämförelsefrekvensen f 

kan utbredningshastigheten beräknas enligt formeln 

V = ~. 1\ 1T 
I med ett fel i frekvens undersligande en 

period, ett fel i baslängd mindre än 5 meter och en av

läsningsnoggrannh et å basförlängningen av 0,015 lanc bör 

u tbredningshastigheten teore tiskt kunna herälmas på 30 

km /sek när. Ett sådant fel giver ett maximalfel av O 025 

lane vid ett stationspar med 110 km bas. ' 

Denna teoretiska beräkning bar i praktiken visat sig 

m ycket svår att genomföra och resultaten från försök ut

förda under åren 1945- 48 divergera avsevärt. 

England 

Holland 
Danmark 
Sverige 

VI km/ sek V v km/sek 

299 250 299 705 ± GO 

299 329 ± 35 299 814 ± 80 

299 330 ± 1 00 299 680 ± 50 
299 400 

. . . . . . . . . . . . R. 297 280 ± 120 290.~ 650) ± 50 

G. 297 7'70 ± 80 

Av dessa värden hava endast dc, som gälla hastig

h eten över land (V1) erhållits genom direkta mätningar 

enligt förut nämnd berälmingsgrund. Beträffande hastig

heterna över valten (Vv) ha dessa endast bestämts teo-

retiskt med ledning av utförda kontrollmätningar av hy

p erbelnätet på fältet. Den av engelsmännen senast upp

mätta utbredningshastigheten över land i England måste 

godtagas liksom den av holländarna i samband med om

fat tande undersökningar i Holland gjorda beräkningen av 

V v· Orsaken till den påfallande låga uthredningshastig

J~~ten över land i Sverige torde vara den låga lednings

fo rmågan i den terräng, som ligger mellan stationerna. 

Av de erhållna värdena på utbredningshastigheten fram-
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går att avvikelsen m ellan land och vatten i Sverige är s[t 

stor, att det icke längre ä r möjligt att använda sig <tY 

ett m edelvärde m ellan dessa för b eräkning av hyper

belnätet 

Om VIA.nd - ~ } 
emedan r a'r konsfant 

• Vvalfr:n .. V,: 

Om faserna r A"' "e och B~ f, så ar 

'{J= 'P.- _!_ ~ _§,__ = 'f. • §_,____!_ •. ~ . 
~8 B A, A.., 6 v. l{, J 

fasdifferensen i P"" f,. i 'f, = f.. - 'f,
8 

= ~ - f 8 
+ ( (A,~~ -r A~ - 8"') ; 

' v. 
Om na"tr:r ouäknaJs med konstant V; v., = V. ; {- 'f f + r ( At - 81 

+ A - 8.,. ) 
' • p- A - 8 ----v:- Vv } 

Ft:.ltt i fas t:l f på grund av olika nasfign rt (iver land ocn valt en dr ; 

f- f(A,- B, _ A,- 8,) . 
ll - !.{, +Ll V Vv l A,- B. =Li t 

Fig 6. 

Beräkning av korrektion för utbredningshastigheten över landsträcka. 

En enkel utredning av dc förhållanden, som uppstå, 

då man måste räkna med olika h astighe ter över land och 

vatten, visar em ellertid, att m.an med tillräckligt stor 

noggrannhet kan beräkna hyperbelnä tet för hastighet ÖV C" 

vatten och därefter införa en korrektion för den str äck a, 

som vågen passerat över land. 

korrektionen, 6 rp = = k · 6 l, 
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Denna korrektion, land
f 

där k = - 6 V f = v 2 ' v 

jämförelsefrekvcnscn, V v = utbredningshastighet över 

vatten, 6 V = skillnad i hastighet över land och vatten 

och, 6 1 = skillnad i l andsträcka. 
Enligt denna formel har landkorrektion en beräknats 

för h ela mätområdet med värdena k = 0,58 km i 6 1 

för gröna och k = 0,92 per km i 6 l för röda nätet. Kor

rektionen erhåll es i 1/ 100 lane. Dessa ha sedan utlagts 

grafiskt för användning på fartyget. 
För enkelhetens skull ha vi förut antagit, att ett sta

tionspar sänder med en enda frekvens den s k jämförel

sefrekvensen. I praktiken kan man inte använda en och 

samma frekvens, då stationerna i så fall ick e skulle kun

na särskilj as i mottagaren och någon fasskillnad över 

huvud taget icke skulle kunna uppmätas. Denna fråga 

har lösts på följande sätt. 
Masterstationen sänder kontinuerligt vågor med 

88,516 kc/ sek (ch·ka 3 390 m). Denna sändning mottages 

vid röd slav, där den multipliceras med 8/6, vilken fre

kvens 118,021 k c/sek styr slavsändaren. Maslerfrekven

sen mottages även vid grön slavstation, där den multi

pliceras med 9/6 till 132,774 kc/sek, vilken frekvens styr 

den gröna sändaren . De tre frekvenserna 118,021- 88,516 

och 132,774 kc/sck mottagas ombord i en motlagare för

sedd m ed trenne kanaler och där frekvenserna förslärkas 

var för sig. I frekvensmultiplikatorn multipliceras elen 

röda frekvensen med 3 och maslerns med Ll till jämfö

relsefrekvensen 354,065 kc/sek. Den gröna multipliceras 

m ed 2 och mastern med 3 till jäm.förelsefrekvensen 

265,548. Det är dessa gruppvisa jämförelsefrekvenser, 

som användes vid beräkning av hyperbelnätet 

De högfrekventa växelslrömm.arna från frekvensmul

tiplikatorn tillföras en fasdiscriminator, som lämnar lik-
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ström, vars storlek är beroende på fasskillnaden mell an 
de båda inkomm.andc växelströmmarna, till fältspolen i 
röd respeklive grön dccometer. 
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I Deccakedjan innefattas 3 sändamnliiggningar fördc
Jade till en master och två slavstationer. Yarjc sändare 
har en utgångseffekt på 600 walL Den innehåller 2 dri\'
enhetcr och 8 kraflförstärkare. Enheterna arbeta parallellt 
och kunna under drift uttagas föt· översyn eller v id ha
veri crsällas med enheter i reserv. Sändarens utgå ngs
effekt matas över en avstämd lankspole och en coaxial
k abcl Lill antennspolen.. Maslcrslalionen styres av en 
k r istalldrivcnhct, som håller frekvensen absolut konslant. 

'--· 

Fig 8. 

Interiör från apparathuset vid slavstationen. 'l'. v. faskontroll
enheten, t. h. drivenheter och luaftförstärkare. 
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Antennen har formen av en pyramid n1.ed spetsen 
nedå t - basens sida är 25 meter. Till pyramidens spets 
är ledningen från antennspolen ansluten. Antennen upp
bäres av 4 st. 30 meter höga m aster. Stor omsorg m aste 
ägnas jordnätet, som består av ett 40-tal radiellt f ra-n 
antennhuset utlagda koppartrå dar. 

Förutom sändaranläggningen finnes å varder a sitn
stationen en mottagarantenn med separat jordnät, som 
mottager masterfrekvensen. Denna inmatas på fasko•I
trollmotlagaren, som i sin tur styr slavstationen. Sc<hm 
fasförhållandet mellan master och slav en gån g reglerals 
(så a tt fasdifferensen vid masterstation är noll), skall 
faskontrollenheten automatiskt h å lla fasförhållandet fasl
låst i detta Jäge. 

Fartygsstationerna äro utrustade med m inst två De<·
camottagare med decometrar. En decomcter är p lacera l 
på bryggan tätt intill gyrokompassen, så att rorsmannen 
antingen kan styra efter anbefalld kurs eller decca
hyperbel. 

För k ontroll av hyperbelnäte,ts stabilitet finnes en 
fristående kontrollstation, som är utrustad med Decca
mottagare med decomcter jämte sändare och mottagar~ 
för komunikatian p er telefoni-telegrafi med övriga sta
tioner och med fartyget. 

Kontinuerliga observationer ha dock under arbetet" 
gång visat, att slavstationernas automatiska faskontroll 
inte behärskar alla yttre störningar, som påverkar nätet, 
framför allt då skiftande atmosfäri ska förhållanden, var
fö r helautomatisk apparatur för fjärrmanövrering av fas
läget konstruerats. 

När decometern gör utslag ena eller andra vägen, el
hålles en positiv eller negativ spänning, som slår till ett 
relä, vilket i sin tur kopplar in en tonoscillator. Via för
stärkaren moduleras sändaren, och en modulerad v<lg 
m ed viss ton går ut över antennen. På slavstation en 
moltages den modulerad e vågen och påverkar just det 
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filter, som avstämts för ifrågavarande ton. Yia ett relä slu
tes strömmen till manövermolorn, som vrider faskontroll
mottagarens justeringsratt ena eller andra vägen till dess 
kontrollstationens decorneter återtagit noll-läget. Man har 
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olika toner för öka och minska till vardera slavstationen 
för larm smnl för telegrafi, tillsammans 8 olika t o .1e r~ 
Från kontrollboxen kan slavs tationerna fjärrmanÖVt'l ra ~ 
för hand. Med den helaulamaliska faskontrollen ink o1 p
lad höll sig 96 'lo av avläsningarna inom ± 0,016 lanc. 
88 ';t inom 0,01 och 75 'lo inom 0,006 lane. 

D,jupsiOror l .m::tt·r reduce-r~·t-t~ 
meJ. l v ItJ. för il;;vlod~':s ntHt$'Uicm . .i.nt 

Fig 10. 

Undersölming av Knalls grund. 

Den helautomatiska faskontrollen från kontrollstatio
nen medför stora fördelar framför allt vid undersöl.;.nings
förfarande, där en ringa tillfälljg förskjutning av hyper-

l 
l 

. ~ 

l i 
l 

l 

l 
l 

l 
rf"' 

i 
l 

·-·-f-· 
l 

Fig 11. 

Nuvarande stationsplacering med hyperbelnät. 
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belnätet kan förrycka eller helt spoliera n1ätrcsultatc l, 

Protokollet i figur 10, som uppförstorats från mätnings

kartans skala 1: 50 000 till 1: 8 000, utvisar undersökning 

av Knalls grund beläget 12'- 13' NO om Ölands N n thle . 

Fartyget framfördes utefter dc röda hyperblarna, som 

utlagts på var tiondels Ian e; där mellankurser erfordr<~

des framfördes det på 5/ 100 lane, d v s med ett k u rs

avs,lånd av 80 respektive 40 n1ctcr. I protokollet infö ·

des från ckohytlen utropade djupsiffror på dc röda 11~

perbellinjerna med ledning av skärand~. grö1:.~ hypcrblal, 

vilka avlästes på dccomctcrn. Ett belagg for syslem~ls 

tillförlitlighet fick man genom alt jämJöra ckoloclsdi,

arammen från ett antal hypcrbellinjcr, som passerats elt 
o 
flertal gånger; de voro identiskt lika. . 

Nuvarande stationsplacering vid upplodnmg av fa r

Yattnen mellan fastlandet och Gotland framgår av fig 1-1. 

stalionslägen. 

l 
Lat. 

l 
Long. 

Grön slav .... . . 58°- 50-09,9 17"-14- 23,1 

Master ..... .... 58°·-04-51,1 W-30 - 07,5 

Röd slav . . .... 57" 

Baslängd .......... . . 

Frekvens ... ..... . .. ... . 

l v · r·· d ag a ng . .... . ... .. . 

Lane~antal .. ..... . . .. . 

Lane,distans .... .... . 

(baslinjen) 

22- -39,9 16°--28 - -!4,9 

Master - Grön slav 

9-± -±89 ,8 

265,5-±8 kc /sek 

l 128 ,42 m 

167,473 

564,21 111 

1/100 5,64 

l 
x 

l 
y 

6524613,6 1582649,5 

6439828,0 1540929,0 

6361516,2 154035 1,2 

Master - Röd slav 

78 312,3 

354,065 kcfsek 

8-±6,31 l1l 

185,065 

423,16 m 

1/100 4,23 111 l 
-" 
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Av figur en framgår att lane-distansen ökas med aY

ståndet från baslinjen. Denna ökning, lanc-utvidgningcn, 

erhålles genom att multiplicera Janedislansen på baslinjen 

.2 med förstoringsfaktorn G. 
2 

;., ·G; G-
2 . a 

Slll -

, där a - vinkeln p o si-

2 

tianspunkten mellan riktningslin j er n a till mas ter - grön 

slav respektive master -- röd slav. 

Värdena av förstoringsfaktor och lane-distans äro: 

Förstor. f G Lane~distans (m) 

Röd l Grön Röd l Grön 

Häradsskär .. . ... ... 1,3 2,5 550 HOO 

Ölands N. udde .. 2,0 4,5 800 2500 

Visby ··············· 3,0 3,0 1300 1700 

Faro ··················! 4,5 3,5 1900 2000 

I-lo burgen ········· / 4,5 5,1 1900 2900 

Förstoringsfaktorn G brukar redovisas i kurvform i 

kartan. Finnas hyperbiarna konstruerade i någon karta, 

får man värdet direkt med slörrc noggrannhet. 

A v Deccasystemels karaktär torde framg~:t , alt dess 

säkerhet är beroende av ett flertal faktorer, som kunna 

ge anledning till fel. Sådana fel utgöras av karlfel, där 

felen kunna ligga i projcktionsfel, approximalioi1 i be

räkning och fel vid uppdragning av hypcrblarna, fel i 

radiovågens ulbredningshastighct, fel i landkorrcktioncn, 

instrumentfel samt störningar från andra sälldarstationcr. 

l 
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För att utröna hur d essa fel inverka på m ä tresulla ic< 

ha kontrollmätningar företagits runt del av kedjan täck

ta området, som avsiktligt valts så, att kontroller sknllc 

kunna erhållas i mätområdets yttergränser. Lägesbeshim

ning genom inskärning, där vinklarna mälts med sexta11' 

och läget antingen beräknats numeriskt eller satts av m ed 

vinkelavsätlare, har betraktats som rätt läge vid jämfö

relse mellan i kartan och på decometer erhållna hy

perbellägen. 

T,/! Slav B 

Ya 
2 

LM.. 
2 

51
n

1
/

8 
0L mec.er 

T 

TillMast er A 

J k (''a· "c) 
darJ · 4sm !f sm ;·.srn --T-: 

7i 11Siav C 

50J ellipsens yta ·7. 7)AB·ÖJL·IAC ,\M: 

f >·i'r . 50'· p~; 

1/ .\AB· <i l AAC 1\ M . k· ~ · J appr. . 2 sm / 1- .cosi: l 
1 

er · J V .J ' , .,,.. \7J. sakerhetsraktif 

y • '"T' 

Karta Ula 76•77 l Karta lll a 77 :0.019 

SO%Pm f ,+ 
Harad skär 22.8 Swrklappen 0,749 

46.8 Kungsgrund 0.857 

Knalls grund 30.4 39.6 Knalls grund 1.317 

Biaekan 22.8 31,6 Biaekan 1.051 

Visb 49,4 ss. s 
Kappel s hamn 49.4 65.6 

Fig 12 

Sannolik position vid nyttjandet av Deccakedjan med 

nuvarande stationsplacering. 

S07.Pmf. 

16.6 

18,9 

29,1 

23.2 
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För e lt bälte över Östersjön av 5 mils bredd motsva

rande karta Illa 76 o 77 figur 12 erhölls ett medelfel i 

avläsning av gröna systemet på 0,025 lane medan mot

svarande siffra för röda var 0,038 lane. Valde man där

em ot ett mindre område, vilket kan innefaltas på en mät

ningskarta t ex Storkläppen- Blackan karta III a 77, er

hölls ett medelfel i gröna systemet av 0,019 lane och i 

röda 0,027 lane. Härav föranlett medelfel angivet i au

stånd uppgår för t ex Knolls grund till 30,4 respektive cl2,5 

i karta Illa 76 o 77 och i karta IIIa 77 21,6 respektive 32,7 

meter. Läget erhålles i skärningen mellan två hyperblar 

men med angiven osäkerhet i avläsningarna erhålles en 

felparallellogram Pr P4 i figur 12, inom vilken fartyget 

befinner sig. 

Man önskar emellertid erhålla ett linjärt mått på 

m edelfelet i läge. Detta angives såsom. radien i den cir

k el, vars yta är lika stor som den 50-procenliga ellipsens 

yta, d v s den i parallellogrammen inskrivna ellipsen, 

inom vilken 50 % av erhållna lägen anses falla. Formeln 

för cirkelns radie se figuren. Detta antagna punktmedel

fel vars numeriska värde redovisats i tabellen, anses giva 

ett mått på systemets tillförlitligheet såsom stationerna 

för tillfället placerats. 

D en ojämförligt största felkällan är att söka i radio

vågens utbredningshastighet över land, vilket framkom

m er vid beräkning av landkorrektionen. Men denna fel

källa kommer i det närmaste att bortfalla, om stationer

na placeras intill kusten, så att radiovågen på väg från 

sändaren till fartyget kommer att gå enbart över vatten

områden. stationerna bibehållas dock av kostnadsskäl 

på sina nuvarande platser även under mätningssäsonger

na 1950 och 1951, inom vilken tid farvattnen mellan Got

land och fastlandet från Ölands N udde till Häradsskär 

beräknas vara avslutade. Tanken hade varit att därefter 

stegvis fortsätta norr över utefter kusten. Men denna 

Plan har måst frångås, då lotsverket begärt att nymät-
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ningar snarast måtte komma till stånd i södra Botten
havet i anledning av det stora fyrpro j ek te t för östra och 
Västra Banken. 

Vid förflyttningen kommer man att placera stationer
na tätt intill kusten, så att baslinjerna komma att ligga 
över valtcn, vilket Inöjliggpr en direkt bestämning av 
radiovågens utbredningshastighet över vatten. Med sta
tionerna sålunda placerade tätt intill kusten och med nog
grannt bestämd utbredningshastighet torde det sannolik~, 

läget väsentligt förbättras. 

Litteraturanvisning ar. 

Elementary Principles of Decca by J. Th. Verstelle. 
Practical Survey-Applications of Decca and Accuracy-Data from Op c

rational Trials by J. Th. VersteUe. 
Investigation of the Accuracy obtained with the Decca System fo,. 

Survey in the Southern Baltic by Hugo Larsson. 
Computation of Lattice Charts for the Decca Navigator System in 

the Gauss Conformal Projection by S. Hilding. 
Nates on Accuracy by Decca Navigator Co. Ltd. 

Underhållstjänsten i Förenta staternas 
Flotta. 
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Au kommendörkapten F. Malm. 

Underhållsorganisationen ombord. 

a) Allmän organisation för underhåll av en flotta. 

Ehuru i en tidigare artikel underhållsorganisationen 
vid flotta, särskilt Pacific Fleet, tämligen ingående be
handlats, m åste jag såsom bakgrund till följande närmare 
redogörelse av fartygstjänsten återkomma till funktions
fö rdelningen beträffande underhållstjänsten. 

Chefen för en flotta har sålunda 
att utöva det allmänna överinseendet över »logistics» 

för flottan och dess baser och övriga anstalter i land, 
alt samordna underhållstjänsten för flo tlan, för flot

tans flygvapen och för de trupper ur »Marine Corps», som 
stå under hans befäl, 

att hålla »logistics typc commanders» informerade 
om planlagda operationer samt 

att åstadkomma erforderlig bcredskapsstandard. 

Hans rådgivare i vad avser flottans underhållstjänst 
är »Fleet Supply officer», som jämväl ingår i staben hos 
»commander service force» såsom »supply and logistics 
officer». 

Den närmare utformningen av underhållsplanlägg
ningen åligger de s k »type commanders», vilka kunna 
uppdelas i två kategorier dels dc, som hava underhålls
funktioner såsom primärt arbetsområde, dels den grupp, 
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som vid sidan av övriga åligganden såsom_ befälhavar( 
hava särskilda sammanhållande underhållsuppgifler i vad 
avser viss fartygstyp. 

Den förstnämnda gruppen utgöres av 

commander service force, 
Commander air force och 
commanding gen eral fleet n1.arine forc e. 

Den sistnämnda utgöres av 

cmnmander battleships. 
con1.1nander cruisers, 
conunander detroyers, 
commander sub1narines, 
c01nmander motor torpeda boats. 
c01nmander mine craft, 
commander amphibious forces. 

A v anledning, som icke låter sig bedömas av tillgäng
lig litteratur, finnes synbarligen ingen commander air
craft carriers . 

Den centrala målsmannen för underhållstjänsten i 
stort är »Commander service force». Honom åligger 

att i nära kontakt med flottans chef utarbeta detalj
planer för underhållstjänsten, 

aU fördela tillgängliga resurser i form av materiel, 
arbetskraft, reparationsverkstäder, förnödenheter m m .. 

att i fråga om gemensamma behov samarbeta m ed 
»Commander air force» och »commanding general fl eet 
marine fo r ce», 

att övervaka lagerhållning och verksamhet vid de b a
ser, depåer, verkstäder nt m, som tilldelats flottan och 
vid behov omdisponera fönåd och tillgångar enligt plan
lagda operationer, 
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att granska inkomna b eställ ningar och b eh ovsr äk
ninaar och - i den m å n han icke funnit sk äl delcrrera 

~ b 

detta a rbete till annan instans - fatta beslut om beställ-
ningar »in excess» (föddaring av detta begrepp lämnas 
i det fö ljande), 

alt avdela tank- och andra förrådsfartyg, flytdockor 
och r eparationsfartyg till »task force commandcrs» eller 
»typ e commandcrs», 

att utöva befälet över förråds- och övriga hjälpfar tyg, 
den mån de icke avdelats till operativa flottfö r band, 

att distribuera tillgänglig t frak ttonnage, 
att åstadkomma systematisering för beställning, la

gerkontroll och utlänning, som befinnas erforderliga ut
över eljest anbefallda arbetsformer, samt 

att hå lla de operativa förbanden underrättade i un
derhållsärenden t ex belägenhet och kapacitet av fram
skjutna baser. 

För handläggande av dessa åligganden disponerar 
»Commander service force» dels ovannämnde »fleet supply 
officer» dels specialiserade officerare, som representera 
de tekniska byråerna i »navy d epartment», vilka senare 
handlägga underhållsärenden i vad angår resp byr ås tek
nisk a materiel och u tr ustning. 

övriga »type commandcrs» åligger att hålla »Com
mander service force» underrättad om förutsedd a behov 
av olika slag, att övervaka komplettering av förrå d från 
tank- och förrådsfartyg, som tilldelats förbanden, samt 
att besluta i fråga om »in excess»-hcslällningar i vad av
ser fartygslyp en --- i den mån commander service force 
delegerat denna arbetsuppgift. Y crkställighetcn av nyss
nämnda å ligganden, åvilar »supply officer», ingående i 
»typ e commanders stab», eller »supply officer» vid avdel
ning, eskader etc. av flotta. 

Såsom i en tidigare artikel beskrivits är organisatio
nen vid »Pacific F leet» i viss mån avvikande från ovan 
besl.::rivna allmänna regler. Man har så lunda där f unnit 
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erforderligt, att inrä lta en särskild »depuly comnwlHlet· 

in chief>> samt en »assis tant chief of slaff» för handläggan

de av underhållsproblemen. Man har vidare funnit <h t 

erforderligt alt förb ehålla ärenden om. disposition av an 1-

nmnition och flytande fr aldutrymme till commander in 

chief. 

h) Fartygens underhåll i förhållande till överstyrelse och 

landorganisa tioner. 

Såsom torde framgå av ovanstående redogörelse u t

övas inom flottornas operationsområden en viss grad a\ 

självbestämmanderätt direkt eller indirekt av floltchefeJ

na i vad avser frångående av eljest gällande rustnings

normer, utnyttjande av dc landanstaller, som avskilts t ill 

flottornas disposition m m. 
Ledningen av tillflödet av n1.atericl, förnödenheter ocl1 

tjänstbarheter av olika slag utövas emellertid av resp byr~ 

i överstyrelsen, i vissa fall direkt genom egna specialise

rade distributionscentraler eller förråd, el j e s t genom d i

rektiv till den »supply officer», som föres tår dessa an

stalter. 
Det administrativa förfarandet, frågor om redovis

ning, kontroll m m ledes av »Bureau of supplics and ac

counls», som därjämte i fråga om byrån underställda Ya

rugruppcr och tjänstbarheter även övervakar de tekniska 

detaljerna och distributionen. 
Inom »Bureau of Ships>> arbetsområde falla frågor 

som röra skrov framdrivnings- m fl maskiner, fartygets 

inventarier, »electronics» m m, som icke tillhör annan 

byrå. 
»Bureau of ordnance» utövar kontroll över farlygens 

vapcnutrustning, reservdelar, am1nunition och annan u t

redning. Distribuering av reservdelar, verktyg och tillb e

hör kontrolleras av »ordnancc stock office>>, en gemensa111 

instans för »Buord» och »Busanda». 
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På samma sält kontrolleras distributionen av flygplan·· 
materiel genom »aviation supply office» som reprcsentc.:: 
rar »Buair » och »Busanda». 

»Bureau of yards and docks» utövar kontroll över d e t 

viktiga området, som består i tillhandahållande av verk
städer och dockor. 

»Bureau of Medicine and Surgery» reglerar h~ilso- och 

sjukvården med dess speciella utrustning och förbruk
ningsartiklar. 

»Bureau of naval pcrsonnel» åligger tillförsel qv re

kreations- och förströelsemateriel o d. 

För betjänande av den flytande materielens behov i 
olika avseenden finnas i land organiserade anstalter och 

verksamheter, m ed den gemensamma beteckningen »supp
ly establishmcnt». 

Vid marindistriktens högkvarler finnas organiserade 

»district supply organisations» under »district supply of

ficers », vilkas uppgift är att tillhandagå fartygen med råd, 

anvisningar och biträde av olika slag. Särskilt skola far

tyg utan egen »supply officer» lämnas bistånd och råd. 
Landorganisationens uppgift är 

att förse ankomna fartyg med lagcrlistor, kontrakt 

m m avseende dc artiklar, som kunna ~rhållas från ma

r inens förråd och inrättningar respektive privata företa
gare, 

alt förmedla beställning av varor eller tjänstbarhe

ter till 1·esp fö retag, 

att övervaka leverans av beställda varor eller arbe

ten och att efter attest av vederbörande ombord på far

tyget ombesörj a likvid genom landorganisationens kassa, 

att särskilt biträda fartygschef utan egen »supply of

ficer» i upphandlingsverksamhet och liknande ärenden, 

alt biträda vid anskaffning fö r fartygets mässar, dock 

med undantag för likvideringen. 
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alt i övrigt biträda vid förekommande problem i Yad 

avse1· här ifrågavarande arbetsområde t ex anskaffning 'lY 

tillfälligt lagerutrymme för fartygets behov. 
Liknande åligganden i vad avser fartygen åv iLn 

»supply depots» och »supply departements» vid örlogs
sta lianerna. 

Här har man sålunda uttryckligen ålagt lanclorgan is:\

tionerna att i möj ligaste mån biträda fartygen; ett förh"l
lande som - i varj e fall under krig - torde bliva n iic

vändigt alt åstadkomma även här i landet. I Förent t 

staterna går man i detta avseende så långt att m.an i f r~

ga om rustande fartyg lägger på landorganisationen a t 
anskaffa alla slag av materiel och förnödenheter. Fart -
gets egna representanter befinna sig sålunda i elen för 
svenska förhållanden angenäma situationen att enda-l 

taga emot och lämna motlagningsbevis i den mån arlil-
larna tillhandahållas. 

Det är påtagligt, alt e tt sådant system icke är g(~ 

nomförbart utan ett standardiserat utrustningsprogran . 
Ett sådant program finnes i Förenta staterna både i vad 
avser materiel och vissa förbrukningsartiklar. Allt vad 

ett fartyg erfordrar som standarutrustning finn es m ed 
andra ord kodifierat i »allowance lists» eller motsvarand 
handling. En sådan »allowance list» utfärdas för vapeu

materiel och förnödenheter för vapentjänsten och belw
vet i övrigt fö r ett fartyg upptages i av »Buships» utg1~ 
ven »allowance list». Specialbeklädnad får ombordtagas t 

mängder, som stå i relation till besättningsstyrk~n e ll 
Självfallet förekomm.er det, att denna standantutrust

nincr i vissa fall befinnes otillräcklig för fartyg m.ecl spe
- b 

ciella uppdrag eller operationsområden. Tillägg till stan
dardutrustningen enliat »allowance lists» utverkas gen 01n 

' :::> 

särskild beställning »in excess» med angivande av motivet 
för ökningen. Beslut om dylik ökning fattas inom USA .. :s 
hemland av vederbörande byrå i överstyrelsen, men 81" 

för de operativa flo l torna delegerad till »typ e comman

ders» på sätt ovan angivits. 
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c) Organisation av "supply departement" ombord. 

Fartyg, som. har officer, tillhörande »Supply Corps», 
kommenderad såsom »supply officen, s~iges »operate di
r ectly under the general supply system:) . Fartyg, som 

saknar kommenderad »supply officer», behandlas och be
nämnes såsom »indircctly nnder the general supply sy
stem» och detta gäller även sådant fartyg, där officer av 
»supply corps» kommenderats såsom »disbursing, eom
missary» eller »stores officer». 

»Supply department» ombord anskaffar, n1.ottager, 
lagrar, utlämnar och redovisar följande förråd för fa r
tygets behov: 

»general stores>>, 
»equipage» (inventarier), som dock fördelas på far

tygets tjänstegrenar omedelbart efter mottagandet 
och som medföras i reserv endast på depåfartyg, 
verkstads- eller förrådsfartyg, 

»spare parls» för maskiner, electronic equipment och 
vapenmatericl, 

»fuel», vars lagerhållning dock kontrolleras av »en-
gineering officer», 

»ship's store stock», 
»provisions>> samt 
»c:!.othing and small stores». 

Enligt definition av »equipage» förstås därmed iclc<:. 
fasta ar tiklar av större värde eller »high pilferage valne». 
Supply officer har sålunda ingen funktion i fråga om rust
n ing, underhåll m m av fasta pjäser, tuber, sjunkbomb
fällare, maskineri o d men väl för lös utrustning av 
alla slag. 

Följande typer av förråd ombord ligger utanför »supp
ly officers» arbetsområde, 

ammunition med emballage och tillbehör, 
sjukvårdsmateriel, i den mån den icke ingår i be

greppen »general stores» och »equipage», 
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marine corps stores, då detachem.ent av kåren är k om
n'lenderat ombord. 

Följande arbetsuppgifter i fråga om fartygstjänsten 
hör till »supply department», 

»the general mess» (manskapets mathållning excl. 
servering), 

»the ship's store» (marketenteri), 
»soda fountain» (läskdryckstillverkning), 
frisör, 
skrädderi, skomakeri och tvättinrättning, 
fotografidetalj, 
»clothing and small stores» utlämning samt 
kassa rörelse. 
Som nyss nämnts upphör »supply department» an-

svar för mathållningen i och med det den färdiglagade 
maten backas ut. Där övergår verksamheten till sekon-· 
elens, »the executive officers», ansvar. Ordning inom man
skapets och »chief petly officers» mässar åvilar av se
konden utsedda »messmen», som äro ansvariga infö1 
»chief master-at-arms» (väbel) och inför »the messing 
officer», som är en »line officer», utsedd av sekonden. 
Renhållning inom mässar och i vad avser utspisnings- ocl1 
skaffningseffekter övervakas av »the first lieutenanb>. 

I förhållande till »flag>>, »cabin» och >nvardroom m es
ses» har »Supply department» i regel ingen annan funk
tion än alt försälja råvaror från fartygets proviantförråd. 

»Flag» och »cabin» messes förestås av respektive äld
ste mässande som till sitt förfogande har en - - eller vid 
behov - flera hovmästare. »\Vardroom mess» för estås 
av sekonden och handhaves närmast av en »treasuren u t
sedd av fartygschefen. Med fartygschefens medgivande 
må de i »wardroom» mässande åtnjuta portion in natun 
från skeppspannan. Gränsdragningen för »supply offi
cers» åliggande är därvid sainma som. i fråga om man
skapsmäs:>arna d v s maten avlämnas färdiglagad till mäs
sarna, som därefter övertager vidare ansvar för serve-
ring m m. 
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d) Personal inom "supply department". 

»Supply Corps officer», som är kommenderad såsom 
»supply officer» ombord är tjänstgrenschci och ansvarig 
för fartygschefen för sin tjänstegren. Han är föredra o·an
de inför fartygschefen i alla ärenden berörande eget ar
betsområde samt underhållsärenden, som beröra annan 
t j än s tegren. 

P å större fartyg kommenderas i regel flera officerare 
av »Supply Corps», vilka då av äldste officeren fördelas 
till olika arbetsområden, »assistant for disbursing, ship's 
store assistant, commissary assistant eller stores assi
stant» eller i fri översä ltning kassör, markelenterioffi
cer, förplägnadsintendent respektive förrådsintendent 
Under förutsättning, att tillräckligt antal officerare äro 
ombord kommenderade, föreligger skyldighet att fullgöra 
jourtjänst i tur och ordning. 

Såsom biträden till »supply officers» kommenderas 
»chief pay clerks och pay clerks», vilka dock icke få be
ordras till självständiga befa ttningar. 

stammanskap inom »supply department>> äro dels för
r ådsmän, dels kockar och hovmästare samt dels övriga 
yrkesmän (skräddare, skomakare etc). 

Förådsmän tjänstgöra i främsta rummet i fartygets 
expeditioner och föråd, specialutbildad förrådsman som 
biträde i kassatjänsten. 

Inom skeppsköket, »the commissary branch» u tövas 
den närmaste ledningen av en »chief commissary ste
ward». Honom åligger att sammanställa matsedlar och 
ansvara för utlämning och tillagning av provianten. Bland 
skeppskockarna tjänstgör äldste malmen såsom »galley 
watch captain», som närmast leder arbetet med matlag
ningen. Den äldste bagaren svarar för bageriet liksom 
en specialutbildad kock som slaktare d v s behancllinp
av kött, styckning m m för officers- och manskapskök , 

T idsk1·ift i Sjöväsenclet. 



TYPICAl SlJPPl Y DEPARTMENT OF A LARGE VESSEL 

NOTE I HIS IS A TYPI(A( ORGANilATIOl-o 0NLY INDIVID 

U.Al VfSS[lS WHl liMIT IN ACCOROANr'f WITH fHfl~ 
11A l'fPJST;I" & )MP(fMffH 

TYP/CAL SUPPL Y DEPARTMEN T OF A SMALL VESSEL 

OFHCE OFFICE A SALES 
STOREKEEPER STOREKEEPU 

T. Dirf PROVS. 

l 
l ' '"'" ... , l. STOCK CONTROl 

STORERDOM 2. CORRESPONDENCE 2. EQUIPAGE 
2 BULK SHIPS 3. PROVISIONS 

STORE 
4. C&SS RECORDS 

3. BUlK C&SS 
5. SHIP 'S STORE 

4 . GSK STORE- RECORD$ 
ROOM. 

6. ACCOUNTING 

NOTE : THIS IS A TYPICAL SUPPLY ORGANIZATION ONlY FOII 

VESSELS WITH INSUFFICIENT COMPLEMENT FOR SUB

OEPARTMENTAliZATION. VARIATION$ Will BE NECES

S,..RY TO SUIT THE PARTICULAR NfEDS OF THE VESSEL 

J. SHIP'S STORE 
SALES. 

-4 . C&SS SALES 

CJ,; 

~ 

"'' 

~ 
~ .... 



396 

En skeppskock eller förrådsman, benämnd »Jack-of- the
dust» svarar för tjänsten i proviantförrådets u llämning'i-
nun. 

Kockar och hovmästare för officersmässar ingå i re-
gel i »supply division» men stå i fråga om_ sin ljänsl icke 
i något subordinationsförhållande till >?SUpply officer». 

Organisa lianen av »supply department» på clt storl 
och c lt lilel fartyg belyses av följande bilder. Förkotl
ningarna torde icke erbjuda några svårigheter, n1.ed un
dantag för SKD, som betyder storekceper, disbursing, c n 
i kassatjänst specialutbildad förrådsman; och SSM, som 
betyder ship's serviceman (yrkesman). 

e) Inspektion och tillsyn. 

Yerksambeten inom »supply dcparlmenl» inspektcr• s 
av olika instanser. Skötseln i tekniskt avseende övel'\"1-
kas på sätt i en tidigarc- artikel angivits genom persom l, 
sorterande under överstyrelsens »General lnspector» ell ; 
ombord vanliga re genom förbandets stabsintendent, var
vid bl. a. även 1-:assainvcntcring skall förrättas. 

Fartygschefens inspektion, som periodvis åtcrkomm•T 
under expeditionen, lager närmast sikte på ordning, effcL_
livitet och renlighet inom »supply departments» arbets
platser, förråd och personal. 

Farlygsläkaren, »medical officer», äger all en ga 1.g 
per vecka inspektera fartyget i sanitärt avseende. D ii r
vid skall han givetvis ~igna sig åt dc områden och arbcls
platser, där födoämnen förvaras eller bearbetas, så~olll 
provianlrum, kylrum, r ensrun1., bageri o d. 

»Supply officer» skall vid eldrund kl 2000 förvissa 
sig om, att tjänstegrenens utrymm.en, utrustning m m ii_r 
i ordning för natten antingen genom personlig rond eller 
genom rapport från de ansvariga arbetsledarna inom 
verksamheten. Han skall vidare en gång dagligen insp ek
tera matens tillredning och ordningen inom kök, r cns
runl. 1n n1.. 
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f) Tillförsel och undanförsel. 

Tillförseln av materiel och förnödenheter är oraani-l o t:> serac ~asom ell system av etappanstalter varav de hak-
r e - mom hemlandet helägna - kontrolleras och diri
geras av v:derbörande byrå i överstyrelsen, under det att 
den. praktiska verksamheten - beställning, moltaaning· 
l r1 ·n g t1 ·· · l t:> ' a:::,l 1 , u anuung o c 1 redovisning -- ombesörjes av 
»supply activity» på platsen. 

Den allmänna regeln för tll1försel till fartygen är så
h~nda, ~tt. beställning sker från närmaste landorganisation, 
vilken ahgger att direkt eller vid behov efter tillförsel 
från annan anstalt tillhandahålla det beställda. 

Inom flottornas operationsområden utanför USA :s 
hemland uppläggas dylika »activities» motsvarande främ
r e etappanstalter i må n av behov, vilka organiseras såsom 
»supply centers», »supply depots» eller »supply depart
ments», anstaller, vilka under flottchefen dirigeras av 
»COI~mai:de~· service force». Efter hand som operationer
na sarskilt mom stillahavsområdet togo fart, befanns det 
av olika skäl ändamålsenligt att framföra materiel och 
fön1.öd enheter till fartygen i stället för att dessa uppsökte 
n~gon has för fönådskompletleringar. Efter hand orda
mserades därför s k »service squadrons», bestående :v 
~örråds-. och verkstadsfartyg av olika slag, vilka ingingo 
I operatwnsgruperna såsom flytande baser. 

. A v. förrådsfartygen, benämnda »fleet issue sh i ps» u L
k~·Istalhserades så småningom särskilda typer, avsedda för 
VIss hestämd lagersortering enligt nedanstående schema : 
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~ 

F l e e t i s s u e s h i p s 

TYPE 
l 

CA RGO 

l 

Stores issue ship General stores, ship's store stock and 

l 
(AKS) clothing and small stores. 

Provision ship Dry and refrigerated provisions, ship's 

(AF) store stock and clothing and small stores. 

Aviation supply ship Aeronautical supplies and spare parts. 

(AKVJ 

l Ammunition ship Shells, powder, torpedoes and other 
(AE) ammunition elements. 

Oilers Fuel oil , diesel oil, aviation gasoline, 
(AO) marine lubricants, and campressed gases. l 

Enär tidsfaktorn vid förrådskompletteringar från för
r å elsfartyg hade stor betydelse, faun man vidare nödvän
digt att sammansätta standardförpackningar av sådana ar
tiklar, som enligt vunnen erfarenhet förbrukad es i jäm n 
takt. D e tta gav upphovet till de s k EBB-förpackningar
na (Balanced Basic Box). 

Fartyg, som p å grund av sina utrymmen i förb ållan 
de till sina operativa uppgifter hava b egrä nsad uthålli g 
het, åtföljas i regel av moderfartyg »tenders», vilka in
rättats att betjäna viss fartygstyp. Sådana »tenders» äro 

destroycr tenders (AD), 
submarine » (AS), 
scaplane » (A\' och A VP) samt 
verks tadsfartyg av flera typer. 

I fråga om flytand e verkstadsfartyg fram l vingades i 
synnerhet m.ot slutet av stillahavsoperationerna en ökad 
tillförsel till de främre etappanstalterna. Det befanns s:'l
lunda nödvändigt att t ex framföra flytdockor i nära an
slutning till d e pågåend e operationerna. Speciellt m ol 
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krigets slutskede, då »Kamikaze»-attackerna åstadkonuno 
omfattande skador p å f artygen, spelade dessa rörliga 
verkstads- och dockanläggningar en stor roll, då d e t gäll
de a tl på snabbast mö j liga tid provisoriskt r eparera dessa 
skador. 

g) Anskaffning. 

All anskaffning eller motsvarande verksamhel faller 
på f artygets »supply officer», med undantag för ammuni~ 
tion och sådana förnödenheter för h älso- och sjukvard 
och för »marine corps», som icke ingå i »general stores». 

Komplettering av fönåd och tj änster för fartygets 
»supply department» gör es självständigt och på »supply 
officers» ege t initiativ. För övriga tjänstegrenars behov 
sker anskaffning inom ramen för fartygets »allowance» 
o d efter tj äns tegrenschefens begäran till »supply officer». 
I vad angår tekniska detaljer skall därvid samarbete äga 
rum med vederbörlig tjänstegrenschef. Supply officer är 
så lun da i dessa ärenden gemensamt med annan tjänste
grenschef ansvarig för tillförseln. Uppkommande kon
flik ter angående funktionsfördelningen avgöres av far
tygschefen. 

Annan tjänstegrenschef å ligger att hå lla noggrann 
kontakt med dc detalj er av förrådshållningen, som beröra 
deras arbetsområd e och hinma »supply officer» förhands
m eddelanden om föruts edd större förbrukning samt r å d 
och anvisningar i tekniskt avseende. De äro i vad an
går sådana artiklar, som icke ingå i av supply officer håll
na förråd, ansvariga för försörjningen. 

Som ovan nämnts regleras utrustningsbehovet för ett 
fartyg av »allowancc lists», vilk a i fråga om. inventarier 
och reservdelar hava en r estrikliv upgift och i vad angår 
förbrukningsartiklar angiva den proportionella förd elning
en p å olika slags artiklar. I övrigt bör - såsom i Sverige 
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- ett fartygs utrustning med materiel och förnödenh eter 
utgöra produkten av ett samarbete mellan de olika tjäns tc
grenscheferna på basis av vunna erfarenheter under för
utsedda geografiska och klin1atiska förhållanden; expe
ditionens längd och ändamål, påräkneliga kompletterings
möjligheter m m. 

Inom_ Förenta Staternas flotta har man därutöver 
sammanställt förbrukningsstatistik över olika slags m a
teriel, varvid förbrukningen antingen avser fartyg och ti d:-,
enhct eller i vissa fall man och dag. Dylika »Usage d a lc 
tables» tjäna sålunda till ledning för en rätt avvägning 
vid fartygets rustning i vad angår förbrukningsartikl a r. 

Man har vidare i vad angår »supply department» u t
arbetat en evalveringstabell, som i fråga om vissa slags 
förråd ombord angiver erforderligt utrymme och »endu
rance» (tillräcklighet) i mandagar eller - för »gener al 
stores» - i vikt per dag och fartygstyp. En omräknim( 
av de särskilda artiklarna enligt denna tabell måste gi
vetvis taga hänsyn bl a till artildarnas hållbarhet och får 
sålunda betraktas som_ en ledning för behovet av lager
utrymme. Tabellen återgives nedan med utrymmet om 
vandlat i kbm. 

l 

Tons Stores T y p e 
(1016 kg) 

Provisions : 

Dry ... ... .. . ...... ... ... .... .. ... l 

Frozen me at . .. .. ....... ... ... l 

Chilled (butter, eggs, 
chees, yeast) .... . . l 

Fresh Fruits and vegetables l 

Ship's store stock: 

Beer and bottled cola .. . l 

All other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 

Clothing and small stores ... l 

General stores .. ... .... ........ . l 

(Tenders och repair ships) 
(Aircraft carriers) 
(Battleships) 
(Cruisers) 

Cubic 
feet 

53 

51 

75 

63 

1245 

75 

172 

125 

(Provisions-, hospitalships, tankers) 
(Dcstroyers, dcstroyer escorts) 
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Utgör 
Endurance in kbm 

(avrundat) man,days 

1,43 625 

1,37 2.650 

2,02 6.355 

1,70 850 

33,62 1.191 

2,02 3.030 
l 

4,64 20.000 

3,38 Daily consum, 
tion in Iong 
tons for va' 
rious types 
of vessels. 

AD, AS, AV, 
ev 

AH. il 

BB 
CA, CL 
AF, AH, AO 
DD, DE 

1 
2 

!;::; 
3JL 

1;2 
l; :J, 

Vad angår uppställning av beställningar, data för 
önskad leverans, nun1n1.erserier, son1. skola användas etc 
finnas noggranna föreskrifter intagna. Avsikten med dc
samma äro att åstadkomma ett enhetligt system i vad 
angår fartygets mellanhavanden av olika slag med utrust
nings- eller reparationsbasen, vilket är speciellt viktigt 
l11.ed hänsyn till alt i regel fö r nödenheter och tjänslb:u
heter debiteras fartygets expeditionsmedeL Beställningar 
avses sålunda i allmänhet ingå även i medelsredovisning-
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en och ingivas av denna anledning i icke mindre än [lttrt 

exemplar. Såson1. allmän regel gäller, att beställning~)[' 

skola piHecknas av fartygets »supply officer». Fartygs
chefs signatur erfordras dock på beställningar »in excess», 
ävensom för rekrealions- och förströelsemat~l"iel smul dH 
beställningen innebär upphandling genom fartygets »supp
ly officer». I vissa fall erfordras påteckning av älds te 
befälhavar e på ankarplatsen nämligen då det gäller bråd
skande »in excess» beställning, som måste effektueras u la n 
avvaktan av godkännande från vederbörlig byrå, samt i 
utländsk hamn, då beställningen innebär upphandlingsrät t. 

Ett ex. av varje till landmyndighet ingiven beställ
ning skall ofördröjligen återgå till beställaren med m ed
delande, hur densamma kommer att effektueras ~ leve
rans från lager, levereras efter uppköp resp. tillverk
ning etc. 

I undantagsfall förutses komplettering av materiel 
och förnödanheter äga rum från annat örlogs- eller h an
elelsfartyg eller ~ särskilt i vad angår drivmedel ~ från 
utländsk marin tillhörande bas. 

En egendomlighet är, att alla rekreations- och fö r
ströelseärenden strikt lägges under fartygschefens person
liga godkännande. Han äger sålunda bestyrka varj c b e
ställning å materiel m m för ändamålet och intyga a ti 
odisponerade tillgångar äro tillräckliga för utgiftens b e
stridande. 

h) U pphandlingsverksamheten. 

Den allmänna regeln för upphandlingsverksamheten 
för fartygen är, att densamma i möjligaste mån skall 
verkställas genom landorganisationernas försorg. Yicl 
vistelse i närheten av dylik organisation skall sålttnda i 
princip fartyget utföra sin upphandling även av färsk
proviant och motsvarande ständigt återkommande artik-
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lar genom förmedling av landmyndighetcn, som åligger 
att placera order hos rätt leverantör och ombesörja lik
vid till denne. Upphandling får vidare icke utan med
givande av vederbörlig byrå verkställas av materiel och 
förnödenheter, som äro standardiserade eller som kunna 
u tbytas mot slandardiserade, lagerförda artiklar. Ctan 
dylikt tillstånd må upphandling inom CSA hemland icke 
äga rum av t ex reservdelar till maskiner, drivmedel, ga
ser och gasbehållare. 

Både i utländska och hemfar vatten är upphandling 
utan nyssnämnt tillstånd förbjuden i vad angår 

varor »in excess of allowance list», 
kapell till båtar m m, 
båtar, ankare och ankarkätting, 
böcker, 
kontorsmaskiner, 
formulär och blanketter, 
»ordnance optical inslrnmenls», 
motorfordon och andra h'ansporlredskap, 
tryck- och tryckeriutrustning och 
radiorör och radar- eller motsvarande materiel. 

Upphandlingsverksamheten, som verkligen får genom-
föras ombord, är strängt fonnbunden och kan här av ut
rymmesskäl icke närmare behandlas. 

i) Fartygens tilldelning av expeditionsmedeL 

Som ovan nämnts äro fartygen bundna att i regel föl
Ja utrustningslistor »allowance lists» i fråga om sin ut
rus tning. Fartygen äro emellertid även bundna genom 
begränsad tilldelning av expeditiansmed el. K vartalsvis 
uppställes sålunda en kostnadsrum, som anknytes till av 
r esp. byrå disponerade anslag. Behållning å dylika »al
lotments» vid kvartalets utgång får balanseras till nästa 
k vartal, dock icke »allotment» för hälso- och sjukvård. 
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En egendomlighet är, att materiel och konsumtionsarti k
lar under »Bureau of Ordnance» helasta vederbörligt fö r
brukningsanslag redan vid ombordtagandel och att någon 
ram för förbrukningen ombord icke fastställes. 

Utgifterna ombord, som beröra fartyg~~ts drift och 
underhåll i allmänhet, regleras av »Buships» genom »al
lotmcnts» berörande anslage t »maintenance». D e tta an
slag motsvarar dock icke vårt underhållsanslag utan be
strider förutom underhållskostnader sådana driftskos tna
der som »general slores», lots- och bogserkostnader m m . 
En sjöstyrkcstah tilldelas särskilda medel, son1 vid byte 
av flaggskepp överföres till det nya flaggskcppeet. 

Förutom »Buships allotments» till varje fartyg till
dclas sj östyrkebefälhavare och »ly p c command ers» m e
del i reserv att vid behov fördelas till fartyg ingående 
i förbandet eller till verkstadsfartyg för bestridande av 
reparations- och underhållsarbeten. 

»Allotmcnts», b erörande andra byråer och anslag äro 
»Bureau of aeronaulics» kvartalsvis utdelade medel 

till sjöstyrkebefälhavare och »type commanders» för un
derhåll och drift av sjöstyrkans flygplan. 

»Bureau of Medicine and Surgery» medel avse utgif
ter för hälso- och sjukvård, inklusive dietkost, tvätt fö r 
sjukvården nt m. 

»Bureau of N a val, Personnel» tilldelar vissa farty a • b 

medel för rekreation och förströelse. 
»Bureau of Supplies and Accounts» utdelar icke sär

skild kostnadsram. De kostnader, som avse personalens 
utspisning och som bestridas av viss undertitel under an
slaget »pay and subsistence of naval personnel», regieras 
till sin storlek per man och dag av skeppsportionspriset. 

»Bureau of Yards and Docks» fastställer kostnadsram 
för sjöstyrkebefälhavare och »type commanders» a lt an
vändas för underhåll av t ex fartygens motorfordon samt 
för flytdockor o d. 
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Som av det ovan anförda hr »Buships allotment» från 
anslaget till »mainlenancc» den väsentligaste faktorn för 
att avgöra ett fartygs rörelsefrihet i fråga om medel. De 
anvisade medlen fördelas på tjänstegrenar en1igt beslut 
av fart ygschef. På »supply officer» faller uppgiften alt 
fö ra dispositionsbokföring över sålunda fördelade n1edcl 
och atl varje vecka meddela fartygschef och tjänstegrens
ch ef den aktuella ställningen å clisposilionen. Honom 
å ligger jämvhl att - innan utlämning från förråd sker 
- tillse, alt motsvarande saldo finnes på respektive tjän
stegrens tilldelning. 

j) Besiktning och undersökning. 

l\Ied uttrycket »survey» avser m.an undersökning (be
siktning) både i fall en artikel genom fö,rslitning eller 
skada icke kan användas och om den förlorats. Tillvä
gagångssättet är följ ande: 

Respektive tjänstegrenschef avgiver en promemoria, 
upptagande vilken m·Likel, som saken gäller, och anled
n ingen till åtgärden. På basis av denna handling upp
göres genom »supply officer»-s försorg en handling »Sur
vey request, report and expencliture», vilken, åtföljd av 
tjänstegrenschefens memorandum, överlämnas till far
tygschefen . 

Denna äger då fatta beslut om ärendet kan handr 
läggas såsom om »informal» eller »formal» survey. Sist
nämnda fonn är obligatorisk 

för proviant, ship's store stook och »dothing :and 
small stores», 

för viss materiel, som vederbörande byrå föreskri-
vits skola så handläggas samt 

för sådana fall, då det finns anledning förmoda, att 
skadan eller förluslen uppkommit av vårdslöshet eller 
försummelse från personals vid marinen sida. 
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Informell besiktning utföres genom vederbörande 
tjänstegrenschef; form ell besiktning av officer, icke till
hörande den tjänstegren, som ärendet berör, eller - da 
det gäller förlorade inventariepersedlar av högre värd v 
än $ 100: - eller i övrigt enligt fartygs chefs bedömand 
av en undersökningsförrällning, bestående av tre med
lemmar, varav den äldste skall vara office r, som icke 
iillhör den tj änstegren, som ärendet berör. 

I fråga om proviant »ship's store slack » och »clothin g 
and small stores» utser fartygschef bland officerm:e, ick< 
tillhörande eller tjänstgörande vid »supply departmenl >> 
en p ermanent »besiktningsofficer», som ingiver besik t
ningsrapport periodvis och icke (ör varje särskilt fall. 

Oavselt om »survey» utföres såsom form ell eller in
formell skall »surveying officer» snaras t till FC aygiYa 
en i möjligaste mån fyllig och deta ljrik rapport, ulvi
sande bl a användbarheten av skadad eller försliten ma
teriel, anledningen till skadan eller förlusten, bedöman
de om någon enskild kan anses vara ansvarig och ett för
slag om_ disposition av den skadade eller förslitna artikeln . 

Det å ligger sedan far tygsch ef att bedöma ärendets vi
dare handläggning. Han kan t ex å terställa ären det till 
förnyad »survey» om han anser rapporten i ena eller and
r a hänseendet ofullshindig. Yid det förhå llande t, att far
tygschef icke kan åstadkomm a tillfredsställanclc- utred
ning genom »survey» ombord, skall ärende t underställ as 
vederbörlig byrå i överstyrelsen. Han äger även i andra 
fall, om han av n ågon anledning b edömer ärendet vikligt 
hänskjuta ärendet till nyssnämnd instans och är skyld ig 
underställa ärendet vederbörlig byrå, då ärendet gäller 
viss, av byrån nånnare angiven m a teriel. 

I övrigt förutsättes, att ärendet avgöres av fartygsche
fen, som efter förhållandena heslutar om. artikelns av
skrivning eller kassation, och vidare disposition. En k o
pia av varje dylikt ombord avgjort ärende skall tillställas 
vederbörlig byrå. 
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I fråga om avskriven skadad artikel äger respektiYe 
tj äns tegrenschef förse handelingarna med anteckning om 
artikelns slulliga d isposition t ex bränd, vilket ät· den reo·-

"' lemenlerade formen för förslitna flaggor och b efälstecken, 
sänkt i sjön, repareras etc. 

k) Förrådshållning. 

På fartygels »supply department» faller uppgiften alt 
för vara farlygets förråd med undan tag för ammunition, 
drivmedel, materiel och förnödenheter för hälso- och 
sjukvården samt för marinkårens personal. Från denna 
ledande princip göres emellertid vissa avsteg. 

A v »general stores» överflyttas nämligen redan vid 
ombordkomsten ansvaret för förrådshållning, stuvning 
m m a v vissa artiklar från »supply officer» till respeklive 
tj änstegrenschef (head of department). Sådana artiklar 
äro t ex färger, fernissor, som överlämnas till »first lieu
tenant», virke, metall, rör o d, som tillföres farlygsingen
jören. I redovisningsavseende står emellertid dylika ma
terialier kvar under under »supply department». 

Vad angår inventariepersedlar »equipage», övergår 
ansvaret i samband m ed fartygets rustning eller vid per
sedlarnas ombordkomst från »supply officer» , som_ emot
tager persedlarna från landorganisationen eller annan till
fö rselkälla, och därefter vidarebefordrar desamma till 
r espektive tjänstegrenschef. Detta gäller fartyg i allmän
het; på tench·ar och förrådsfartyg förb liver »reservinven
taricr» avsedda för utlämning till andra far tyg u nder 
»supply officers» vård och ansvar. I en tidigare artikel 
har intagits en illustration hur en dylik transaktion till
går och på vad sätt ansvaret - i detta fallet fartygets 
uppbörd av kikare - övergick från »supp ly officer» till 
navigeringsofficer och från honom till befälhavare på de 
platser ombord, där kikarna kommo till användning. 
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Principerna för förrådsrummens disposition ombord 
böra beröras med någr a ord. 

Man fördelar artiklar av samma slag till »bu1k store
rooms>>, omfa llande obrutna balar, lå dor etc och till »issue 
rooms», där man förvarar artiklarna uppackade i f ack 
eller bingar. Varje förrådsrum förestås av en »förslc 
förrådsJnan», som bl a åligger att föra ett kortregisler a y 
enkelt slag, »stocl;;: tally cards», över lagret och dess om
sättning. 

Man eflersträvar att förlägga »issue rooms» på sa
dana platser i fartyget, att tjänsten skall kunna fortlöpa 
oberoende av avspärrning på grund av säkerhelsskäl ay 
fartygels passager. Man skall vidare eftersträva att fö r
dela »hulk stores» av samma slag till olika delar av fa r
tyget på det att i varje fall n:~_got oskadat parti skall 
kunna tagas i användning även efter inträffat haveri, 
brand e. dyl. 

Säkerhet mot brandskydd tillmätes stor betydelse och 
bygger särskilt på erfarenheterna under andra världskri
get. Man eftersträvar i vad angår förrådshållningen om
bord att undvika eldfarliga ämnen och sådana artiklar, 
som_ vid förbränning utvecklar kvävande gaser. Helt kun
na visserligen dylika artiklar icke undvaras för t ex far
tygets framdrivning eller stridsverksamhet men risken k an 
i viss mån elimineras därigenom att oljetankar och durkar 
n1 m placeras tmder vattenlinjen och förs es med sprink
lersyslem c dyl. I andra fall - det gäller här färger , f er
nissor, kemisim preparat m m - höra fartygels förrad 
förvaras ovan däck, ex »paint locken>, för att antingen 
möjliggöra snabb lokalisering av en eldhärd eller r entav 
hereda möjlighet att vid klart skepp sänka dylika m-tik
lar i sjön. 

l\Ian har efter åtskilliga bittra erfarenheter ägnat stor 
uppmärksamhet åt detta problem i alla dess faser och 
har angripit detsamma med karakteristisk grundlighet. 
Måhända skulle det vara befogat att göra de för ameri-
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kansk a flottan gällande skyddstjänst- och n:wlsvarande 
instruktioner till föremål för ett specialstudium. Alltnog, 
i vad angår lagring ombor d har man uppmärksammat 
risken och sökt eliminera den gen0111 bestämmelser av 
nyssnämnt innehåll. 

J) Redovisningsväsende. 

R edovisningsbestämmelserna i vad avser nwtcriel och 
fö rnödenheter och förbrukningens anknytning till farty
gets »allotments» givas ett avsevärt utrymme. Dessa be
stämmelser äro i sin detaljrikedom belysande för den vikt 
man i USA tillmäter dessa frågor. Det föreligger ingen 
antydan om att man under krigsförhållanden gör efter
gifter i fråga om. redovisningsförfarandet 01nbord på far
tyg, där »supply officer» finnes kommenderad. Dock tor
de under dylika förhållanden maximering av utgifterna 
ick e förekOJnma. 

A v särskilt intresse för våra förhållanden skulle vara 
att undersöka underhållsorganisationen på fartyg, där 
»supply officer» icke är kommenderad, således fartyg av 
mindre storlek och hcnwnning än eskorljagare. Några 
upplysningar i detta avseende stå emellertid icke att fin
na i hittills erhållen litteratur. 

En närmare redogörelse hur maleriel- och medelsre
dovisningen är upplagd ombord kunde förvisso vara av 
intresse för åtskilliga läsare av denna tidskrift. Enär en 
så dan redogörelse helt naturligt blir tämligen teknisk och 
tungläst, har j ag ansett mig böra avstå från alt i detta 
sammanhang närmare gå in på ämnet. 




